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اصفهاناصفهانآهنآهنذوبذوبعمومیعمومیروابطروابط



روزنامهروزنامه

۱۱استمواجهنقلوحملدرساختییرزمشکالتبافوالدصنعت

24مخاطبیخبرپایگاه۱

۱۳اصفهانذوبآهنیمطهرشهیدستانبیماردراسامتخصصیفوقکلینیکیاهاندازر

۱۴میشودمشهدمتروتحویلسالپایانتاملییلهایر

یدارخرملت،رویشروزنامه۲

شمندارزعاملغیرپدافنددراصفهانذوبآهندانشوتجربهشد:عنوانکشورعاملغیرپدافندماندهفردیدبازدر
۱۵است

مغاناراقتصادی،فکرفوالد،ومعدنانآورپیامیخبرپایگاهنصفجهان/مستقل،اقتصاد،صبحاقتصاد،دنیاییدار،خرانیان،ایرعصرروزنامه۹
شهر

۱۶دارندبرگامتوسعهمسیردرسنگیهاغالزذوبآهن:یدخرمعاون

معدناقتصاد،وشمانیوز،شمااقتصادی،صدراقتصادی،صفحهیخبرپایگاهنصفجهان/دم،مراقتصادافکار،روزنامهایلنا/موج،یارگزخبر۱۶
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازلنجان/صدایروز،صدران،تهرخدادرشی،ورزصدردان،گرتتجارنیوز،

۱۷اصفهانذوبآهنبسیججهادیگروهتوسطشدهساختهمسکونیلمنزافتتاح

سایردرکهفوالدمبارعاملغیرپدافندشمندارزبتجارازاستفادهد:کرعنوانکشورعاملغیرپدافندمانسازرئیس
۱۸اول)(قسمتکشورصنایع

سایردرکهفوالدمبارعاملغیرپدافندشمندارزبتجارازاستفادهد:کرعنوانکشورعاملغیرپدافندمانسازرئیس
۱۹دوم)(قسمتکشورصنایع

معدندنیاینیوز،معدنیخبرپایگاهثروت/روزنامهتسنیم/یارگزخبر۴

۲۰اصفهانصنعتیدانشگاهدانشگاهیجهادونشرصنعتانجمنباتخصصینشستهای

کالن،اقتصادفوالد،،معدنتتجارمعدن،دنیایت،تجارواقتصادیخبرپایگاهصبح/هستاریدار،خرار،اسرروزنامهموج/تسنیم،ایلنا،یارگزخبر۳۲
ازفراقتصادی،خطاقتصادی،صدرنیوز،شمااقتصاد،وشمامیهن،اقتصادنامه،معدنیخبرپایگاهبیمه،واقتصادلز،متامیعت،سرعصرنیوز،ماین
ذوبسهامیکتشرمانسازکونا/اانایر،24مخاطب،24نیوزانایرنو،انایرروز،صدرگویا،اقتصادکنا،رت،تجارنبضان،تهرخدادرشی،ورزصدرنیوز،
اصفهانآهن

۲۱فوالدوهسازلمللیبیناانسکنفرمینچهاروملیانسکنفردهمینیازدراصفهانذوبآهنفعالحضور

۲۲تامینصدرعاملمدیرتوسطذوبآهنسنلپرحقوقایشافزویبازنگرحطر

۲۳اصفهانذوبآهنارتیحرگاهونیر4و3هایدیفیوزرتعویض



یخبرپایگاهاقتصادی،فکرمیهن،اقتصادآنالین،چیالنیخبرپایگاهق/شردم،مراقتصادمواجهه،امروز،مانآرروزنامهایلنا/موج،یارگزخبر۳۰
شمااقتصادی،صدرکالن،اقتصادنیوز،ماینت،تجارواقتصاد،724سبالز،متامینیوز،معدنمعدن،دنیایآنالین،اتفلزاقتصادی،صفحهنامه،معدن

آهنذوبسهامیکتشرمانسازت/تجارنبضروز،صدران،تهرخدادر،24نیوزانایرشی،ورزصدراقتصادی،خطنیوز،شمامانه،زاقتصاداقتصاد،و
اصفهان

Coal Activists Urged to Move on Course of Development۲۴

سبوراطالعاتمجله۱

۲۵دداروجودذوبآهناولیهموادهایینههزتامینگیدآماتاصیکو:عاملمدیر

۲۶اصفهانذوبآهندراتتجهیزسانیبهروزرویدارهبربهر

معدنیخبرپایگاهآنالین،چیالنیخبرپایگاهاعتماد/اقتصادی،ارابرتفاهم،آسیا،ادی،آزعصردا،فرنسلشروع،اسالمی،یجمهورروزنامه۳۱
لز،متامیاقتصادی،صفحهنیوز،مایننیوز،شمامعدن،دنیاینیوز،سبوراقتصاد،دایفرامروز،سبوراقتصادی،صدراقتصاد،وشمانیوز،معدننامه،
ذوبسهامیکتشرمانسازآنالین/شدازپرمجلهدرآمدنیوز/ان،تهرخدادرار،بازاقتصاداسین،ایرنو،انایراقتصادی،خطت،تجارواقتصاد،24ذوب
اصفهانآهن

۲۷دندکرتغییراصفهانذوبآهنهمدیرهیأتعضودو

اطمینان«بابرندشعارهثمرسبز،هسازد:کرحمطراصفهاناستانساختمانمهندسینظاممانسازییسر
۲۸اول)است(قسمتید»بساز

اطمینان«بابرندشعارهثمرسبز،هسازد:کرحمطراصفهاناستانساختمانمهندسینظاممانسازییسر
۲۹دوم)است(قسمتید»بساز

نیوز،ماینمعدن،دنیاینامه،معدنیخبرپایگاه،24نیوزانایرنو،انایراقتصادی،خطت،تجارواقتصادلز،متامییخبرپایگاهق/شرروزنامه۱۳
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازروز/صدرنیوز،ازفرنیوز،معدن

۳۰اصفهانذوبآهناسیونگلومرآیتمدیردرمستعملگیربکسهایازاستفادهویسازباز

۳۱اول)(قسمتانایرفوالدصنعتپیشرویلشهایچا

۳۳«ذوبآهن»پسابتصفیهخانهازیدارهبربهرمانز

۳۴دکریافتنیدستاردهاکوررتولید،یتمدیر

۳۵اول)دارند(قسمتبرگامتوسعهمسیردرغالسنگیهازذوبآهن:کتشریدخرمعاون

۳۶دوم)دارند(قسمتبرگامتوسعهمسیردرغالسنگیهازذوبآهن:کتشریدخرمعاون

۳۷کندپشتیبانیمسکنملینهضتحطرمیتوانداصفهانذوبآهن

چیالنعت،سرعصرمعدن،دنیاییخبرپایگاهگار/روزصبح،هستارسرآمد،اقتصادروزنامهسیما/وصداایلنا،ان،خبرنگارباشگاهموج،یارگزخبر۳۳
صدرکالن،اقتصادمیهن،اقتصادت،تجارواقتصادبیمه،واقتصاددان،گرتتجاراقتصادی،صدراقتصاد،وشمانامه،معدنیخبرپایگاهآنالین،

انایرنیوز،گرپیدااز،همر،24ذوبت،تجارنبض،24نیوزانایرانه،روزخبرروز،صدرآوا،تتجارخبر،رویدادق،شررویدادجدید،رویدادنیوز،ازفرشی،ورز
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنو/

صنعتدردنیازمورفوالدگونههرتولیدآمادهاصفهانذوبآهناصفهان:ذوبآهنتوسعهوتحقیقمدیر
۳۹استانایرساختمان



ماینار،بازتحلیلنیوز،معدنیخبرپایگاهآسیا/لت،سارایده،مزمناقصهپویا،اقتصادنو،تبشاراقتصاد،دنیایروزنامهسیما/وصدایارگزخبر۲۵
تتجارآنالین،تولیدس،بورصدرار،بازافقگستر،روابطفوالد،ومعدنانآورپیامنیوز،طال،24معدننامه،معدنیخبرپایگاهلز،متامیشاتا،نیوز،

24ذوباسین،ایرپرونده،آنالین،اتفلزفوالد،،معدن

۴۰شدققنوسمعدنایدهمزبرندهذوبآهنکتشر

رویدادثروت،مند،هنرق،شراقتصادی،آفتابما،پیامان،روزصبح،هفتصنعت،اخبارآسیا،اقتصاد،صبحروز،سیاستروزنامهموج/یارگزخبر۳۹
خدادریخبرپایگاهانیان/ایرسپهرامین،اقتصاد،جهانملت،رویشانی،ایرتوسعهافکار،ملی،اقتصادسانه،رعصرت،تجارسایه،گر،کاروکارامروز،

دیدهار،بازاقتصاداقتصادی،خطبانک،پولمانه،زاقتصادکالن،اقتصادآنالین،اتفلزت،تجارواقتصادطبیعت،واندشگرگرلز،متامی،24ذوبان،تهر
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازآنالین/شدازپرمجلهنیوز/امیندا،فربان

۴۱سدمیریدارهبربهربهیجارسالپایانتااصفهانذوبآهنپسابتصفیهخانهپروژه

۴۲دوم)(قسمتنشدمعادنتوسعهصرفسود،

۴۴اول)(قسمتددارادامهفوالد،قیمتصعودیچشمانداز

۴۵دوم)(قسمتددارادامهفوالد،قیمتصعودیچشمانداز

۴۶سوم)(قسمتددارادامهفوالد،قیمتصعودیچشمانداز

۴۷م)چهار(قسمتددارادامهفوالد،قیمتصعودیچشمانداز

۴۸فوالدداخلیمصرفایشافزواتصادرافت

۴۹معدنیکتشر10کتمشاربافوالدیفناوروپژوهشصندوقتأسیس

عت،سرعصرمعدن،دنیاینیوز،ماینیخبرپایگاهافکار/گی،دسازنواقتصادمان،زپیامملت،رویشثروت،امتیاز،روزنامهموج/یارگزخبر۱۹
سهامیکتشرمانساز/24نیوزانایرروز،صدرشی،ورزصدرلز،متامیاقتصادی،صدرنامه،معدنیخبرپایگاهاقتصاد،وشمافوالد،،معدنتتجار
اصفهانآهنذوب

۴۹اصفهانذوبآهنتولیدازپشتیبانیدرحملونقلنقش

مجلهمجله

۵۱دکرتغییر«ذوب»همدیرهیات

ییارارگزگزخبرخبر

۵۲مرتضویصولتکتردباکارتاروزمجموعهیرزفوالدیکتهایشرانعاملمدیردیدار

اقتصادی،صفحهنیوز،شماامروز،سبوراقتصادی،صدراقتصاد،وشمایخبرپایگاهانی/ایرتوسعهامروز،رویدادروزنامهتسنیم/موج،یارگزخبر۱۶
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز/24نیوزانایرنیوز،مرورشی،ورزصدرت،تجارواقتصادمیهن،اقتصاد،24ذوب

۵۳ازشیرشکیپزعلومدانشگاهواصفهانآهنذوبکتیمشارگونومیارپروژه

انایرعصرلز،متامییخبرپایگاهانی/ایرتوسعهگر،کاروکارثروت،روز،سیاستاقتصاد،جهانامروز،رویدادامروز،مانآرما،پیامروزنامه۱۰

۵۴اصفهانآهنذوبهمدیرهیأتکیبتردراتتغییر



موجیارگزخبر۱

۵۵بادکمبارسیاسیتبصیرواسالمیاخالقبادانشوعلمآمیختنیمتکرروزدانشجوروز

۵۷یم؟بخرکجاازاصفهانتیرآهن

روابطنیوز،طالدان،گرتتجارنیوز،معدننامه،معدنیخبرپایگاهلی،ماپولیاقتصادی،صدراقتصاد،وشمایخبرپایگاهتسنیم/یارگزخبر۱۸
24مخاطبنو،انایرآوا،تتجارخبر،رویدادق،شررویدادجدید،رویدادشی،ورزصدرار،بازافقس،بورصدرگستر،

۶۰کیفیتلشچادراصفهانآهنذوبملییلرسربلندی

کالن،اقتصادمعدن،دنیاینامه،معدنیخبرپایگاهاقتصادی،صدراقتصاد،وشمات،تجارواقتصادیخبرپایگاهملت/رویشق،شرروزنامه۱۸
آهنذوبسهامیکتشرمانسازآوا/تتجارخبر،رویدادروز،صدرق،شررویدادجدید،رویداداقتصادی،خطشی،ورزصدرنیوز،معدندان،گرتتجار

اصفهان

۶۱انایردرداستانداریسازساختمانبیتشاه،اصفهانآهنذوبفوالدیمقاطع

۶۳استگذاشتهسرپشتاردهااستاندارینترسختملییلر

۶۳انایرداتوارواتصادرنقشهدریتجارکایشرجایگاه

۶۸یانرژساختهاییرزتامینبهتوجهبدونفوالدهزنجیرتوسعه

جهانانیانایرآنالین،بیدارملتکونومیست،اانایرت،تجارفصلیخبرپایگاه۴

۶۸خسسراقتصادیویژهمنطقهدرالکایتانزترکیگمرحقوقدرآمدصدیدر7شدر

کالن،اقتصادنیوز،مروران،تهرخدادرشی،ورزصدراقتصادی،صدراقتصاد،وشمانیوز،شمالی،ماپولینیوز،معدنیخبرپایگاهایلنا/یارگزخبر۱۵
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنو/انایرلنجان،صدایاقتصادی،خطمانه،زاقتصاد

۷۰مشاغلبندیطبقهحطریبازنگرلحساباعلیداختپروحقوقایشافز

آفتابثروت،شروع،گی،دسازنواقتصادامروز،اقتصادی،آفتابامروز،رویدادت،تجاردم،مراهراسالمی،یجمهورق،شرروزنامهایلنا/یارگزخبر۷۶
ان،روزاقتصاد،نقشافکار،کائنات،ملی،اقتصادامروز،صتفرادی،آزعصرگر،کاروکارامین،اقتصاد،صبحملت،رویشصبح،هفتمان،زپیامد،یز

شمااقتصاد،وشمادان،گرتتجارآنالین،ملیمانآریخبرپایگاهانی/ایرتوسعهامتیاز،اقتصاد،جهانآسیا،صنعت،اخبارروز،سیاستار،اسرمواجهه،
نامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیایلز،متامیاقتصادی،صفحهعت،سرعصرت،تجارواقتصاد،724سبالی،ماپولیاقتصادی،صدرنیوز،معدننیوز،

نیوز،ازفرشی،ورزصدرمانه،زاقتصادکالن،اقتصاداقتصادی،خدادرمیهن،اقتصادنیوز،ماینفوالد،،معدنتتجار،24ذوب،24معدنآنالین،چیالن
آنالین،سرآمداقتصادان،تهرخدادرخبر،رویدادآوا،تتجار،24نیوزانایرق،شررویدادجدید،رویداددا،فرباندیدهنیوز،گرپیدااز،همراقتصادی،خط

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازملت/اقتصادطبیعت،واندشگرگرگویا،اقتصادنو،انایرت،تجارنبضروز،صدر

CARES۷۱گواهینامهتمدیدبااتصادرایبراصفهانآهنذوبمحصوالتمجددتایید

انتهرخدادریخبرپایگاهایلنا/یارگزخبر۲

۷۱ستارپرروزو(س)ینبزتحضرباسعادتمیالدلروزسامناسبتبهاصفهانذوبآهنعاملمدیریکتبرپیام

۷۲اصفهانآهنذوببلندهکور1هشمارییزرچدنماشینیکیلکترااتتجهیزسانیرروزبه



نیوز،شمافوالد،،معدنتتجاراقتصادی،صدرنامه،معدنیخبرپایگاهاقتصاد،وشمامعدن،دنیاینیوز،معدنآنالین،چیالنیخبرپایگاه۲۲
روز،صدرجدید،رویدادآوا،تتجارق،شررویداد،24نیوزانایران،تهرخدادرشی،ورزصدرآنالین،اتفلزمیهن،اقتصادنیوز،مایندان،گرتتجارلز،متامی
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنو/انایر

می،24ذوباقتصادی،صدرنیوز،شمااقتصاد،وشمامعدن،دنیاینامه،معدنیخبرپایگاهلی،ماپولیکالن،اقتصادنیوز،معدنیخبرپایگاه۱۴
روزصدراقتصادی،خطشی،ورزصدرفوالد،،معدنتتجارلز،متا

۷۳اصفهانآهنذوبیمطهرشهیدستانبیماردراسامتخصصیفوقکلینیکیاندازاهر

ییخبرخبرپایگاهپایگاه

نامهمعدنیخبرپایگاهخبر،رویدادجدید،رویدادآوا،تتجارق،شررویدادنیوز،معدندان،گرتتجارمعدن،عصراقتصادی،مانآریخبرپایگاه۹

۷۵حنارآهنمعدندرخصوصیبخشعملیاتیلیتفعاآغاز

جیبانایریخبرپایگاه۱

۷۵آهنایشیافزاربازدرتقاضاانجماد

آنالینقدسیخبرپایگاه۱

۷۷یجارسالپایانتاکشوریلیرپلینطوالنیترازیداربرهبهر

۷۸کشورفوالدصنایعاصلیمحصوالت

۸۰اسفنجیآهنکمبودوگازقطعیلشچا

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز/24نیوزانایرروز،صدران،تهرخدادر،24ذوبیخبرپایگاه۵

۸۱شودمیتولیدکیفیت،تضمینودهااستاندارعایترباملییلر

۸۲کشیدالباارآهنذوبسهامکهایدهایمز

۸۳ماهه8درهمت28ساند/رثبتبهفروشدرجدیدیدکورر«ذوب»

۸۳یدخرمعدنکتشر

۸۳شدمداردوارآهنذوبتولیدیهایخطهمه

۸۴فتگرنام"ذوب"محصولیناتردرآمدزتیرآهن/"ذوب"اییدرآمدزههایکوردمایایشافز

نیوزطالار،بازافقس،بورصدرگستر،روابطیخبرپایگاه۴

اطمینان«باینهدیرشعاربااصفهانآهنذوباصفهان:استانساختمانمهندسینظاممانسازییسرکاربنا
۸۵میشودشناختهید»بساز

۸۷میشودارگزبراولیهموادوفوالدصنعتسیبررلمللیبیناانسکنفر



آسیا،اقتصاد،صبحگی،دسازنواقتصادان،روزامروز،صتفرسانه،رعصرصبح،هفتاسالمی،یجمهورار،اسرروزنامهایلنا/تسنیم،یارگزخبر۳۵
س،پرسبورلز،متامییخبرپایگاهصنعت/اخباراقتصاد،عصرامروز،رویدادکائنات،ق،شرسرآمد،اقتصادانیان،ایرعصرمواجهه،امروز،مانآراسکناس،

مجلهنیوز/ناظمان،مایهگسترسرلنجان،صدایدا،فرباندیدهار،بازاقتصادبانک،پولمانه،زاقتصادکالن،اقتصادبیمه،واقتصادت،تجارواقتصاد
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازآنالین/شدازپر

۸۸یمدارارذوبآهناولیهموادینههزتامینگیدآما

لمسااقتصادبولتن،یخبرپایگاه۲

۸۹شکستسنندج-همدانمحوردرقطارعبورازقبلاصفهانآهنذوبتولیدییلر

۹۱فوالد"صنعتدری"انرژهمایشیارگزبرجزئیات

اقتصادیصفحهفوالد،،معدنتتجاراقتصادی،فکریخبرپایگاه۳

۹۱آهنذوبساختپویشمهندسیکتشردرگنواوکوموتیوولاتتعمیرآغاز

۹۲هستندیافتبازقابلصددر90تافوالدیهایهساز

۹۳دکرتکمیلانایردرارایمنیسازساختمانلپازاصفهان،آهنذوبپهنبالتیرآهن

۹۴کنندمیتضمینلهلززابربردرارساختمانامنیتاصفهان،آهنذوبمحصوالت

خطشی،ورزصدرکالن،اقتصادلی،ماپولیاقتصادی،صدراقتصاد،وشمات،تجارواقتصادار،بازافقس،بورصدریخبرپایگاهایلنا/یارگزخبر۱۷
عتسرعصرفوالد،،معدنتتجارنامه،معدنیخبرپایگاهلز،متامیمعدن،دنیایآنالین،چیالنروز،صدراقتصادی،

۹۵فوالد"صنعتدری"انرژتخصصیهمایشدراصفهان»آهنذوبعامل«مدیرانیسخنر

۹۶استهاساختیرزدریگذارمایهسردالردمیلیار8مندنیازکشوردرفوالدتنمیلیون55تولید

سیاستثروت،کائنات،گار،روزامین،انیان،ایرعصرصنعت،اخباراقتصاد،نقشاسالمی،یجمهورروزنامهان/خبرنگارباشگاهتسنیم،یارگزخبر۳۷
،24ذوبیخبرپایگاهما/پیامصبح،هفتان،روزت،تجاریدار،خرصبح،هستارهمدلی،اقتصادی،آفتابملت،رویشسانه،رعصرامروز،صتفرروز،

انایربیمه،واقتصادنو،انایرروز،صدردم،مرمسیراقتصادی،خطشی،ورزصدرکالن،اقتصادلز،متامیمانه،زاقتصادت،تجارواقتصاداقتصادی،صدر
آنالیناتفلزلنجان،صدایکونا،ا

۹۷استمواجههزنجیردرنتوازعدمونقلوحملدرساختییرزمشکالتبافوالدصنعت

لزمتامییخبرپایگاه۱

۹۸ذوبازقیمتایشافزانتظار

کنانکاربااجتماعیاموروانسانیمنابعمعاوندیدارشد؛انجامنقلوحملروزامیداشتگرمناسبتبه
۹۹سنگینوسبکنقلوحملواحدهای

۹۹یانرژوساختیرزتامینلشچاوجودبااحداثمجوزائهارازانتقاد

۱۰۲اصفهانآهنذوبشیمیاییموادوککتولیداتدرلیکنترهایلوپجدیدجانمایی



سهامیکتشرمانسازنو/انایرروز،صدرگویا،اقتصاداقتصادی،صفحهمعدن،دنیاینیوز،ماینلز،متامییخبرپایگاهاقتصاد/عصرروزنامه۹
اصفهانآهنذوب

۱۰۳فوالدصنعتدریتکنولوژیگیربهکاراهمیتد:کرعنوان«ومعادن»معدنیصنایعومعادنامورمعاون

لزمتامییخبرپایگاه۱

۱۰۴فوالدصنعتیانرژتامینایبرهاگاهونیربانامهتفاهمانعقاد

سپرسبوریخبرپایگاه۱

۱۰۴سیدرآهنذوببهیکققنوسسنگآهنمعدن

آیندهاقتصادلز،متامینامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیاییخبرپایگاه۴

۱۰۵انیهاسخنروپنلهاجزئیات+فوالدصنعتدریانرژتخصصیهمایشمیشود:ارگزبردافر

۱۰۶کشورفوالدصنعتاساسیمشکله،زنجیردریقیمتگذارستنادرروش

نیوزماین،24ذوبیخبرپایگاهصبح/هستارروزنامه۳

۱۰۷استسبوردرمحصوالتیکثرحداضهعربهمتعهدههمواراصفهانآهنذوب

۱۰۹میدهدپوششارمسکنملینهضتحطرنیازاصفهانآهنذوبساختمانیمحصوالت

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازملت/اقتصادیخبرپایگاه۲

۱۱۰استیدبسازاطمینانبابرندشعارهسبز،ثمرهسازاصفهان:ساختمانمهندسینظاممانسازییسر

نیوزماینآنالین،چیالنیخبرپایگاه۲

عنوانبهارکشورگازصددر3حدودفوالدصنعتاست/شدهمواجهلشچابافوالدیخانههایکارینگهدار
۱۱۲میکندمصرفمحورگازصنعتیواحد

۱۱۳ویژهفوالدهایتولیدبهکشورایندهفزنیاز

۱۱۵کت!شرتحقیقاتیینههزابربر3ذوبآهنکتشرهنگیفرخدماتینههایهز

آنالیناتفلزیخبرپایگاه۱

۱۱۵استشدهتولیدآهنذوبدرقبرتولیدگاهونیرمگاوات250گذشتههایسالدر

۱۱۶شودمیدنبالتامینصدردراییافزهمبااولیهموادپایدارتامین

۱۱۶هاانبحرازگذراهرهمدلیواتحاد،یهوشیار

۱۱۷شهرینزردرصادق(ع)جعفرامامو(ص)مکراپیامبرمیالدشکوهباجشنیارگزبر



۱۱۸شدشکستهاصفهانآهنذوبدراولیهموادیلیرنقلوحملدکورر

۱۱۹اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیددکوررثبت

۱۲۰اصفهانآهنذوبدرلییاردمیلیار50جوییفهصر

۱۲۱تاسیسابتدایازآهنذوبینبهتر

۱۲۳ددارارکشورمعادنازیداربرهبهرواجاستخرپتانسیلاصفهانآهنذوب

اروفرق،مشریخبرپایگاهس/فاریارگزخبر۳

۱۲۳یکاآمربایبازدرکیروشکارینسختتر

۱۲۵تامینصدرتابعهکتهایشردرجدیدانتصابات

۱۲۵همدان_سنندجمحوردرآهناهریلرشکستگیهدرباراصفهانآهنذوبکتشرِیسازشفاف

۱۲۷اصفهاندرصنعتیِیمهارتهایشآموزتوسعه

سبورشهریخبرپایگاه۱

۱۲۹شدبرنده1ققنوسآهنسنگمعدنایدهمزدراصفهانآهنذوبد:کراطالعکسبروزصدرخبرتحلیلیپایگاه

۱۲۹دکرجابجاار1400سالدکورراصفهانآهنذوب

۱۳۰انایردرتیرآهنتولیدخانهکارینبهتر

۱۳۲سدرمییداربرهبهربهاهادرآزکیلومتر291است/ساختدستدریلیرمسیرکیلومتر3300خادمی:

۱۳۴کند؟میکارچگونهالتآآهنذوبهکورانواع

۱۳۵شویدآشنابیشترآنانواعوآجداردمیلگربا

مانمانسازساز

۱۳۸ملیتیمهوادارهایآهنیذوبپویش



سانهر حسب بر محتوا عدادت نمودار
۶۹۸ :کل عدادت( ۱۰۵ محتوا عدادت )

%)۱۵.۲(۱۶اریزگرخب%)۱.۰(۱مجله%)۲۸.۶(۳۰نامهزور
%)۱.۰(۱مانزسا%)۵۴.۳(۵۷خبریپایگاه

گزارش



روزنامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۱۱-۰۱/۰۹/۲۷(استمواجهنقلوحملدریرساختیزمشکالتبافوالدصنعت

۸

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI5PTSI4


استمواجهنقلوحملدرساختییرزمشکالتبافوالدصنعتاقتصادی:ارابر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۲۵-۰۱/۰۹/۲۳(اصفهانذوبآهنیرمطهشهیدبیمارستاندراسامتخصصیفوقکلینیکیزراهاندا

24مخاطبیرخبپایگاهدیگر:منابع

۱ ۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI5MOUO6


)۰۷:۵۰-۰۱/۰۹/۰۲(میشودمشهدمتروتحویلسالپایانتاملییلهایر

۸

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI7BLE90


/۰۱(استارزشمندغیرعاملپدافنددراصفهانذوبآهندانشوتجربهشد:عنوانکشورغیرعاملپدافندفرماندهبازدیددر
۰۹/۰۷-۰۸:۵۰(

۲ ۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II7O0E7G


یداررخملت،رویشروزنامهدیگر:منابع

)۰۸:۱۱-۰۱/۰۹/۰۸(بردارندگامتوسعهمسیردرسنگیهازغالذوبآهن:یدرخمعاون

شهرارمغاناقتصادی،فکرفوالد،ومعدنآورانپیامیرخبپایگاهنصفجهان/مستقل،اقتصاد،صبحاقتصاد،دنیاییدار،رخایرانیان،عصرروزنامهدیگر:منابع

ا…شمندارزعاملغیرپدافنددراصفهانذوبآهندانشوتجربهشد:عنوانکشورعاملغیرپدافندماندهفردیدبازدرافکار:|خبرخبرادامهادامه

۹ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIH767WL


/۰۱(اصفهانذوبآهنبسیججهادیگروهتوسطشدهساختهمسکونیلزمنافتتاحگرفت؛صورتبسیجهفتهباهمزمان
۰۹/۱۰-۰۹:۱۱(

تجارتنیوز،معدناقتصاد،وشمانیوز،شمااقتصادی،رصداقتصادی،صفحهیرخبپایگاهنصفجهان/مردم،اقتصادافکار،روزنامهایلنا/موج،یرگزارخبدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانلنجان/صدایروز،رصدتهران،رخدادورزشی،رصدگردان،

۱۶ ۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIV7DW9P


کشورصنایعسایردرکهرفوالدمباغیرعاملپدافندارزشمندتجاربازاستفادهکرد:عنوانکشورغیرعاملپدافندسازمانرئیس
)۰۹:۰۰-۰۱/۰۹/۰۱(اول)قسمت(

۶
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI7C01RW


کشورصنایعسایردرکهرفوالدمباغیرعاملپدافندارزشمندتجاربازاستفادهکرد:عنوانکشورغیرعاملپدافندسازمانرئیس
)۰۹:۰۰-۰۱/۰۹/۰۱(دوم)قسمت(

۶
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7C017V


)۰۶:۳۳-۰۱/۰۹/۱۴(اصفهانصنعتیدانشگاهدانشگاهیجهادونشرصنعتانجمنباتخصصینشستهای

معدندنیاینیوز،معدنیرخبپایگاهثروت/روزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع

۴ ۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI7FTUBQ


)۰۷:۱۵-۰۱/۰۹/۲۶(فوالدوسازهبینالمللیکنفرانسچهارمینوملیکنفرانسیازدهمیندراصفهانذوبآهنفعالحضور

ماینکالن،اقتصادفوالد،،معدنتجارتمعدن،دنیایتجارت،واقتصادیرخبپایگاهصبح/ستارهیدار،رخاسرار،روزنامهموج/تسنیم،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ورزشی،رصدنیوز،فرازاقتصادی،خطاقتصادی،رصدنیوز،شمااقتصاد،وشمامیهن،اقتصادنامه،معدنیرخبپایگاهبیمه،واقتصادمتالز،میسرعت،عصرنیوز،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماناکونا/ایران،24مخاطب،24نیوزایراننو،ایرانروز،رصدگویا،اقتصادکنا،رتجارت،نبضتهران،رخداد

۳۲ ۸

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI5OTLI2


)۰۸:۰۸-۰۱/۰۹/۰۶(تامینصدرمدیرعاملتوسطذوبآهنپرسنلحقوقافزایشویربازنگحرط

۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI78Q62O


)۰۸:۰۷-۰۱/۰۹/۱۴(اصفهانذوبآهنحرارتیگاهونیر4و3دیفیوزرهایتعویض

نامه،معدنیرخبپایگاهاقتصادی،فکرمیهن،اقتصادآنالین،چیالنیرخبپایگاهق/رشمردم،اقتصادمواجهه،امروز،آرمانروزنامهایلنا/موج،یرگزارخبدیگر:منابع
زمانه،اقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدکالن،اقتصادنیوز،ماینتجارت،واقتصاد،724سبامتالز،مینیوز،معدنمعدن،دنیایآنالین،فلزاتاقتصادی،صفحه

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانتجارت/نبضروز،رصدتهران،رخداد،24نیوزایرانورزشی،رصداقتصادی،خطنیوز،شما

۳۰ ۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7FVV4T


Coal Activists Urged to Move on Course of Development (۰۱/۰۹/۰۸-۰۸:۰۶)

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GRI767SJ


)۰۷:۵۵-۰۱/۰۹/۲۳(داردوجودذوبآهناولیهموادهایینهزهتامینآمادگیتاصیکو:مدیرعامل

بورساطالعاتمجلهدیگر:منابع

۱ ۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI5MN3YJ


)۰۹:۱۳-۰۱/۰۹/۲۱(اصفهانذوبآهندرتجهیزاتبهروزرسانیویربهرهبردا

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIJ5KSR0


)۰۷:۴۳-۰۱/۰۹/۰۳(کردندتغییراصفهانذوبآهنمدیرههیأتعضودومدیره؛هیأتکیبرتدرتغییرات

معدننامه،معدنیرخبپایگاهآنالین،چیالنیرخبپایگاهاعتماد/اقتصادی،ابرارتفاهم،آسیا،آزادی،عصرفردا،نسلشروع،اسالمی،یرجمهوروزنامهدیگر:منابع
واقتصاد،24ذوبمتالز،میاقتصادی،صفحهنیوز،مایننیوز،شمامعدن،دنیاینیوز،بورساقتصاد،فردایامروز،بورساقتصادی،رصداقتصاد،وشمانیوز،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآنالین/پردازشمجلهدرآمدنیوز/تهران،رخدادبازار،اقتصادایراسین،نو،ایراناقتصادی،خطتجارت،

۳۱ ۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI722UIC


ید»زبسااطمینان«بابرندشعارثمرهسبز،سازهکرد:حرمطاصفهاناستانساختمانمهندسینظامسازمانرییس
)۰۹:۱۵-۰۱/۰۹/۲۱(اول)قسمت(است

۶
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI5KSVOR


ید»زبسااطمینان«بابرندشعارثمرهسبز،سازهکرد:حرمطاصفهاناستانساختمانمهندسینظامسازمانرییس
)۰۹:۱۵-۰۱/۰۹/۲۱(دوم)قسمت(است

۶
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI5KSVNQ


)۰۸:۲۹-۰۱/۰۹/۱۴(اصفهانذوبآهنگلومراسیونآیترمدیدرمستعملگیربکسهایازاستفادهویزبازسا

ezob27

معدننیوز،ماینمعدن،دنیاینامه،معدنیرخبپایگاه،24نیوزایراننو،ایراناقتصادی،خطتجارت،واقتصادمتالز،مییرخبپایگاهق/رشروزنامهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانروز/رصدنیوز،فرازنیوز،

۱۳ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GII7FV8S


)۰۹:۰۳-۰۱/۰۹/۱۰(اول)قسمت(ایرانفوالدصنعتپیشرویچالشهای

۲۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7DWTQI


اول)(قسمتانایرفوالدصنعتپیشرویلشهایچااقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



ezob27، efhj22، epivan، efsirjan

)هضمیم(

)۰۶:۳۴-۰۱/۰۹/۲۱(«ذوبآهن»پسابتصفیهخانهازیربهرهبردازمان

اول)(قسمتانایرفوالدصنعتپیشرویلشهایچااقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIJ5KQMN


)۰۸:۵۹-۰۱/۰۹/۲۹(کردیافتنیدستراکوردهارتولید،یترمدیفوالد؛تولیدماهه8روندبررسی

۱۹

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/G3I5RSTJ


)۰۸:۳۳-۰۱/۰۹/۰۸(اول)قسمت(بردارندگامتوسعهمسیردرزغالسنگیهاذوبآهن:کترشیدرخمعاون

۵
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7674B5


)۰۸:۳۳-۰۱/۰۹/۰۸(دوم)قسمت(بردارندگامتوسعهمسیردرزغالسنگیهاذوبآهن:کترشیدرخمعاون

۵
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7674EM


)۰۸:۴۹-۰۱/۰۹/۰۸(کندپشتیبانیمسکنملینهضتحرطمیتوانداصفهانذوبآهن

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI765XPJ


کندپشتیبانیمسکنملینهضتحطرمیتوانداصفهانذوبآهنامروز:رویداد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



ایرانساختمانصنعتدرموردنیازفوالدگونهرهتولیدآمادهاصفهانذوبآهناصفهان:ذوبآهنتوسعهوتحقیقمدیر
)۰۷:۵۶-۰۱/۰۹/۲۸(است

آنالین،چیالنسرعت،عصرمعدن،دنیاییرخبپایگاهگار/زروصبح،ستارهسرآمد،اقتصادروزنامهسیما/وصداایلنا،خبرنگاران،باشگاهموج،یرگزارخبدیگر:منابع
رویدادنیوز،فرازورزشی،رصدکالن،اقتصادمیهن،اقتصادتجارت،واقتصادبیمه،واقتصادگردان،تجارتاقتصادی،رصداقتصاد،وشمانامه،معدنیرخبپایگاه
آهنذوبسهامیکترشسازماننو/ایراننیوز،پیداگرهمراز،،24ذوبتجارت،نبض،24نیوزایرانروزانه،خبرروز،رصدآوا،تجارتخبر،رویدادق،رشرویدادجدید،

اصفهان

۳۳ ۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI5QR7ML


)۰۸:۰۱-۰۱/۰۹/۱۶(شدققنوسمعدنمزایدهبرندهذوبآهنکترش

نیوز،ماینبازار،تحلیلنیوز،معدنیرخبپایگاهآسیا/رسالت،مزایده،مناقصهپویا،اقتصادنو،بشارتاقتصاد،دنیایروزنامهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع
فلزاتفوالد،،معدنتجارتآنالین،تولیدبورس،رصدبازار،افقگستر،روابطفوالد،ومعدنآورانپیامنیوز،طال،24معدننامه،معدنیرخبپایگاهمتالز،میشاتا،

24ذوبایراسین،پرونده،آنالین،

۲۵ ۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIL5GSC6


)۰۶:۲۰-۰۱/۰۹/۲۱(میرسدیربهرهبردابهیرجاسالپایانتااصفهانذوبآهنپسابتصفیهخانهپروژه

امروز،رویدادثروت،هنرمند،ق،رشاقتصادی،آفتابما،پیامروزان،صبح،هفتصنعت،اخبارآسیا،اقتصاد،صبحروز،سیاستروزنامهموج/یرگزارخبدیگر:منابع
می،24ذوبتهران،رخدادیرخبپایگاهایرانیان/سپهرامین،اقتصاد،جهانملت،رویشایرانی،توسعهافکار،ملی،اقتصادرسانه،عصرتجارت،سایه،گر،رکاوکار

مجلهنیوز/امینفردا،باندیدهبازار،اقتصاداقتصادی،خطبانک،پولزمانه،اقتصادکالن،اقتصادآنالین،فلزاتتجارت،واقتصادطبیعت،وگردشگرانمتالز،
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآنالین/پردازش

۳۹ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI5KJQHE


)۰۸:۵۵-۰۱/۰۹/۰۸(دوم)قسمت(نشدمعادنتوسعهصرفسود،زغالسنگ؛حوزهمشکالتازصمتبررسی

۱۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI76R5CE


ezob27، eim1001

دوم)(قسمتنشدمعادنتوسعهصرفسود،صمت:شگستر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



/۰۱/۰۹(اول)قسمت(داردادامهفوالد،قیمتصعودیچشماندازکرد؛جدیراصنایعگازمحدودیتسرما،نخستموج
۲۰-۰۷:۴۶(

۱۲
۱

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II5KJTZL


/۰۱/۰۹(دوم)قسمت(داردادامهفوالد،قیمتصعودیچشماندازکرد؛جدیراصنایعگازمحدودیتسرما،نخستموج
۲۰-۰۷:۴۶(

۱۲
۲

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI5JLTZO


/۰۱/۰۹(سوم)قسمت(داردادامهفوالد،قیمتصعودیچشماندازکرد؛جدیراصنایعگازمحدودیتسرما،نخستموج
۲۰-۰۷:۴۶(

۱۲
۳

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI5JTZPM


/۰۱/۰۹(چهارم)قسمت(داردادامهفوالد،قیمتصعودیچشماندازکرد؛جدیراصنایعگازمحدودیتسرما،نخستموج
۲۰-۰۷:۴۶(

۱۲
۴

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI5JTZVQ


)۰۹:۰۷-۰۱/۰۹/۲۱(فوالدداخلیمصرفافزایشوصادراتافت

۱۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI5KSRNQ


)۰۷:۴۷-۰۱/۰۹/۰۶(معدنیکترش10کترمشابافوالدیرفناووپژوهشصندوقتأسیس

)۰۰:۴۳-۰۱/۰۹/۲۸(اصفهانذوبآهنتولیدازپشتیبانیدرحملونقلنقش

تزر فرارسیدنویتا بهمناسبت قنب26کلی/ محراب رفاهی، امور و خدمات مدیر صالحی؛ روحا... حملونقل، ملی روز مدیررآذرماه ی؛

ترابرراهب و راهآهن مدیر محمدی؛ حامد و سنگین خودروهای و ماشینآالت پشتیبانی و شری مدیری نقش به مسئولرکت یتهای

کا تکتک بهموقع و ایمن حضور صالحی پرداختند. تولید از پشتیبانی در شرحملونقل مثبترکنان نکات از یکی را کار محل در کت

مدی کاراین به شایسته خدمات و تولید از پشتیبانی بهمنظور دوریت کیفیت و ایمنی گفت: و دانست حملونقلرکنان اساسی کن

مدی این است. اصفهان بارذوبآهن حدود400یت و سبک ش400خودروی تالشگران به سنگین تولیدرخودروی پشتیبانی امر در و کت

حملونقل محمدی میکنند. ارائه جایگرخدمات بدون صنعت را تولیدکنندهزیلی تنها بهعنوان اصفهان ذوبآهن گفت: و نامید ین

۶

۱۹

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GTI786W2
http://www.newswire.ir/HIS5QON2


عرضهرانواع با خاورمیانه، متروی و راهآهن حملونقلریلهای گسترش در تولیدی داشتهریلهای تولید و کشور در بسزا نقشی یلی

حملونقلزاست شریرا راهآهن نقش وی است. ایمن و باصرفه بسیار گفت:ریلی و دانست کمنظیر را اصفهان ذوبآهن تولید در کت

شرخط شریلی مانند چرکت بهگردشدرآمدن باعث که تولیدند اصلی قنبریانهای محراب میشوند. ذوبآهن صنعت گفت:رخ ی

راهبرمدی تولیدریت تالشگران تمامی پای هم تعمیرات و تولید در بهموقع حضور با سنگین خودروهای و ماشینآالت پشتیبانی و ی

مدی این رانندگان میباشند. صنعت در همکاردرحالجهاد باال تجربه و تخصص با شریت تولید در مستقیمی افزود:ری وی دارند. کت

بزرگرایثا صنایع که است رانندگان تالش و است.ری درحالکار توقف بدون و منظم اصفهان ذوبآهن مانند سال26گی یادآور1362آذر

امامخمینی(ر حضرت آن در که جمهوهایامیست بنیانگذار برایر)، جنوبی بندرهای به کامیونها اعزام درزمینه فرمانی ایران، اسامی ی

مواد حملونقل و بندرها تخلیه برای را خود آمادگی کشور، سراسر کامیونداران و نمودند صادر مردم مایحتاج و وارداتی کاالهای تخلیه

گردید.معرفیحملونقلروزبهعنوانآذرماه26روز1376دراتفاقاینازپسسال14کردند.اعالممردمموردنیازیرضرو

تجارتسرعت،عصرمعدن،دنیاینیوز،ماینیرخبپایگاهافکار/سازندگی،واقتصادزمان،پیامملت،رویشثروت،امتیاز،روزنامهموج/یرگزارخبدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/24نیوزایرانروز،رصدورزشی،رصدمتالز،میاقتصادی،رصدنامه،معدنیرخبپایگاهاقتصاد،وشمافوالد،،معدن

اصفهانذوبآهنتولیدازپشتیبانیدرحملونقلنقشسایه:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



مجله

)۰۸:۱۷-۰۱/۰۹/۰۶(کردتغییر«ذوب»مدیرههیات

ezob27

۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7866VJ


یرگزارخب

)۱۰:۱۴-۰۱/۰۹/۰۱(مرتضویصولتدکترباکاروزارتمجموعهیرزفوالدیکتهایرشمدیرانعاملدیدار

کردند.دیداراجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزومرتضویصولتدکترباکاروزارتتابعهبازنشستگیصندوقهایوسازمانیرمجموعهزفوالدیکتهایرشمدیرانعامل

آخ و انجامید طول به ساعت سه که دیدار این در ایلنا، گزارش صادراتربه تا آهن سنگ استخراج از کشور فوالد زنجیره وضعیت ین

ای شد، بررسی نادرمحصوالت امیرحسین اصفهان، آهن ذوب مدیرعامل رخصتی شرج مدیرعامل سرمایهگذاری ورکت تأمین صدر ی

داشتند.حضورکاروزارتارشدمسئوالنوفوالدیمدیرانازدیگربرخی

سرمایهگذا عدم را صنعت این اساسی مشکالت از یکی دیدار این در مرتضوی سیدصولت موضوعردکتر به ویژه توجه بر و برشمرد ی

کرد.کیدأتیرسرمایهگذاوتوسعه

سرمایهگذازو که زمانی تا گفت: اجتماعی رفاه و کار تعاون، دچارریر نیز فوالد صنعت و داشت نخواهیم نیز توسعه نشود انجام ی

میشود.بهروزرسانیعدموفرسودگی

تص مرتضوی سرمایهگذاردکتر مختلف، دالیل به کرد: نداریح بخش این در خارجی سرمایهگذاری بسته باید بنابراین حوزههایریم در ی

شود.یفرتعپتروشیمیونفتفوالد،جملهازمختلف

تصمیمگی پراکندگی تروی و دانست چالشها از دیگر یکی را صنعت این در وحدتأی باید تسبیح نخ همانند صنعت این در کرد: کید

کرد.یفرتعکرمشتگفتمانوسپرداهلیتدارایافراددستبهراکاروباشدداشتهوجود

دارد.ضرورتکوچککتهایرشادغامبایزکوچکساکرد:اظهارساختار،یزکوچکسابهاشارهبااجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

ضرو را پروژهها از میدانی» «نظارت مرتضوی تردکتر و دانست جأی در باید مدیران کرد: ازرکید و باشند منطقه در پروژهها کار روند یان

نشود.استفادهیزپروامدیران

پیگی ضروروی را حقوقی مباحث شری حقوقی مشکالت تا تشکیل باید قوی حقوقی عالی شورای گفت: و دانست رجوعری و رفع کتها

شود.

شوند.سرمایهبهتبدیلوفروختهبایداضافهویاندهزکتهایرشکرد:یحرتصوکیدأتیربهرهوافزایشبرتعاونیرزو

ه کاهش به اشاره ضمن مرتضوی اززدکتر را امور و باشد داشته حضور باید استانها در هماهنگکننده مدیر گفت: اضافه، ینههای

کند.یرپیگینزدیک

طراحیشدهمدلهایزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهایایجاد•

خانینوذ ایجادراحمد را وزارتخانه این سیاستهای از یکی نشست این در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی امور معاون ی،

کرد.عنوانمحصوالتارزشزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهای

با فوالد و پتروشیمی دارو، جمله از مختلفی محورهای با تخصصی و اقتصادی زنجیرهای نشستهای گذشته هفتههای در افزود: وی

داشت.خواهدادامهنشستهااینوشدهگزارربکاریرزوحضور
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عسگ ورعلیرضا ویژه دستیار میزانزیان، تعیین با یکساله برنامه یک باید ما گفت: نشست این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، یر

درونگروهی هماهنگی باعث موضوع همین و مشخص نشستها این خروجی تا باشیم داشته صندوقها و وزارتخانه نقش و مداخله

شود.واحدبرنامهایجادو

پرداختند.موجودچالشهایوعملکردیحرتشبهفوالدصنعتکتهایرشبرخیمدیراننشستاینابتدایدر

علومدانشگاهواصفهانآهنذوبکتیرمشاگونومیراپروژهشد؛آغازکنانرکاعضالنیواسکلتیاختالالتکاهشراستایدر
)۱۲:۰۶-۰۱/۰۹/۰۱(شیرازپزشکی

پیشگی جهت کاردر عضالنی و اسکلتی اختالالت از شری ارکنان پروژه اول فاز مشارکت، بیشترگونومی دارای های بخش در بیمارکتی شیوع محورین با پزشکیری علوم دانشگاه یت
شد.آغازاصفهانآهنذوبدرماهآبان18ازشیراز

ش اجتماعی خدمات و پشتیبانی معاون ایلنا، گزارش وربه تولید کنار در سالمت مقوله اهمیت به توجه با گفت: خبر این اعالم با کت

کا ارمعیشت مباحث اجرایی پتانسیل و تکنولورکنان قدمت به توجه با ادامهژگونومی در مهم تحقیقاتی پروژه این کارخانه، در تولید ی

ط کارسایر روان بهداشت و سالمت پروژه جمله از محور سالمت اجرایی های اررح پروژه و تکفل تحت خانواده و عواملزکنان یانزیابی

مشا با کارخانه در کار محیط مدیرآور محیطرکت و بهداشت های شغلیزیت های آسیب با بخش سه در توسعه و تحقیق و یست

ا های برنامه مستمر پیشرفت بر تاکید با است.وی شده شروع جانبهرباالتر همه حمایت پروژه، این های خروجی عملی تحقق و گونومی

ا شدن نهادینه جهت محور، سالمت های برنامه از سازمان ارمدیران متخصصین جذب و سازمان در آتیرگونومی توسعه در گونومی

شد.خواستارراانسانیمنابع

محیط و بهداشت شزمدیر کاریست سالمت ارتقاء جهت در گفت: نیز اررکت و شناسایی و عواملزکنان ازیابی آور انجامریان و گونومی

پیشگی زمینه در اصالحی طراقدامات عضالنی، و اسکلتی های آسیب از اری تحقیقاتی مشارح محورگونومی با چوبینهرکتی دکتر یت

شد.آغازشیرازپزشکیعلومدانشگاهبهداشتدانشکدهگروهمدیر

مج افزود: اروی مرجع عنوان به پروژه این بهتری جایزه دارنده و کشور در ارگونومی حوزه در محقق ارین انستیتو از ورگونومی گونومی

باشد.میمشابهصنایعدرپروژهایناجرایدرایارزندهتجاربدارایوبودهانگلستانانسانیعواملمهندسی

کا ایجاد گفت: حسینی حمید ارسید مشارگروه تسرگونومی و ها بخش در ارکتی دانش پایینری سطوح در تیم این توسط گونومی

راهب با کارخانه در شرسازمان ای حرفه بهداشت کارشناسان مقولهری اقدام این با است امید و باشد می پروژه این مهم اهداف از کت

گردد.یزسابومیکارخانهدرعلماینبروزدانشوشدهنهادینهکارخانههایبخشکلیهدرگونومیرا

جهت مناسب بستر بودن فراهم و اصفهان آهن ذوب در کار طب معاینات و صنعتی بهداشت روشن سابقه به اذعان با چوبینه علیرضا

کرد.عنوانسازمانارشدمدیرانومدیرانجانبههمهحمایتراحرطایندرموفقیتشرطمحور،سالمتهایبرنامهپیشبرد

داد.پاسخزمینهایندرینرحاضسواالتبهوپرداختپروژهایناجراییفازهاییحرتشبهپایاندروی

کا جهت آموزشی جلسه اولین است ذکر به ارالزم مشارگروه مدیرگونومی محل در چوبینه علیرضا توسط برکتی آموزش مسیرریت و گزار

شد.تببینکترشدرحرطاینکاربردینتایجبهدستیابی

مرتضویصولتکتردباکارتاروزمجموعهیرزفوالدیکتهایشرانعاملمدیردیدارایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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ذوباقتصادی،صفحهنیوز،شماامروز،بورساقتصادی،رصداقتصاد،وشمایرخبپایگاهایرانی/توسعهامروز،رویدادروزنامهتسنیم/موج،یرگزارخبدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/24نیوزایراننیوز،مرورورزشی،رصدتجارت،واقتصادمیهن،اقتصاد،24

)۱۴:۰۲-۰۱/۰۹/۰۵(اصفهانآهنذوبمدیرههیأتکیبرتدرتغییرات

کرد.تغییرکترشاینمدیرههیأتعضودواصفهانآهنذوبمدیرۀهیأتماهآبان30جلسۀدرویرجاسالتیرماه25عادیعمومیمجمعمصوبۀاستنادبه

ش مدیره هیأت تصمیمات براساس ایلنا، گزارش شربه از نمایندگی به کوهی مهدی رییس،رکت، عنوان به ایران نسوز های فراورده کت

گذارای سرمایه هلدینگ از نمایندگی به رخصتی ازرج نمایندگی به توالییان مهرداد مدیرعامل، و رییس نایب عنوان به صدرتامین ی

کرش مجید عضو، عنوان به تامین پارس معادن توسعه شزیریمیرکت از نمایندگی به گذاری سرمایه ورکت عضو عنوان به صباتأمین ی

شدند.انتخاباصفهانآهنذوبمدیرههیأتعضوعنوانبهاصفهانآهنذوبگانربازپویشکترشازنمایندگیبهیوهزمحسن

و هلدینگ این مسئولین حضور با صدرتأمین هلدینگ محل در اصفهان آهن ذوب مدیره هیأت اسبق عضو دو معارفه و تودیع آیین

شد.گزارربکترشمدیرههیأتاعضای

اصفهان، آهن ذوب مدیره هیأت پیشین رییس نایب یزدخواستی مرتضی و رییس زاده، یزدی منصور زحمات از تقدیر با آیین این در

شدند.معرفیکترشاینمدیرههیأتجدیداعضایعنوانبهیزیریمیرکمجیدوکوهیمهدی

بز خانواده از عضوی که این بیان با اصفهان آهن ذوب مدیره هیأت جدید رییس کوهی، همدلی،رمهدی با گفت: هستم، کشور فوالد گ

گی بهره و محور دانش های برنامه جمعی، استمراررتالش اصفهان آهن ذوب های موفقیت روند همکاران، یکایک تجربیات و توان از ی

یافت.خواهد

ش این افزود: و دانست فوالد صنعت نماد را اصفهان آهن ذوب تامینروی کشور، معادن شکوفایی بانی برایزکت الزم های یرساخت

شود.میمحسوبکشوردرصنایعنیازموردانسانیمنابعتامینوآموزشونوینصنایعتوسعهواحداث

ش مدیره هیأت پیشین رییس زاده استمرارریزدی و ها بحران از گذر عامل را اصفهان آهن ذوب مجموعه همبستگی و همدلی نیز کت

شد.خواستاررارخصتیمهندسهایبرنامهازکترشمدیرههیأتحمایتونمودعنوانهاموفقیت

بهرای اصفهان، آهن ذوب مدیره هیأت سابق عضو دو یزدخواستی مرتضی و زاده یزدی منصور زحمات از قدردانی با نیز رخصتی ج

ش این هایرشرایط فرود و فراز خود فعالیت طول در آهن ذوب گفت: و پرداخت نیروهایزکت به اتکا با همیشه و است داشته یادی

است.آوردهدستبهگیربزدستاوردهایوکردهکترحجلوبهروخودتوانمند

گی بهره با و مدیره هیأت جدید اعضا حضور با افزود: وروی شد خواهد حل موجود مشکالت همکاران، یکایک همدلی و تجربیات از ی

داد.خواهدادامهخودبالندهمسیربهاصفهانآهنذوب

فا کوهی، مهدی است، مدیرگفتنی ارشد کارشناسی التحصیل مدیرهرغ هیات عضو و مدیرعامل متعدد، آموزشی سوابق بر عالوه یت،

مدیرهرش هیات رئیس نائب و مدیرعامل ایران، روی معادن توسعه هلدینگ مدیره هیأت عضو و مدیرعامل مکران، عمران پترو کت

ش مدیره هیأت عضو و عامل مدیر "ایرتیک"، ایران مهندسی المللی بین شرهلدینگ فوالد مدیرهرکت هیأت عضو و مدیرعامل کاوه، ق

ازشیرشکیپزعلومدانشگاهواصفهانآهنذوبکتیمشارگونومیارپروژهایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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شرش مدیرعامل غدیر، پتروشیمی شرکت مدیره هیات رئیس کالسیمین، هلدینگ مدیره هیات رئیس امین، فتح ساختمانی کترکت

شرباز مدیره هیات رئیس روی، صنعت گذارگانی سرمایه تجهیزرکت و توسعه هلدینگ مدیره هیات رئیس کوثر، معادن و صنایع ی

ش مدیره هیات عضو شرمعادن، مدیره هیات رئیس آوران، فن پتروشیمی شرکت مدیره هیات عضو مکران، گاز انتقال لوله خط کترکت

هنگام شهعسلوی(پتروشیمی مدیره هیات رئیس هیاتر)، عضو سبزوار، فوالد مدیره هیأت عضو چابهار، آمونیاک اوره پتروشیمی کت

ش ایرمدیره شرکت مدیره هیات عضو شریکا-آلمان، مدیره هیات عضو ایراسکو-ایتالیا، رئیسرکت نایب ایکا، فنی بازرسی و مهندسی کت

ش مدیره شرهیات مدیره هیات عضو بیدک، مهندسی فلرکت مواد توسعه و تولید المللی بین عضوزکت و خراسان) (ایمپادکو-فوالد ی

است.رساندهثبتبهخوداجراییسوابقدرراپارسخدماتکترشمقامقائمومدیرههیات

ک طزیریمیرمجید ها ده بر عالوه مالی، اقتصاد دکترای دارای نیز کشور،ری سطح در آموزشی و مالی و اقتصادی مباحث در پژوهشی ح

بازرمدی و مالی بازارهای مطالعات دفتر شرکل مدیرعامل دارایی، و اقتصاد امور وزارت فناورگانی مشاوررکت امین، مالی هوشمند ی

ی،زارمتشکلبازاراقتصادی

ش مدیره هیأت کارعضو شرگزارکت توسعه و تحقیق مدیر و اقتصادی مشاور رضوی، ارری متشکل بازار مزکت بانک پروژهری مدیر ی، کز

شوت مالی های دارایی کردن مدیرکنایز توسعه وزارترکت در اسالمی بهادار اوراق انواع تبیین و بررسی پروژه مدیر امین، راهبردی یت

اب عضو دارایی، و اقتصادی طرامور رهبرپروژه معظم مقام نمایندگی دفتر اقتصادی مشاور و کارشناس کشور، بانکی نظام اصالح یرح

کا مشاوره ملی، امنیت شورای مردر کارشناس و ایران" صادرات توسعه بانک بنیان دانش صنعت "شناخت تحقیقاترگروه پژوهش، کز

باشد.میویاجراییسوابقازبهاداراوراقوبورسسازماناسالمیمالیتوسعهو

ایرانعصرمتالز،مییرخبپایگاهایرانی/توسعهگر،رکاوکارثروت،روز،سیاستاقتصاد،جهانامروز،رویدادامروز،آرمانما،پیامروزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۳۰-۰۱/۰۹/۱۶(بادکرمباسیاسیبصیرتواسالمیاخالقبادانشوعلمآمیختنیمرتکروزدانشجوروز

سرش انسانی، های سرمایه توسعه و آموزش مدیر با دانشجو روز آذرماه شانزدهم روز مناسبت به اصفهان آهن ذوب گروهرکت مدیر و اصفهان آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه پرست
است.نشستهگووگفتبهدانشگاه)HSE(یستزمحیطوبهداشتایمنی،کارشناسیرشته

تب ضمن انسانی های سرمایه توسعه و آموزش مدیر شفیعی آرش ایلنا، گزارش دانشجویان،ربه به دانشجو روز آذرماه شانزده روز یک

تک و آهن ذوب همکاران و مهمتراساتید از دانشجویان گفت: ما خبرنگار با گفتگو در دانشجو شهدای کشورریم های سرمایه و ذخایر ین

شوند می رو16محسوب تازآذر در ماندگار نیزری اکنون هم و شد آغاز ظلم با مبارزه راه در و دانشجویان شهادت با که است ایران یخ

شود.میسالسالیانتابعدهاینسلگاهیآموجب

مهمت گفت انسانی سرمایههای توسعه و آموزش وررمدیر خرد توسعه اسالمی ایرانی، دانشجوی یک برای مولفه ضمنزین وی است. ی

متفاوت های مهارت توسعه به را دانشجوان کردو دعوت وتفکر اندیشمندی رویکرد به را دانشجویان شهدا، خاطره و یاد گرامیداشت

امرو دنیا شرایط با متناسب اظهارزو وی خواند. فرا متعدد های مهارت کسب و ایی رسانه سواد افزایش و روزانه مطالعه جمله از ی

تاثیرامیدوا نهاد یک عنوان به آهن ذوب کرد امکاناتری از مندی بهره با علمی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، های عرصه در گذار
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های مسئولیت راستای در خود کارشناسان و مهندسین مدیران، تجربیات افزایی هم با گذشته از بیش بتواند کاربردی علمی دانشگاه

بردارد.بلندیهایگامخودداخلیفرایندهایوهایرفناوتوسعهوبهبودواجتماعی

س ایرانپور تبرسعید ضمن آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه بزرپرست خانواده و اساتید دانشجویان، کلیه به دانشجو روز ذوبریک گ

تک روز دانشجو روز گفت: تارآهن به اشاره با وی است سیاسی بصیرت و اسالمی اخالق با دانش و علم آمیختن دانشگاهریم یخچه

م گفت اصفهان آهن ذوب کاربردی سالرعلمی از آهن ذوب کاربردی علمی آموزش فعالیت1364کز توحید، فنی آموزشکده عنوان تحت

سال تا و نموده آغاز را ط1378خود از نفر هزار یک بر سراسربالغ کنکور بریق کاردانی: رشته چهار در نقشهری فزار، ماشین قدرت، – ق

جوشکا و صنعتی مرکشی این در سالری از و اند داشته اشتغال تحصیل به م1378کز قالب در را خود فنیرفعالیت عالی آموزش کز

پذیرش به اقدام و داده ادامه دانشگاهی خدمات ارائه و جامعه با تعامل منظور به کاربردی علمی جامع دانشگاه نظر تحت و توحید

ط از بردانشجو و افزار ماشین مکانیک- کاردانی رشته در و تولید و ساخت کارشناسی رشته در کاربردی علمی جامع دانشگاه قریق

سال از و نمود دقیق) ابزار و م78(الکترونیک این حدودرتاکنون، مجموعا پذیرش به اقدام این2246کز از که است نموده دانشجو

اند.شدهالتحصیلغرفانفر1500بربالغتعداد

های سال در کارشناسی، و کاردانی های دوره بر پذیرش93و92عالوه به اقدام آهن ذوب کاربردی علمی در37دانشگاه دانشجو نفر

فناو مهندسی عناوین: با محور پژوهش صورت به آهن ذوب مشکالت حل و شناسایی هدف با ارشد کارشناسی بارمقطع ارشد یافتزی

نمود.کرتداوتامیننظامارشدایحرفهکارشناسیصنعتی،قطعاتتولیدیزسابهینهارشدیرفناومهندسیفوالد،صنعتپسماند

تربیترس و جذب آهن، ذوب کاربردی علمی دانشگاه افتخارات و ها توانمندی از افزود: آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه پرست

کاربردی علمی های دانشگاه برتر دانشگاه ده بین در دانشگاه گرفتن قرار ارشد- کارشناسی و کارشناسی کاردانی، مقاطع در دانشجو

سال بندی سطح در کسب99کشور کشور( ورزشی المپیادهای در مقام کسب تنیس5، کاراته، های رشته در قهرمانی نائب مقام

تیراندا و میز سالزروی در کشور کاربردی علمی جامع دانشگاه دانشجویان ورزشی فرهنگی المپیاد دوره پنجمین در نائب98ی مقام و

سال در پومسه رشته در کشو99قهرمانی شش منطقه دانشجویان علمی المپیاد در دوم مقام کسب – در) و المپیادری سهمیه یافت

کشو کارآفردانشجویان دانشجویان و نمونه مدرسین معرفی کاری- جوار امتیاز از بودن برخوردار - کشور علمی جامعه به ورین گاهی

ب کارگزارامکان و عملی آموزشی های دوره خدماتری –ارائه ها سازمان برای کاربردی علمی دانشگاه گواهینامه اعطای و خاص گاهی

کارآموزکارآمو دوره گذراندن جهت دانشجو پذیرش و شزی در وری دانشجویان توسط علمی مقاالت و کتاب چاپ اختراع، ثبت - کت

م این طراحیراساتید سارکز- قایق در ) ایندیوسر پره تولید ، هادی وزیل بازالت سنگ از بازالت الیاف و نخ تولید – دارد) کاربرد ی

نوسازبازسا و بیزی کارآفری دانشجویان توسط صنعتی های ها،رینگ جشنواره در فعال حضور آهن– ذوب کاربردی علمی دانشگاه ین

کارآف توسعه و اشتغال های نمایشگاه در فعال حضور ها- توانمندی های ونمایشگاه ها –رهمایش کاربردی علمی جامع دانشگاه ینی

فناورگزارب مهندسی رشته: سه در ارشد کارشناسی مقطع در آهن ذوب متخصصین و مدیران تربیت – اندیشی آزاد های کرسی یری

با فناوزارشد مهندسی فوالد، صنعت پسماند ساریافت بهینه ارشد صنعتیزی قطعات تولید تامینوی نظام ارشد ای حرفه کارشناسی

تدا شرو – آهن ذوب در موجود های پتانسیل به توجه با کاربردی کامال صورت به علمی بازدیدهای انجام و جشنوارهرک در فعال کت

آهن.ذوببرتروینرکارآفدانشجویانواساتیدمعرفیوکترح

ش محیطرمعصومه و بهداشت ایمنی، کارشناسی رشته گروه مدیر (زیفی ضمنHSEیست نیز آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه (

رهبرتب معظم مقام فرمایشات طبق گفت: دانشجو روز کارآفریک جمع در وری فنی آموزشکدههای و کاربردی علمی آموزش مراکز ینان،
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دا نیاز کارآمد پنجه و علم به چون یابند توسعه باید مرحرفهای قریم. نیم از بیش با اصفهان آهن ذوب کاربردی علمی فعالیترکز ن

است.مامنطقهدرهادانشگاهینرتسابقهباازیکیدرخشانومستمر

ت موفق گفت: کارآمدتروی و نیازرین اساس بر و آیند می بیرون صنعت دل از که هستند دانشگاههایی کاربردی علمی دانشگاههای ین

تع را آموزشی های ودوره ها رشته ذوبرصنعت، کاربردی علمی دانشگاه میشود. انجام نیز دانشجو جذب نهایت در و کنند می یف

کا جوار امتیاز داشتن با مرآهن چشمگیزگاهی رقابتی مریت این وجود دارد. ها دانشگاه سایر به نسبت هایری آموزش ارایه با کز

زمینه در آن خبره و نظیر بی متخصصین از مندی بهره و آهن ذوب های پتانسیل و امکانات از استفاده با بروز و کارآمد کاربردی، کامال

ش برند شخصیت ارتقای در شک بی مختلف توامرهای دانشگاه به پرسنل دسترسی سهولت است. موثر بسیار اصفهان آهن ذوب کت

ح برای آنها تشویق سبب صمیمانه و تخصصی کامال محیطی آموربا مهارت سمت به تغییرزکت و پرسنل فردی توسعه باشد. می ی

شد.خواهدمنتجبیشتریروبهرهوکارهاصحیحانجامبهنهایتاایشاننگرش

ت مهم از برتریکی کارین تجهیزات و فضا داشتن استان، کاربردی علمی مراکز سایر به نسبت دانشگاه این های آزمایشگاهیری و گاهی

ش در که است تخصصی و صحیحرپیشرفته بصورت آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه وتوسط دارد وجود آهن ذوب موردوکت کارآمد

دانشجویان قطعا آن خروجی که نماید می ارائه کاربردی کامال هایی آموزش امکاناتی، چنین باداشتن دانشگاه این میگیرد. قرار استفاده

شد.خواهدنیزمنطقهسطحدریربیکاکاهشسببطبیعتاوبودهینرآفکار

مورد سازمان کل در مشاور یک بعنوان و ندارد برعهده را دانشجو تربیت رسالت فقط آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه : افزود وی

بردا بسیاربهره گیرد. می قرار برایری توانند می خود تخصص زمینه در که هستند فرهیختگانی و نخبه افراد دانشگاه این مدرسین از ی

اکثرا که دانشگاه این دانشجویان باشند. کننده کمک مشاور یک عنوان به شده ایجاد مشکالت حل زمینه در و سیستم کارایی افزایش

کا تجربیات با هستند آهن ذوب بسیارپرسنل شناسایی ضمن کنند می کسب دانشگاه در که تخصصی همچنین و دارند که ازری ی

نمایند.میرفعراآنهایرکاموانعومسائل

ش تربیتردکتر مختلف های سازمان و صنایع برای کارآمد فرهیختگانی دانشگاه، این فعالیت ادامه با است امید افزود: پایان در یفی

شود.برداشتهکشورسربلندیواسالمیمیهنعلمیاعتالیراستایدربلندگامیوشود

موجیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۷:۰۴-۰۱/۰۹/۱۹(یم؟ربخکجاازاصفهانتیرآهن

ت معروف از یکی اصفهان باکیفیتترتیرآهن و خودرین پروژه تیرآهن تامین برای کارفرمایان بنابراین است. آهن بازار محصوالت ین

مینمایند.معتبرفروشگاههایازآنیدرخوآهنذوبتیرآهنقیمتاستعالمبهاقدام

امروزاصفهانتیرآهنقیمت

انواع تولید به اقدام المللی بین و داخلی استاندارهای رعایت با که است کشور تیرآهن اصلی تولیدکننده اصفهان، آهن ذوب کارخانه

میکند.مختلفسایزهایدرتیرآهن
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است.پایینتربرند،اینمحصوالتسایربهنسبتاصفهان14تیرآهنقیمت

و16تیرآهن که سازههایی برای تیرآهن این میشود. محسوب متوسط سایز محصوالت جزو نیستند،زنز، هم سبک اما ندارند، یادی

میگیرد.قراراستفادهمورد

دارد.بستگیتقاضاوعرضهمیزانبهیادیزحدتااصفهان16تیرآهنقیمت

میکند.تغییرروزانهبهصورتوداردبستگیمختلفیعواملبهاصفهان،18تیرآهنقیمت

خ برای سرمایهگذاران و پیمانکاران روزانهربههمیندلیل، صورت به را قیمت باید نیاز، مورد سرمایه یا بودجه برآورد و محصول این ید

کنند.بررسی

تیرآهن و20قیمت بخاطر بیشتزاصفهان سایزرن مقاطع به نسبت دارد، که بز18تا12ی پروژههای در و است استفادهربیشتر مورد گ

میگیرد.قرار

ببینید.یرزجدولدرمیتوانیدراامروزاصفهانتیرآهنقیمت

اصفهانتیرآهنقیمتلیست

ردیف

محصولنام

حالت

تحویلمحل

یال)ر(قیمت

1

آهنذوب30تیرآهن

یرمت12

کارخانه

188,080

2

آهنذوب12تیرآهن

یرمت12

تهرانانبار

24,403,670

3

آهنذوب12تیرآهن

یرمت12

کارخانه

205,510
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4

آهنذوب14تیرآهن

یرمت12

تهرانانبار

27,431,200

5

آهنذوب14تیرآهن

یرمت12

اصفهانبنگاه

27,889,910

6

آهنذوب14تیرآهن

یرمت12

کارخانه

175,230

7

آهنذوب16تیرآهن

یرمت12

کارخانه

168,810

8

آهنذوب18تیرآهن

یرمت12

کارخانه

174,320

9

آهنذوب20تیرآهن

یرمت12

کارخانه

189,000

10
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آهنذوب22تیرآهن

یرمت12

کارخانه

205,510

اسپاتآهنازآهنذوبتیرآهنیدرخوقیمتاستعالم

سایز از تیرآهن تولید توان اصفهان، آهن ذوب و30تا12کارخانه تیرآهن تولید کارخانجات سایر بین در که گفت توان می و دارد را

است.کاملتربقیهازآنخطرویوشدهتولیدسایزهایبرندها،

پرطرفدارت از کارخانه این تیرآهن آهن، ذوب کارخانه تولیدی محصول معروفیت و محبوبیت به همهرباتوجه بین در فوالدی مقاطع ین

برخوردار ویژهای اهمیت از سازندگان برای اصفهان، آهن قیمت از لحظهای اطالع بههمیندلیل میشود؛ محسوب فوالدی برندهای

است.

تیرآهن قیمت اعالم برای مطمئن مرجعی اسپات آهن خ18سایت برای است. آهن بازار فوالدی محصوالت سایر و امروز یدراصفهان

باشید.ارتباطدراسپاتآهنفروشکارشناسانبایاومراجعه)ahanspot.com(اسپاتآهنوبسایتبهمیتوانیدتیرآهن

)۱۱:۰۲-۰۱/۰۹/۲۷(کیفیتچالشدراصفهانآهنذوبملییلرسربلندی

آمدند.بیرونسربلندکیفیت،چالشدردیگربارملییلرجملهازاصفهانآهنذوبمحصوالت

تن هزار نود از بیش اصفهان آهن ذوب تاکنون ایلنا، گزارش معادلربه خط750یل شرکیلومتر به آهن راه هایریل جملهرکت از یلی

توسعهرش و ساخت شزکت کشور، نقل و حمل جمهوریربناهای آهن راه شرکت ایران، اسالمی ….ری و اصفهان مترو تهران، مترو کت

است.گرفتهقراریربردابهرهموردونمودهتحویل

خب پیش موردرچندی یک برشکستن مبنی شری این مشکلریل این داد نشان تخصصی و دقیق های بررسی که شد گزارش کت

است.افتادهاتفاقنصبفراینددرونداشتهآهنذوبملییلرکیفیتبهارتباطی

میرباق حسین محمد متالورردکتر و مواد دانشکده علمی هیئت عضو کاملیژی توضیحات خصوص این در کبیر امیر صنعتی دانشگاه ی

.بینیممیکلیپایندرکهدادهارائه

رصدگستر،روابطنیوز،طالگردان،تجارتنیوز،معدننامه،معدنیرخبپایگاهمالی،پولیاقتصادی،رصداقتصاد،وشمایرخبپایگاهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
24مخاطبنو،ایرانآوا،تجارتخبر،رویدادق،رشرویدادجدید،رویدادورزشی،رصدبازار،افقبورس،
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)۱۵:۵۱-۰۱/۰۹/۲۷(ایراندراستانداردیزساساختمانبیتشاه،اصفهانآهنذوبفوالدیمقاطع

) فوالدی سبک های قاب ملی کنفرانس دومین همچنین و فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس تاLSFیازدهمین از ایران فوالدی های سازه انجمن توسط یخر)
شد.گزارربتهرانالمپیکهتلمحلدرساختمان،عرصهفعاالنونظرانصاحبحضورباجانبینمایشگاههمراهبهآذرماه24لغایت22

سبک های قاب ملی کنفرانس دومین همچنین و فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس یازدهمین ایلنا، گزارش به

) تاLSFفوالدی از ایران فوالدی های سازه انجمن توسط نظران24لغایت22یخر) صاحب حضور با جانبی نمایشگاه همراه به آذرماه

ب تهران المپیک هتل محل در ساختمان، عرصه فعاالن دررو پهن بال تیرآهن کننده تولید تنها عنوان به نیز اصفهان آهن ذوب شد. گزار

حاشیه در داشت. فعال حضور کارشناسان و مدیران حضور با کنفرانس و نمایشگاه این در است، گرفته لقب سبز سازه نماد که کشور

محو با گفتگوهایی کنفرانس و نمایشگاه درراین که است گرفته انجام ساختمان صنعت در اصفهان آهن ذوب محصوالت نقش یت

میخوانید.ادامه

ساختمانملیاستانداردهایتدوینخدمتدراصفهانآهنذوبمحصوالت

اصغ اباذر درردکتر تاکنون گذشته از اینکه به توجه با : داشت اظهار آتشکار با اختصاصی گفتگوی در تهران دانشگاه علمی هیات عضو ی

شدۀ نورد مقاطع ما ساختهIPBکشور مقاطع از ناچار به فوالدی های ستون ساخت برای محاسب مهندسان رو این از نمیشود تولید

تولید لذا و نماید برطرف را صنعت این کمبودهای از برخی میتواند ذوبآهن در تولیدی بالپهن تیرآهنهای اما میکنند؛ استفاده شده

میشود.توصیهًاقویبیشترتنوعباآنها

طبیعت و میشدند تولید کشور در محدود بهصورت شده نورد تیرآهنهای افزود: دیگوی راهکار ساختهرًا مقاطع از استفاده از غیر ی

و از اصفهانرشده آهن ذوب کارخانه در تیرآهن سایزهای سایر و بالپهن تیرآهن مانند شده نورد مقاطع اکنونکه اما نداشت، وجود ق

بیشت استقبال رویکرد این از نیز محاسب مهندسین میشوند، ضرورتولید نیازهای از یکی اقدام این بنده اعتقاد به و نمود خواهند یری

میرود؛ شمار به ساز و ساخت اززصنعت ساختمانها و میگیرد قرار محاسب مهندسین طراحی خدمت در استاندارد مقاطع تولید یرا

میشوند.نهادهبنیاناستانداردابتدا،همان

کنندمیتضمینزلزلهبرابردرراساختماناصفهان،امنیتآهنذوبمحصوالت

مزایای خصوص در نیز طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده سازه گروه دانشیار فنائی نادر دکتر ادامه در

میشود، توصیه بیشتر بتن به نسبت ساز و ساخت در فوالد از استفاده : گفت بتنی، ساختمانهای با مقایسه در فوالدی های ساختمان

پذیز شکل و یکنواخت خواص دارای بتن، خالف بر فوالد همچنین و ندارد را خزش و افت مانند بتن مشکالت فوالد باالتریرا یری

است.

کنت : کرد بیان کاروی بتن، کیفیت طیرل را متعددی های آزمون و شده تولید کارخانه در گرم نورد فرایند طی فوالد اما است، گاهی

است.کارخانهایآنکیفیتلرکنتبنابراینومیکند

م : کرد نشان خاطر فلزفنائی اسکلت سازههای دیگر فلزیت اسکلت سازههای که است این بتنی، اسکلت سازههای با مقایسه در یزی

پذی شکل علت به زلزله بهتردر رفتار باالتر، فلری اسکلت ساختمان ستونهای توسط شده اشغال فضای همچنین داشت. خواهند یزی

ضمن و بوده بتنی اسکلت ساختمان ستونهای توسط شده اشغال فضای از کمتر مراتب فلبه اسکلت ساختمان اجرای سرعت درزًا ی

است.بیشتربسیاربتنیاسکلتساختمانبامقایسه
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بهسا به نیاز ساختمان که صورتی در : گفت طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده سازه گروه یزدانشیار

پذی جوش خاصیت علت به باشد، داشته فلرلرزهای اسکلت ساختمان فوالد، باالی بسیارزی بتنی اسکلت ساختمان با مقایسه در ی

ه با و تر سازراحت مقاوم کمتر، نهایتزینه و میشود تخی به نیاز دلیلی، هر به چنانچه فلرًا اسکلت ساختمان باشد، ساختمان یزیب

است.یافتزباقابلنیزآنفوالدیمقاطعوداردیرکمتیبرتخینهزه

از استفاده مناسب، اجرای و طراحی صورت در و است باال بسیار اصفهان، آهن ذوب محصوالت کیفیت گفت: پایان در فنائی دکتر

کند.تضمینزلزلهبرابردرراساختمانامنیتمیتواندی،زفلاسکلتهایساختماندرکارخانهاینمقاطع

کردتکمیلایراندرراایمنیزساساختمانلزاصفهان،پاآهنذوبپهنبالتیرآهن

نورد مکانیک تجهیزات معاون طباخیان آلیا350احمدرضا میلگردهای تولید مجموع : گفت ادامه در کاژنیز دو در ترمکس و نوردری گاه

رسد.میشیفتهردرتن1100حدودبهاصفهانآهنذوب350و300

آلیا عناصر بودن دارا دلیل به محصوالت این : افزود کامژوی و بوده برخوردار باالیی بسیار استحکام از استانداردی با منطبق ملی3132اًل

سدسا در ساختمان صنعت در استفاده کنار در محصوالت این لذا و باشند می میلگرد) تولید اختصاصی (استاندارد وزی،راهسازایران ی

دارند.کلیدینقشیزساپل

تص آهنی ذوب تالشگر وراین تیر جای به ساختمان در پهن بال های تیرآهن از استفاده کرد: عمریح برشکاق به نیاز وری،جوشکاراًل ی

تخرصافکا از پس فوالدی سازه همچنین و برد می بین از را مجددری آن اجزای سازهیب نماد دلیل همین به دارند استفاده قابلیت ، ًا

شود.مینامیدهسبز

تیرو به نسبت بیشتر خمشی قابلیت و مناسب استحکام دلیل به فوالدی های سازه : کرد اظهار مقاومترطباخیان زلزله، بروز هنگام به ق

کنند.میایجادباالییبسیار

نورد مکانیک تجهیزات تا350معاون خصوص اصفهانردر آهن ذوب : گفت اصفهان آهن ذوب در افزا ارزش محصوالت تولید یخچه

سایز از پهن بال های تیرآهن نیز اکنون هم و است نموده آغاز را پهن نیم بال و پهن بال های تیرآهن تولید پیش سال شش حدود از

دارند.قرارطراحیمرحلهدرهم40تا30سایزهایهمچنینوشودمیتولیدکارخانهایندر30تا14

انواع پهن، بال تیرآهن نظیر تنوعی با محصوالت این : داشت اظهار نیز افزا ارزش محصوالت تولیدی تناژ خصوص در درروی و... یل

دارند.تولیدقابلیتاصفهانآهنذوبکارخانهدرماهدرتنهزار40حدود

شوند.میتولیدکارخانهایندریرمشتدرخواستبهنیز500تا30سایزهایازسنگینهایتیرآهنگفت:طباخیان

دی شعار پایه بر کنون تا تاسیس بدو از کشور در فوالد کننده تولید اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب گفت: بساروی اطمینان با ید،زینه

از کمیت دلیل به خارهیچگاه کیفیت خاریل و داخل در آن محصوالت لذا و است نشده کنندگانرج مصرف زبانزد همواره کشور از ج

پا کارخانه، این تولیدی پهن بال تیرآهن مثال عنوان به سازهستند. ساختمان کردزل تکمیل ایران در را ایمن محصولزی این یرا

سا سبک نظیر بدونزمزایایی را ها بلندمرتبه ساخت امکان و ساختمان تر کاربردی زلزله،طراحی وقوع برابر در باال سازه،مقاومت ی

نماید.میفراهمطبقاتمحدودیت

تجارتکالن،اقتصادمعدن،دنیاینامه،معدنیرخبپایگاهاقتصادی،رصداقتصاد،وشماتجارت،واقتصادیرخبپایگاهملت/رویشق،رشروزنامهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآوا/تجارتخبر،رویدادروز،رصدق،رشرویدادجدید،رویداداقتصادی،خطورزشی،رصدنیوز،معدنگردان،

انایردرداستانداریسازساختمانبیتشاه،اصفهانآهنذوبفوالدیمقاطعایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۴۰-۰۱/۰۹/۲۸(استگذاشتهسرپشترااستانداردهاینرتسختملییلر

است.گذاشتهسرپشترااستانداردهاینرتسختآهنذوبشدهتولیدیلروملییلرگفت:کشورحملونقلیربناهایزتوسعهوساختکترشآهنراهمعاون

)۰۹:۳۵-۰۱/۰۹/۲۱(ایرانوارداتوصادراتنقشهدریرتجاکایرشجایگاه

کس تعمیق منشأ - (پانا) تجارتهران گمری آمارهای است. واردات افزایش امسال، آبان به منتهی هشتماه در دستانری در رخداد این اهرمهای اما میکنند. تایید را ادعا این نیز کی
است.گذاشتههشتماههیرتجایزناترابرراتاثیرینربیشتنامبردهکشورهایبایرتجایرکساست.انگلیسوهندسوئیس،آلمان،امارات،

کس این افزایش دنیایاقتصاد، گزارش ناتراربه همزمانی اقتصادی بعد در دارد. دنبال به را سیاسی و اقتصادی تبعات فزایندهزی ی

همهگی پایین، اقتصادی رشد و ایرانریرتجارت سهم کاهش و اقتصاد شدن وارداتگراتر صادراتمحور، بنگاههای شدن کمتوان و کود

تح دنیا، تجارت در کشور نقش شدن کمرنگ به توجه با سیاسی، بعد در اما داشت. خواهد دنبال به را جهان تجارت راحتترردر یمها

کمت کشورهای چراکه میشوند؛ پیدروضع افزایش آنکه ضمن دید. خواهند آسیب محدودیت، این از نری افزایشرپی دنبال به ارز خ

گزارش در شد. خواهد منتج جامعه اقتصادی نارضایتی به صورت این در و میشود موجب را داخلی کاالهای گرانی واردات، برای تقاضا

است.گرفتهقراربررسیموردشدهمبادلهکاالهاینیزووارداتیاولمبدأ10وصادراتینخستمقصد10باتجارتروپیش

کس تجارتعمیق کسری این چرایی شد. منعکس آبان به منتهی هشتماه آمارهای در ایران تجاری ازری که آمارهایی به توجه با ی

گم رشدردادههای واردات، و صادرات ارزش افزایش میزان به توجه با است. گرفته قرار بررسی مورد گزارش این در شده، استخراج ک

دارد.یرتجایرکستعمیقدرراسهمینربیشتوارداتیکاالهایارزشی

گم سوی از که هشتماهه غیرنفتی تجارت سالرآمار مشابه مدت به نسبت مدت این در که میدهد نشان است شده منتشر ایران ک

تجا مبادالت حجم مجموع در رشدرقبل، جهان کشورهای دیگر با ایران از10ی و کرده تجربه را و63درصدی دالر54میلیارد میلیون

هشتماه و69به1400در سالجا291میلیارد هشتماه در دالر رشدرمیلیون عمده است. رسیده حجم10ی افزایش بهواسطه درصدی

کمت بسیار نقش و رشد صادرات و گرفته صورت تجارواردات تراز است. کرده تجربه را هشتماههری در کس1401ی در ورهمچنان ی

است.گرفتهخودبهفزایندهایرشدیرتجایرکسکهاستآنگویایآنروندبررسیوبردهسربهیزناترا

کس که است جهت آن از ادعا تجاراین سالجاری هشتماه در میزانری به و4ی با877میلیارد مقایسه در که بوده دالر میلیون

رشد قبل سال کس273هشتماه سهم عمده است. رسانده ثبت به را تجاردرصدی بهری عربی اماراتمتحده به متعلق ترتیب به ی

و7میزان و205میلیارد یکمیلیارد میزان به آلمان دالر، میزان38میلیون به سوییس دالر، میزان737میلیون به هند دالر، میلیون

میزان667 به انگلستان و دالر کس594میلیون عمده آنکه توجه جالب نکته است. دالر تجارمیلیون کشورهایری به متعلق ایران ی

مال ایتالیا، هلند، روسیه، و است تزاروپایی و کسری فزاینده روند تداوم بیشک دارند. قرار بعدی رتبههای در تجارکیه. بهخصوصری ی

آن تبع به و اقتصادی فضای در ناخوشایند تغییرات بیانگر عبارتی به و نگرانکننده بسیار اخیر، دهه در ایران اقتصادی صفر رشد کنار در

است.سیاسی
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اقتصادیتبعات

اقتصادی تبعات جمله کسراز همزمان تجارخدادن همهگیری به میتوان صفر اقتصادی رشد و فزاینده کمتوانریری و صنایع در کود

افزایش در میتوان را دالر ارزش اخیر رشد دالیل از یکی کرد. اشاره ایران اقتصاد شدن وارداتگراتر نیز و صادراتمحور بنگاههای شدن

صادرات حجم کاهش میدهد. افزایش را ارز مصرف برای تقاضا چراکه میدهد؛ نشان آمار در را خود بهخوبی که کرد جستوجو واردات

است.یرتجایرکستعمیقایناقتصادیدیگرتبعاتنیزجهاندرایرانتجارتکاهشکلیطوربهو

سیاسیتبعات

تح صادرات، کاهش و جهان در ایران تجارت کاهش دنبال به دارد. نیز سیاسی تبعات اتفاقات خواهدراین اتفاق اقتصاد شدن یمپذیرتر

تح راحتتر طبیعتا میکند، ایفا جهانی تجارت کیک کل در کوچکی نقش که اقتصادی کمترشد. کشورهای و شده تحریم از اینری یم

ن پیاپی جهشهای دیگر سوی از میخورند. ضربه داشتهرکشور همراه به نیز سیاسی پیامدهای اقتصادی، تبعات بر عالوه میتواند ارز، خ

ن باالی فوقالعاده اهمیت به توجه با نمونه بهعنوان کاالهایرباشد. و داراییها قیمتهای تغییرات در آن نقش و ایران اقتصاد در ارز خ

ن افزایش آنهارمصرفی، به و شده منجر سیاسی و اقتصادی نارضایتیهای به میتواند کاالها عموم شدن گرانتر عبارتی به یا ارز خ

کمت امکان نیز دولت دولتی، سیاستهای از مردم حمایت کاهش و نارضایتیها افزایش با دیگر سوی از بزند. وردامن چانهزنی برای ی

شود.نیزداراییهافروشموجبمیتواندیرتجایرکسافزایشمجموعدرداشت.خواهدمذاکرات

کلصادرات

گم دادههای وربراساس کاهش و ارزش رشد امسال هشتماه در ایران صادرات رشدزک، بیانگر موضوع، این است. کرده تجربه را ن

ن شاخص که میشود قابلتوجه زمانی اخیر یکسال در صادرات وزنی کاهش است. اخیر یکسال در صادرات حقیقی نه و خراسمی

از مذکور مدت در کانتینر حمل و9جهانی نوامبر186هزار در و2به2021دالر نوامبر404هزار در وزنی2022دالر کاهش است. رسیده

ه کاهش با مقایسه در دزصادرات حمل هرینه کاهش که است این گویای دزیایی حمل افزایشرینههای سبب انتظار برخالف یایی

دالزو پایین بسیار رشد همچنین و وزنی کاهش رو این از است. نشده صادرات تحرن شدتگرفتن در باید را صادرات افزایشری و یمها

نر افزایش دیگر سوی از کرد. جستوجو صادرات محدودکننده بخشنامههای نیز و ایرانی تجار با مبادله کاالهایریسک استهالک خ

تجا کاالهای تولید که است آن بیانگر بنگاهها موجبرسرمایهای خود نیز این که میگیرد صورت پایینتر کیفیت با و کمتر میزان به ی

میشود.صادراتکاهش

گا مشتقات و گاز نفتی، مشتقات از متشکل نفت، از پس ایران صادراتی کاالهای عمده که کرد توجه پتروشیمیزباید محصوالت و ی

کمت وضع از پس صادراتی، محصوالت عدمتنوع به توجه با که است توجه شایان جهت آن از واقعیت این جنسراست. از مانعی ین

روسیرتح نفت ورود ممنوعیت به توجه با دیگر سوی از گرفت. خواهد قرار تحتتاثیر ایران اقتصاد اعظم بخش یکباره به تعرفه، و یم

ش بهخصوص و آسیا سمت به را خود بازار روسیه که میرود انتظار اروپایی، بنادر سقفربه بدون را خود نفت و دهد تغییر آسیا ق

مشتقاتردال60قیمت و نفتی محصوالت فروختن ارزانتر و بیشتر تخفیفات ارائه به مجبور ایران میان این در و برساند فروش به ی

لطمات سبب میانمدت در روندی چنین تداوم طبیعتا شود. خود بسیازنفتی سوختشده فرصتهای نیز و میشود.ریاد ایران برای ی

د را صنایع روزها این که را گاز بحران باید موارد این نهایتربه در و شده تولید کاهش موجب که بحرانی کرد؛ اضافه نیز است کرده گیر

باشد.داشتهدنبالبهرایرتجابیشتریزناتراوصادراتکاهشمیتواند

کلواردات
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گ وزنی، کاهش و ارزشی خواهدررشد اشاره ادامه در که همانطور وارداتی کاالهای عمده است. گرفته هم را هشتماهه واردات یبان

توجه با هم آن سرمایهای کاالهای واردات امکان اساسا هستند. مصرفی صنایع برای واسطهای و مصرفی نهایی کاالهای نوع از شد،

تح از پس بنگاهها، شدن مستهلک نیست.ربه میسر وجود این با تولید جهش امکان دیگر سوی از است. یافته کاهش بهشدت یمها

سرمایهگذا به نهایی میل هم و یافته کاهش هستند، وارداتی تولید خط و باال کیفیت نیازمند که کاالهایی صادرات هم نتیجه درردر ی

است.کردهافتتولید

خا تولید از میدهد ترجیح ندارد، را خود تولید دستگاههای بهروزرسانی امکان که شرایطی در تولیدکننده دیگر سوی واردراز و شده ج

صادرات سرعت افت و بیشتر وارداتگرایی به اتفاقاتی چنین مجموع شود. مسکن و خودرو ارز، سکه، طال، جمله از دیگر پربازده بازارهای

پیشروی را مثبتی چشمانداز صفر، اقتصادی رشد کنار در شد عنوان که همانطور نیز صادرات از واردات پیشیگرفتن میشود. منجر

سرمایهگذازبا انتقال نمیدهد. قرار اقتصادی سوداگریگران سوی به تولید از تولیدکننده بهتری در که است اتفاقی حالتری، خرین

سنا داد. دیگرخواهد کشور در و کرده مهاجرت ایران از کلی به دهد ترجیح تولیدکننده این که است آن بدتر ادامهریوی تولید به ی

است.قابلتوجهنیزسرمایهخروجخرناساساینبردهد.

ایرانصادراتینخستمقاصد

بهتنهایی قاره این که گونهای به هستند، آسیا به متعلق عمدتا ایران صادرات مقصد نخست میزبانی95کشورهای را ایران صادرات درصد

تجا مانور قدرت شدن محدود و ایران صادرات شدن تکقطبی تبعاتیرمیکند. قارهها دیگر و اروپا از آن حذف و آسیا قاره در ایران ی

بلکه نیست، اقتصادی پدیدهای صرفا تجارت که کرد توجه باید میکند. ایران سیاست و فرهنگ آن دنبال به و ایران اقتصاد متوجه را

شکلگی و انزوا سبب ملل میان اقتصادی و فرهنگی عدمارتباط و عدمانتقال این میشود. منتقل آن پی در نیز تجارت دوطرف یرفرهنگ

بز مانع خود تجارت دیگر سوی از میشود. ایرانیان و ایران پیرامون نادرست تحرتصورات و جنگ وقوع بر زمانیرگی عمدتا است. یم

چی دعوا یکطرف که میگیرد صورت ترجیحزجنگ و آورد دست به را آن منافع یا آن نتواند تجارت با دیگر طرف که باشد داشته ی

کند.تصاحبراآنجنگ،ینههایزهصرفبادهد

استرات موقعیت و زمین منابع، میتواند موارد آفژاین آسیا، از پس نیزهها. نهادن زمین یعنی تجارت اساسا باشد. دعوا طرف یقاریک

که است سالجا3قارهای هشتماه در میزان این البته که میکند میزبانی را ایران صادرات از سالردرصد همین هفتماه به نسبت ی

که5افت است ایران صادرات سوم مقصد اروپا است. کرده تجربه را قارهها7/1درصدی دیگر سهم میکند. میزبانی را صادرات درصد

میکند.ارسالخاورمیانهکشورهایبهراخودصادراتدرصد41ایرانکرد.چشمپوشیآنهاازمیتوانکهاستلزنایرقدبه

که قبل سال هشتماه مدت به نسبت مقدار افت44این است بوده همچنین5درصد ایران میدهد. نشان را صادرات40درصدی درصد

سال هشتماه مدت با مقایسه در که میکند ارسال همسایگان به را با1400خود برابر قابلتوجه53که افت بوده، را24درصد درصدی

است. خاورمیانه و همسایگان با تجارت سهم افزایش بر مبنی مستقر دولت وعدههای برخالف بهوضوح واقعیت این است. کرده تجربه

سالجا هشتماه در کشورها، میان میزانردر به چین ترتیب به و10ی سهم419میلیارد عبارتی به و دالر عراق33میلیون میلیارد4درصد،

سهم665و و دالر عربی14میلیون متحده امارات و3درصدی، سهم980میلیارد و دالر ت12میلیون و3کیهردرصدی، میلیون391میلیارد

سهم و و11دالر یکمیلیارد هند سهم264درصدی، و دالر و4میلیون یکمیلیارد افغانستان سهم81درصدی، و دالر درصدی،3میلیون

سهم852پاکستان و دالر عمان3میلیون سهم835درصدی، و دالر اندون2میلیون و سهم577یزدرصدی و دالر درصدی،2میلیون

دادهاند.اختصاصخودبهراایرانصادراتینربیشتکههستندیرکشو10
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با10 تایلند ترتیب به بعدی با480کشور روسیه دالر، جمهو467میلیون دالر، باریآذرمیلیون ت308یابجان دالر، بارمیلیون کمنستان

آف294 دالر، بارمیلیون جنوبی با280یقای ارمنستان دالر، با263میلیون سنگاپور دالر، با182میلیون ازبکستان دالر، میلیون176میلیون

سو باردالر، با169یه موزامبیک و دالر که161میلیون میدهد نشان آمارها دارند. قرار دالر تنها84میلیون به ایران صادرات کشور10درصد

و میپذیرد به90صورت آن چالشهای16درصد جمله از اقتصاد عدمپیچیدگی و صادراتی کاالهای عدمتنوع مقاصد، عدمتنوع کشور.

است.ایرانتجارتاصلی

صادراتیبرترکاالهای

بز که چین به صادراتی اصلی و برتر پنجکاالی میان میکنند.رگتردر خودنمایی نیمهخام و خام کاالهای است، ایران صادراتی مقصد ین

ارزش به پنجکاال این مجموع آن. کنسانترههای و سنگآهن و متانول اتیلن، پلیمرهای انواع پروپان، از عبارتند بهترتیب کاالها این

و8 سهم320میلیارد و دالر هشتماهه80میلیون در را چین به ایران صادراتی کاالهای کل از عراق1401درصدی برای میدهند. تشکیل

اجزا و پروفیلها انواع کاشیوسرامیک، طبیعی، گاز فوالدی، یا آهنی میلههای شامل ترتیب به ایران صادراتی نخست پنجکاالی نیز

و یکمیلیارد ارزش به پنجکاال این میشود. بخار توربینهای قطعات جمعا220و و دالر را26میلیون عراق به ایران صادرات کل درصد

است.عراقبهصادراتیمحصوالتباالیتنوعنشاندهندهعمدهپنجمحصولایننسبتبودنپایینکهمیدهندتشکیل

بز مقصد سومین بهعنوان عربی متحده قیرامارات و نفتی فرآوردههای جمله از نخست پنجکاالی این میزبان ایران صادراتی (بارگ ی

تعرفه بن27101990کد بهجز فرآوردهها و سبک روغنهای تعرفهز)، کد (با روغن27101290ین و زغالسنگ از حاصل روغنهای نفت، قیر ،(

ارزش به پنجکاال این است. معدنی و2پایه سهم160میلیارد جمعا و دالر عربی54میلیون متحده امارات به ایران صادرات کل از درصدی

ت میشود. شامل بزررا مقصد چهارمین اصلیرکیه، متقاضی کشور این همچنین است. کشورمان اوره عمده واردکننده ایران، صادرات گ

ت به صادراتی نخست پنجکاالی اساس این بر است. ایران طبیعی آلومینیومرگاز طبیعی، گاز اوره، انواع میشود: موارد این شامل کیه

جمعا پنجکاال این آن. آلیاژهای و مس شمش مس، و آن آلیاژهای و روی آن، آلیاژهای و2و و250میلیارد دالر کل66میلیون درصد

میدهند.تشکیلراکیهرتبهایرانکاالهایصادرات

بز مقصد پنجمین بهعنوان نیز کهرهند ایران صادرات از4گ خود واردات برتر پنجکاالی سبد در میکند، میزبانی را ایران صادرات درصد

کاالهای ارزشزایران، به نخست پنجکاالی این مجموع اتیلن. پلیمرهای انواع و تولوئن قیرنفت، متانول، آب، بدون آمونیاک دارد: را یر

میشود.شاملراهندبهایرانصادراتیکاالهایکلدرصد59ودالرمیلیون742

ایرانوارداتینخستمبادی

باالت تنوع صادراتی، مقاصد برخالف ایران واردات مبدا دررکشورهای است. قابلتوجه نیز اروپا از واردات سهم اساس براین دارد. ی

میزان به عربی متحده امارات از واردات شامل ترتیب به وارداتی نخست مبادی امسال نخست و11هشتماه و184میلیارد دالر میلیون

میزان30سهم به چین واردات، کل از و9درصدی سهم782میلیارد و دالر ت26میلیون و3کیهردرصدی، سهم808میلیارد و دالر میلیون

و10 یکمیلیارد هند سهم931درصدی، و دالر و5میلیون یکمیلیارد آلمان سهم133درصدی، و دالر یکمیلیارد3میلیون روسیه درصدی،

سهم18و و دالر سوئیس3میلیون سهم739درصدی، و دالر پاکستان2میلیون سهم617درصدی، و دالر انگلستان2میلیون درصدی،

است.یکدرصدیسهمودالرمیلیون532هلندودرصدی2سهمودالرمیلیون602

جمعا10این مال85کشور عمان، ترتیب به بعدی دهکشور میدهند. تشکیل را ایران وارداتی مبادی کل ایتالیا،زدرصد کرهجنوبی، ی،

بر سنگاپور، اتزهنگکنگ، و یکدرصد میزان به تایلند و هستند.ریل نیمدرصد از کمتر میزان به فرانسه و همراه10یش به دوم 10کشور
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جمعا اول بیشت94کشور میشوند. شامل را ایران وارداتی مبادی عربی،ردرصد متحده امارات کشورهای از نیز واردات وزنی مقدار ین

است.بودهانگلستانوهندروسیه،کیه،رتچین،

وارداتیبرترکاالهای

و براساس ایران وارداتی مبدا نخستین بهعنوان عربی متحده امارات دامیزاز ذرت و هوشمند همراه تلفن عمدتا واردات، ارزش و ن

سالجا هشتماه در اساس این بر میشود. مواردروارد این شامل ترتیب به عربی متحده امارات از وارداتی نخست پنجکاالی ی

ترا سویای دانه دامی، ذرت هوشمند، همراه تلفن گوشی جمعارمیشود: پنجکاال این معمولی. گندم و تصفیهنشده شکر میلیارد4یخته،

و400و دالر هشتماهه39میلیون در را عربی متحده امارات از ایران واردات کل مبدا1401درصد دومین چین، میدهند. تشکیل

نخستربز هشتماه در اساس این بر است. ماشینآالت و نقلیه وسایل تولید برای منفصله قطعات ارائهدهنده عمدتا ایران وارداتی گ

ماشین، و نقلیه وسایل تولید برای منفصله قطعات میشود: کاالها این شامل ترتیب به چین از ایران وارداتی برتر پنجکاالی امسال،

مجموع در پنجکاال این کاغذ. انواع و جعبهدنده انواع لینیت، و زغالسنگ کک نیکه و کک و2واکسن، و300میلیارد درصد23میلیون

میشوند.شاملراچینازکاالوارداتکل

سهمرت که ایران وارداتی مبدا سومین صادراتی10کیه، برتر پنجکاالی در میداد، تشکیل را امسال هشتماهه واردات کل از درصدی

کاالهای ایران به تعرفهزخود کد (با کاذب زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن دارد: ترتیب به را تراکتورهای15121100یر ،(

نیمهت برای تعرفهرجادهای کد (با ترا78012000یلرها سویای دانه و خشککرده یا تازه سبز موز دامی، ذرت جمعار)، پنجکاال این یخته.

و و400یکمیلیارد دالر ت37میلیون از وارداتی کاالهای پنجکاالیردرصد در ایران، واردات چهارم مبدا هند، میشوند. شامل را کیه

هشتماهه در کشورمان به صادراتیاش سیاه،1401نخست چای سفید، کامل برنج است: داده جای ترتیب به را کاالها کسیدآاین

و یکمیلیارد مجموعا پنجکاال این فرومنگنز. و تصفیهنشده شکر و350آلومینیوم، را70میلیون هند از ایران وارداتی کاالهای درصد

میدهند.تشکیل

بز مبدا پنجمین دررآلمان، اساس این بر است. داده اختصاص گندم به را ایران به خود صادرات از باالیی سهم ایران، وارداتی گ

سالجا خونیرهشتماه مشتقات و آنتیسرم انواع آن، قطعات و اجزا و گرم نورد ماشینهای تراکتور، انواع معمولی، گندم ترتیب به ی،

ارزش به پنجکاال این است. شده وارد آن قطعات و اجزا و تنور و کوره مجموعا406و دالر از36میلیون ایران وارداتی کاالهای درصد

ر قطعات و اجزا معمولی، گندم ترتیب به واردات، مبدا کشور ششمین روسیه، از میدهند. تشکیل را انواعآآلمان هستهای، کتورهای

ناهموا یا ارهشده بهرچوب پنجکاال این میشود. وارد کاذب زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن و دامی ذرت شده، گرفته ی

میشوند.شاملراروسیهازوارداتیکاالهایدرصد78جمعادالرمیلیون797ارزش

صاد واردات، مبدا هفتم کشور ترارسوئیس، سویای دانه است: ایران به برتر پنجکاالی این دانهرکننده روغن توتون، دامی، ذرت یخته،

ت سایر و کاذب زعفران یا گلرنگ روغن تعرفهرآفتابگردان، کد (با آلی جمعا29420090کیبات و است سهم442) با دالر 60میلیون

استثنای به کنجد دانه خشککرده، یا تازه انبه شده، نیمهسفید برنج سفید، کامل برنج شامل پاکستان از وارداتی برتر کاالی درصدی.پنج

درصدی.98سهمودالرمیلیون602مجموعااست؛کردهخشکیاتازهسبزموزوآنبذر

ترا سویای دانه دامی، ذرت شامل انگلستان از وارداتی برتر کاالی مجموعارپنج است؛ بذر استثنای به جو و کنجاله معمولی، گندم یخته،

سهم528 و دالر یا88میلیون گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن معمولی، گندم شامل نیز هلند از وارداتی برتر کاالی پنج درصدی.
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آن مصرفی لوازم و بذر استثنای به جو کنجاله، کاذب، آنویژزعفران و مجموعاژگرافی که است، سهم410یوپالستی و دالر درصدی77میلیون

برمیگیرد.دررا

)۱۴:۲۹-۰۱/۰۹/۲۸(یژانریرساختهایزتامینبهتوجهبدونفوالدزنجیرهتوسعه

است.گازصنعتدریرسرمایهگذادالرمیلیارد80ازبیشنیازمندکشورگازتولیدافزایشونگهداشتگفت:نفتوزارتیزیربرنامهمعاون

خب صنعت گروه خبرنگار گزارش بزرگزاربه کننده تولید دهمین ایران اینکه به اشاره با فالحتیان هوشنگ آقای ، سیما و صدا فوالدری گ

خود فوالد صنعت که است کشورهایی معدود جزو ایران افزود: است، جهان در گاز پایه بر اسفنجی آهن کننده تولید نخستین و دنیا در

است.دادهتوسعهاسفنجیآهناصلیخوراکباویکیرالکتقوسکورههاییرفناوبارا

مهمت گفت: مروی تنها و برخوردازین ایران، فوالد صنعت نسبی محریت نیروی که است طبیعی گاز عظیم ذخایر از توسعهری که

است.شدهاسفنجیآهنتولیدجهتمستقیماحیایواحدهای

ایجاد به کافی توجه بدون اخیر دهه دو در فوالد ارزش زنجیره توسعه اینکه به اشاره با انرزفالحتیان است،ژیرساختهای شده انجام ی

ب و گاز پایدار تامین باید فوالد توسعه و تولید در بعد به این از شود،رافزود: گرفته نظر در نیز بزق و طبیعی گاز انرریرا حاملهای یژق،

هستند.فوالدصنعتدراستفادهمورداصلی

برنامه اززیرمعاون بیش اسفنجی آهن تولید داد: ادامه نفت وزارت از75ی بیش فوالد شمش تولید و گاز مصرف درصد70درصد

میدهد.اختصاصخودبهرافوالدزنجیرهدرقربمصرف

جل برای انبارها در آن ذخیره و محصول دو این تولید مناسب زمانبندی گفت: میتواندرگیووی بازار، تنظیم و تولید زنجیره در وقفه از ی

دهد.کاهشفوالدصنعتدرراقربوگازمصارفاوجازناشییژانرتامینمحدودیتهایمنفیتاثیر

از بیش نیازمند کشور گاز تولید افزایش و نگهداشت فالحتیان، گفته سرمایهگذا80به دالر پایدارمیلیارد لذا است، گاز صنعت در یری

است.صنایعاینکترمشاویرهمکانیازمندفوالدخصوصبهعمدهصنایعدرگازتامین

سرمایهگذا برای مختلفی روشهای کرد: اضافه گاروی میادین توسعه که دارد وجود گاز صنعت در سازی بهینه جدید، درزی مصرف ی

هاستروشاینجملهازگاز،وارداتهمچنینوگازعرضهسیستمدرهدررفتکاهشویزسابهینهگاز،کنندهمصرفتجهیزات

)۲۲:۱۹-۰۱/۰۹/۲۸(سرخساقتصادیویژهمنطقهدرکاالیتزترانکیرگمحقوقدرآمددرصدی7رشد

افزایش از به اشاره با مجلس ط13نماینده از صادرات جاردرصدی سال در سرخس اقتصادی ویژه منطقه رشدریق از گم7ی حقوق درآمد ترانردرصدی ویژهزکی منطقه این در کاال یت
داد.خبراقتصادی
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خب اقتصادی خبرنگار گزارش سرمایهگذارگزاربه فرصتهای بررسی نشست فارس، تجاری توسعه و اقتصادیری ویژه منطقه در ی

شد.گزارربتهراندرخارجیسفرایوگانانربازوتجارومجلسدرسرخسمردمنمایندهحضورباامشبسرخس

نو حسن مراسم این شرقیتردر شمال جغرافیایی نظر از شهرستان این گفت: سرخس فرماندر باریزاده، مرز هم که است کشور شهر ین

میشود.محسوبمیانهآسیایکشورهایبایزمرصفرنقطهدرکاالیتزترانهابعنوانبهواستافغانستانوکمنستانرت

ت و روسیه از مختلف کاالهای افزود: طروی از ترانرکمنستان سرخص طزیق از و شده بندرعباسریت و فارس خلیج در گرم آبهای یق

میشود.یتزترانکشورهاسایروپاکستانوهندمقصدبه

نو گفته چشماندازربه در تران10یزاده، کاالهای حجم آینده طزسال از بهریتی سرخس اقتصادی ویژه منطقه سال300یق در تن میلیون

میرسد.

را سرخس اقتصادی ویژه منطقه وسعت تران15وی زمینه در امسال گفت: و کرد عنوان هکتار بازهزار زمینه80یت در و رشد درصد

با در18صادرات شدهایم. همراه افزایش امسال8درصد ط2ماه از کاال تن میانهرمیلیون آسیای کشورهای به سرخس ویژه منطقه یق

افزایشزتران از قبل سال مشابه به نسبت که است شده صادرات53یت در و است برخوردار وارات13درصدی در و درصد29درصد

دارد.وجودقبلسالمشابهبهنسبتافزایش

به مرز در کامیونها توقف زمان مدت گفت: سرخس دا5فرماندار نظر در و رسیده برسانیم.رشب صفر به را عدد این امسال بهمن تا یم

مر پایانه مدیر رضایی محمدمهدی نازهمچنین تردد داشت: اظهار سرخس گذشتهوی سال به نسبت امسال کامیونی درصد42گان

دارند.ترددمرزدریلیرتدستگاه230روزانهوداشتهافزایش

ف نماینده هاشمی قاضیزاده احسان مرزبانرهمچنین عنوان به سرخس اقتصادی ویژه منطقه گفت: مجلس در سرخس و یمان

دارد.جهانکشورهایسایروهندبهکمنستانرتوروسیهکشورهایازکاالیتزتراندرمهمینقشکهمیرودشماربهکشوراقتصادی

ک مسیر در سرخس افزود: ابروی جاده از بخشی در و کشور جنوب و شمال اصلی طریدور از منطقه این دارد. قرار وریقریشم جاده یل،

میشود.یزراهاندامنطقهدرنیزفرودگاهوهوایییقرطازیتزترانآیندهدرواستمتصلکشورمناطقسایربههواپیما

است.رسیدهتنمیلیون4بهامسالسرخسآزادمنطقهیقرطازشدهیتزترانکاالهایحجمکرد:عنوانهاشمیقاضیزاده

میشود.منتقلهندبهجنوبشمالیدوررکیقرطازروسیهوقزاقستانازبکستان،کمنستان،رتازًاعمدتکاالهاداد:ادامهوی

مهمت هاشمی ترانرقاضیزاده کاالهای طزین از گریتی و شیمیایی کود سنگ، زغال را سرخس آزاد منطقه اینویق که کرد عنوان گرد

میشود.یتزترانهندبهسرخساقتصادیویژهمنطقهمرزیقرطازکاالها

وی، گفته تران67به حجم ترانریتزدرصد کاالهای همچنین میشود. انجام سرخس مرز از کشور طزیلی از همریتی فرودگاه و جاده یق

میشوند.منتقل

سال از سرخس اقتصادی ویژه منطقه گفت: هاشمی از1374قاضیزاده ناشی درآمد و گرفته جدی رونق حاضر حال در و شده فعال

است.کردهرشددرصد7قبلسالبهنسبتامسالمیشودگرفتهکاالهایتزترانمحلازکهکیرگمحقوق

گا مهم میدانهای از یکی شهر این داشت: اظهار مجلس در سرخس مردم همهزنماینده گاز که دارد سرخس خانگیران منطقه در ی

سرخس جمعیت میکند. تأمین را خراسان استان سه صنایع و روستاها مشهد110شهرها، تا آن فاصله و نفر است،175هزار کیلومتر

کشاور نظر از شهر این دارد. قرار شهر این در دوستی سد و خانگیران گاز دامپروزپاالیشگاه و آنری اساسی محصوالت و است فعال ی

است.پستهوعلوفهپنبه،گندم،شامل
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و تجارت رونق برای که است (ع) رضا امام وقف و رضوی قدس آستان به متعلق سرخس اقتصادی ویژه منطقه کل داد: ادامه وی

است.گرفتهقرارمردموگانانربازاختیاردریتزتزان

باز و تجار بین تفاهمنامههایی امشب فارس گزارش مشتربه و همسایه کشورهای و ایرانی کهرگانان شد منعقد مراسم این در کالمنافع

شد.خواهدسرخساقتصادیویژهمنطقهبابیشتریرتجایهایرهمکاتوسعهزمینهساز

پیام/پایان

جهانایرانیانآنالین،بیدارملتاکونومیست،ایرانتجارت،فصلیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۵۱-۰۱/۰۹/۰۵(مشاغلبندیطبقهحرطیربازنگالحسابعلیپرداختوحقوقافزایش

شد.خواهداجراییوتصویبقانونی،ضوابطرعایتباوممکنزمانینرتکوتاهدروشدآغازآذرماه2چهارشنبهروزازمشاغلبندیطبقهحرطیربازنگاجراییاقدامات

خب گزارش حقوقرگزاربه افزایش خصوص در همکاران صنفی های درخواست پیرو ، اصفهان آهن ذوب عمومی روابط از نقل به موج ی

ب اصفهان آهن ذوب مدیران و تأمین صدر شستا، اجتماعی، تأمین سازمان مسئولین حضور با متعدد جلسات مزایا، دررو و شد گزار

کرد.تکلیفرایرزمواردکترشمدیرعاملبهاینامهطیتامینصدرمحترممدیرعاملنهایت

هاپرداختدرعدالترعایتهدفبامشاغلبندیطبقهحرطدریربازنگ-1

عادالنهیعزتورویکردباکنانرکابهتسهیالتپرداختنظاماصالح-2

و3 سخت مشاغل اصالح خصوص در پیشنهاد ارایه اجتماعیز- رفاه و کار تعاون، و اجتماعی تامین کل ادارات هماهنگی با آور یان

کارشناسانوگانرخبنظراتازیرگیبهرهبااستان

کا حقوق افزایش صدرتأمین، مدیرعامل از شده صادر دستور حداکثرپیرو بهرهمندی هدف با اصفهان آهن ذوب ازرکنان همکاران ی

بازنگ قالب در بازنشستگی و اشتغال زمان در آن طرمزایای کاری حقوق ترمیم منظور به مشاغل بندی طبقه کارح بویژه ورکنان گران

.شودمیانجامتولیدخطکنانرکااولویتباو...آوریانززایی،یربیماکار،سختیافزایش

حدود زمانی بازه به توجه با بازنگ3همچنین برای طرماه اصالح الحساب علی عنوان به مبلغی شد مصوب مشاغل، بندی طبقه حری

.یابدمیادامهمشاغلبندیطبقهحرطاجرایزمانتاکهگرددپرداختهمکارانبهپرداختیحقوقاولینازمشاغلبندیطبقه

بازنگ اجرایی اقدامات اینکه طرضمن چهارشنبهری روز از مشاغل بندی طبقه ت2ح کوتاه در و شد آغاز رعایترآذرماه با و ممکن زمان ین

شد.خواهداجراییوتصویبقانونی،ضوابط

اقتصادکالن،اقتصادنیوز،مرورتهران،رخدادورزشی،رصداقتصادی،رصداقتصاد،وشمانیوز،شمامالی،پولینیوز،معدنیرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماننو/ایرانلنجان،صدایاقتصادی،خطزمانه،
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CARESگواهینامهتمدیدباصادراتبرایاصفهانآهنذوبمحصوالتمجددتایید (۰۱/۰۹/۰۷-۱۱:۰۲(

.شدانجامموفقیتباکترشایندرفارسخلیجحوزهویتانیاربمنطقهکشورهایبهاصفهانآهنذوبتولیدیمیلگردصادراتجهتCARESگواهینامهمراقبتیخارجییزممی

خب گزارش برنامهرگزاربه معاون رضوانیان علیرضا ، آهن ذوب عمومی روابط از نقل به موج درزیری اصفهان آهن ذوب توسعه و ی

ممی این افتتاحیه شزجلسه مدیرعامل جلسات سالن در مرتبط مدیران حضور با که بری دررکت شده انجام اقدامات بیان به شد، گزار

گام آنها تمدید و استقرار و بررسی مورد استانداردهای الزامات اجرای از فراتر اصفهان آهن ذوب گفت: و پرداخت کیفیت ارتقاء زمینه

است.برداشته

صد مدیرمحمد ممیری دومین گفت: نیز اصفهان آهن ذوب فراگیر اخذگواهینامهزکیفیت از بعد مراقبتی روزهایCARESی 2و1طــی

مذکور موسسه سرممیز توسط ماه Yavuzآذر Devecilerمدی در و انگلستان مشاهدهراز عدم به توجه با که شد انجام مرتبط های یت

شد.اعتبارتمدیدCARESگواهینامهانطباقی،عدمگونههیچ

مدی گفت: خروی، حوزه ویژه به مختلف های برنامهریت فوالدسازیرید، نورد، صنایع، مهندسی و برنامهزی و فنی امور تولید،زیری، ی

بازا ارتباطات، و آوراتوماســیون فن حراست، عمومی، روابط خارجی، فروش و مدیریابی دیگر و اطالعات بری در مرتبط های یرگزاریت

داشتند.فعالکتیرمشایزممیازدورهاینآمیزموفقیت

تشCARESسرممیزموسسه با ممیرنیز چگونگی شزیح مختلف های قسمت در شده انجام اصفهانری آهن ذوب گسترده تالش کت،

استاندارد شرایط ابقای و تحقق جهت ممیBS4449در گفت: و دانست مالحظه قابل را صنعتی مجتمع این گواهینامهزدر مراقبتی ی

CARESشودمیاعتبارتمدیدمربوطهگواهینامهوشدانجامموفقیتباقبلیهایدورههماننداصفهانآهنذوبدر.

.باشــدمیایراندرCARESگواهینامــهدارندهتنهااصفهانآهنذوبکهاســتذکربهالزم

پیامیزد،آفتابثروت،شروع،سازندگی،واقتصادامروز،اقتصادی،آفتابامروز،رویدادتجارت،مردم،راهاسالمی،یرجمهوق،رشروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
سیاستاسرار،مواجهه،روزان،اقتصاد،نقشافکار،کائنات،ملی،اقتصادامروز،فرصتآزادی،عصرگر،رکاوکارامین،اقتصاد،صبحملت،رویشصبح،هفتزمان،

پولیاقتصادی،رصدنیوز،معدننیوز،شمااقتصاد،وشماگردان،تجارتآنالین،ملیآرمانیرخبپایگاهایرانی/توسعهامتیاز،اقتصاد،جهانآسیا،صنعت،اخبارروز،
،معدنتجارت،24ذوب،24معدنآنالین،چیالننامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیایمتالز،میاقتصادی،صفحهسرعت،عصرتجارت،واقتصاد،724سبامالی،
جدید،رویدادفردا،باندیدهنیوز،پیداگرهمراز،اقتصادی،خطنیوز،فرازورزشی،رصدزمانه،اقتصادکالن،اقتصاداقتصادی،رخدادمیهن،اقتصادنیوز،ماینفوالد،
اقتصادطبیعت،وگردشگرانگویا،اقتصادنو،ایرانتجارت،نبضروز،رصدآنالین،سرآمداقتصادتهران،رخدادخبر،رویدادآوا،تجارت،24نیوزایرانق،رشرویداد
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانملت/

/۰۱/۰۹(پرستارروزو(س)ینبزحضرتباسعادتمیالدسالروزمناسبتبهاصفهانذوبآهنعاملمدیریکرتبپیام
۰۹-۱۳:۳۹(

حضرت والدت سالروز خجسته االول، جمادی کبزپنجم نامگذارینب پرستار” “روز استقامت و صبر اسوه نامگذاری(س) تردید بدون و است شده بزری روز این درری پرستار نام به گ
باشیم.یزانمانزعاینقدردانبایدواستمقدسحرفهاینرفیعوارزشمندجایگاهبیانگرکشورسالمتتقویم
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خب گزارش کارگزاربه و پرستاران بویژه کشورمان سالمت کادر و پرستاران اصفهان، آهن ذوب از نقل به موج بیمارستانری پرتالش کنان

مطه فداکارشهید و ایثار از شکوه با نمونهای بیبدیل، الگوی این از تأسی با اصفهان آهن ذوب درمانری و بهداشت نظام مسیر در را ی

گذاردهاند.نمایشبهکشور

پرستا الگوبردارخانواده با اسالمی ایران بزری بانوی از فداکارانه،ری و خالصانه صادقانه، و دارند حضور کشور سالمت سنگر در کربال، گ

کنند.مینثاردردمندانوبیمارانازمراقبتوآرامشآسایش،برایراخودمحبتوعشق

بز خانواده از نمایندگی به اراینجانب ضمن اصفهان، ذوبآهن ،رگ سالمت مدافعان و پرستاران رشادتهای و زحمات به نهادن ج

حضرت سعادت با و خجسته شهیدزوالدت بیمارستان در گرانقدرمان همکاران ویژه به گرامی پرستاران به را پرستار روز و (س) ینب

مینمایم.عرضتهنیتویکرتبارزشمندمهمکارانسایروایشانمعززخانوادهوآهنذوبیرمطه

رخصتیجرای

اصفهانآهنذوبمدیرعامل

تهرانرخدادیرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۲۵-۰۱/۰۹/۲۰(اصفهانآهنذوببلندکوره1شمارهیزیرچدنماشینیکیرالکتتجهیزاترسانیروزبه

رسید.یربردابهرهبهموفقیتبایرجاسالیوررشه15وشدرسانیروزبهکترشبلندکوره1شمارهیزیرچدنماشینیکیرالکتتجهیزات

خب گزارش برگزاربه تجهیزات اصفهان،معاون آهن ذوب عمومی روابط از نقل به موج مدیری گفت:رق خبر این اعالم با بلند کوره یت

سال الکت1392اواخر تجهیزات شد گرفته چدنرتصمیم ماشین شمارهزیریکی ش2ی یک که شود روزرسانی به بلند (رکوره روسی کت

کوره زنگ و اسکیپ مدرنیزاسیون کننده اجرا و کوره1طراح اسکیپ به2و ولی داد ارایه و تهیه پروپوزالی بررسی، و بازدید از پس (

بسیار قیمت سالزدلیل اواخر نشد، واقع قبول مورد بازسا1396یاد با کورهزهمراه تو1ی واگن سیستم حذف معاونزو سوی از ین،

شد.درخواستنیز2شمارهیزیرچدنماشینیکیرالکتتجهیزاتمدرنیزاسیونبلندکورهبخشیکیرالکتتجهیزات

تص جمدیان چدنررسول روسی سیستم های بررسی از پس کرد: الکتزیریح های نقشه چدنری ماشین برزیریکی بالغ تابلو9ی عدد

ش شدن مشخص از پس که شد اقدام ساخت جهت و گردید تهیه و طراحی فرمان میز عدد یک سالرو اواخر در تابلوها سازنده، کت

شد.ارسالکترشوارداتانباربهوساخته1398

فی عملیات کلیه که شد قرار گفت: نویسیزوی برنامه جمله از پروژه مهندسی و شود انجام آهن ذوب توسط پروژه HMLیکی , PLCو

اندا راه و درایوها شزتنظیم یک به تحویل و هری دلیل به که گردد واگذار خارجی اسفندزینهزکت نهایت در و نگرفت صورت کار این یاد

گرفت.قرارکاردستوردرشدهساختهتابلوهاییزانداراهونصب1400

ب تجهیزات مدیرمعاون کارق که این به توجه با افزود: بلند کوره کهریت این دلیل به و گردد متوقف طوالنی مدت به توانست نمی گاه

الکت واحد به کار این متعدد جلسات از پس شد، می حفظ بایستی نیز قدیمی تابلوهارسیستم شد مقرر و واگذار بلند کوره بخش یکی

شود.انجامموجودسیستمکارحیندرجدیدسیستمیزانداراهوشوندنصبیزیرچدن1ماشینبرای

ستارپرروزو(س)ینبزتحضرباسعادتمیالدلروزسامناسبتبهاصفهانذوبآهنعاملمدیریکتبرپیامموج:|خبرخبرادامهادامه
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ت اوایلأوی از کرد: ب1401کید پست یک و آغاز برپروژه پست کنار در جدید ارتباطیرق های کابل و تابلوها آن پس شد. احداث قدیم ق

برنامه همزمان و شد انجام تابلوها تست و نصب ها آن HMIبین , PLCالکت واحد توسط ازرنیز پس و گردید آماده بلند کوره 50یکی

شد.تعویضتجهیزاتهایکابلسال،

تص دررجمدیان پروژه این کرد: با3یح جمعا و اول7مرحله مرحله که شد انجام توقف دوم2روز مرحله سوم3روز، مرحله و روز2روز

شد.اجراسیستمکارحیننیزدرپروژهمواردسایروداشتپیدرراتوقف

متالز،مینیوز،شمافوالد،،معدنتجارتاقتصادی،رصدنامه،معدنیرخبپایگاهاقتصاد،وشمامعدن،دنیاینیوز،معدنآنالین،چیالنیرخبپایگاهدیگر:منابع
سازماننو/ایرانروز،رصدجدید،رویدادآوا،تجارتق،رشرویداد،24نیوزایرانتهران،رخدادورزشی،رصدآنالین،فلزاتمیهن،اقتصادنیوز،ماینگردان،تجارت

اصفهانآهنذوبسهامیکترش

)۱۵:۲۱-۰۱/۰۹/۲۱(اصفهانآهنذوبیرمطهشهیدبیمارستاندراسامتخصصیفوقکلینیکیزانداراه

فر اعتمادی بیما30مسعود زمینه در اعصاب و مغز متخصص عنوان به که است کشورسال سطح در اس ام همکاری سابقه دارد. فعالیت المللی بین و شهیدری بیمارستان با وی ی
گردد.برمی69تا67هایسالبهیرمطه

خب گزارش اندارگزاربه راه از وی اصفهان، آهن ذوب عمومی روابط از نقل به موج بیمارستانزی در اس ام تخصصی فوق کلینیک ی

مطه اندارشهید راه گفت: و داد خبر مطهزی شهید بیمارستان در تخصصی فوق کلینیک این بیمارانری دسترسی سهولت دلیل به ی

باشد.میکیفیتباآیآرامنظیرتشخیصیودرمانیی،ربستمناسببسیارامکاناتهمچنینواطرافهایشهرستانولنجان

تش به اعصاب و مغز متخصص بیماراین این عالیم بیماریح یک اس ام گفت: و پرداخت مری عصبی سیستم التهابی کهزکری است ی

جوانان بین ها35تا18عمدتا خانم ابتالی میزان و است رایج ت3ساله شایع است. آقایان بیماربرابر این عالئم تارین دید،ری ی

است.تعادلعدموحسیاختالالتپاها،وهادستضعف

ت شأوی گرفتن کرد: بیمارکید تشخیص آی آر ام و دقیق معاینه حال، تقرح را داروییری که گذشته سالیان خالف بر کند. می قطعی یبا

بیما این حدودربرای االن نبود بعضا20ی که هست موجود اس ام درمان برای بیما90الی80دارو حمالت بروز از اسردرصد ام ی

دارد.وجوداسامقطعیدرمانبرایروشنیآیندهکهدهیممیرانویداینوکندمییرگیوجل

اختالالت دچار که افرادی برای دارند نیاز توانبخشی مراکز نظیر دارو، از غیر امکاناتی به بیماران که این مهم نکته افزود: فر اعتمادی

مرح مورد این در هستند فیرکتی مطهزکز شهید بیمارستان توانبخشی و کاهشریوتراپی به که بیمارانی دارد که مناسبی امکانات با ی

کند.میشایانیکمکدارد،یربسیااهمیتهاآنبرایذهنیبازتوانیوهستندمبتالذهنیقوای

بست بخش که این بیان با دروی یا تراپی پالس برای بیماران موقت بستری ساعت چند به نیاز که داروهایی کلینیکریافت در دارند ی

بست روز چند به نیاز خاص علل به که بیمارانی برای هایی تخت گفت: دارد، وجود خوب امکانات و مناسب فضای با شدنربیمارستان ی

تدا بیماردارند زمینه در که اعصاب و مغز متخصص پزشک یک روز هر که شده طراحی خوبی خیلی فضای در درمانگاه شده؛ دیده یرک

کنند. تهیه بیمارستان داروخانه از را خود نیاز مورد داروهای کلیه توانند می اس ام به مبتالیان همچنین و دارد حضور دارد تبحر اس ام

اصفهانآهنذوببلندهکور1هشمارییزرچدنماشینیکیلکترااتتجهیزسانیرروزبهموج:|خبرخبرادامهادامه
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تص اعصاب و مغز متخصص مددکاراین های کلینیک نزدیک آینده در اس، ام تخصصی فوق کلینیک از پس کرد: زمینهریح در که ی

شد.خواهدارائههاآنبهرایرتکاملخدماتکهشودمییزانداراهکنند،میکمکبیمارانبهحقوقیواجتماعیاقتصادی،های

متالز،می،24ذوباقتصادی،رصدنیوز،شمااقتصاد،وشمامعدن،دنیاینامه،معدنیرخبپایگاهمالی،پولیکالن،اقتصادنیوز،معدنیرخبپایگاهدیگر:منابع
روزرصداقتصادی،خطورزشی،رصدفوالد،،معدنتجارت

اصفهانآهنذوبیمطهرشهیدستانبیماردراسامتخصصیفوقکلینیکیاندازاهرموج:|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۱۵:۵۳-۰۱/۰۹/۱۶(حنارآهنمعدندرخصوصیبخشعملیاتیفعالیتآغاز

شد.آغازمعدنایندرخصوصیبخشعملیاتیفعالیتحنار،آهنمعدنیرگذاسرمایهقراردادابالغازپس

خب گزارش ایمیدررگزاربه از سیما و صدا ازی استفاده با محروم مناطق در حوزه این به وابسته صنایع و معدنی فعالیتهای توسعه ِو؛

مهمت جمله از خصوصی، بخش شرظرفیت اهداف ازرین حمایت با بوده تالش در همواره که است ایران معدنی مواد تولید و تهیه کت

کند.اقداممحروممناطقدریرگذاسرمایهجذببرایبخش،این

واگذا اقدامات، این جمله براز از پس جنوبی، خراسان معدنی مجتمع تابعه معدن چهارمین عنوان به حنار آهن معدن مزایدهرگزاری ی

است.خصوصیبخشبهعمومی

معدنکا عملیات همه انجام قرارداد، این ساربراساس آماده تکمیلی، اکتشاف جمله از بردازی باطله معدنیری، ماده فروش و استخراج ی،

شد.واگذارخصوصیبخشگذارسرمایهعنوانبهاصفهانآهنذوبکترشبهسال10مدتبهحنارآهنسنگمعدندر

عیار با آهن تن میلیون یک قطعی ذخیره دارای جنوبی)، خراسان استان نهبندان محدوده در (واقع حنار و59.37معدن بوده درصد

شود.یرفرآوچرخهواردواستخراجمعدن،اینازکانسنگتنهزار100ساالنهاستقرار

نامهمعدنیرخبپایگاهخبر،رویدادجدید،رویدادآوا،تجارتق،رشرویدادنیوز،معدنگردان،تجارتعصرمعدن،اقتصادی،آرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۰۱-۰۱/۰۹/۱۶(آهنافزایشیبازاردرتقاضاانجماد

بودند.برخوردارنسبیثباتازفروشمبادیازیرشماحالعیندرامابودمشاهدهقابلفوالدوآهنحوزههایبرخیدرافزایشینوساناتتداومگذشتهروز

در اما بود مشاهده قابل فوالد و آهن حوزههای برخی در افزایشی نوسانات تداوم گذشته روز پرایس، آهن از نقل به بازار گزارش به

شد.گزارشپایینیسطحدرنیزتقاضاکماکانوبودندبرخوردارنسبیثباتازفروشمبادیازیرشماحالعین

حدود و شد اصالح کمی گذشته روز دالر آم200قیمت دالر هر گذشته روز پایان در و داشت کاهش حدودرتومان آزاد بازار در 36یکا

رسید.فروشبهتومان190وهزار

آهنبازارنوساناتبررسی

طو به بود مشهود فروش مبادی غالب در میلگرد بازار در افزایشی کیلرنوسانات هر در آجدار میلگرد قیمت که حدودوی 200الی50گرم

نیز دیگر برخی و داشتند قیمت ثبات همچنان کارخانهها از برخی بود. یافته افزایش ن100الی50تومان رارتومان خود محصول خ

شد.اعالمتومان300وهزار16الی800وهزار15حدودفروشمبادیعمدهدرمیلگردخرنگزارشهابراساسدادند.کاهش
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و انواع ورقیمت مانند سرد ورق روز قیمت اما شدند عرضه تغییر بدون همچنان رنگی و روغنی گالوانیزه، متعددیرق نوسانات سیاه ق

طو به ورداشت ضخامتهای برخی که مباری آهن و200الی100کهرق ضخامتها برخی و داشت افزایش اکسینرتومان تومان100ق

داشتند.قیمتثباتکتهارشغالبحالعیندرامابود،کاهشی

گا مبلی، داربستی، لوله حدودزقیمت ناودانی و نبشی قیمت شدند؛ اعالم تغییر بدون ... و ش200الی100ی بیشتر در کتهارتومان

شد.عرضهبازاردرقیمتتغییربدونبنابجاویدنبشیاماداشتافزایش

تق پروفیل شرقیمت همه در جاریبا هفته بورس در اینکه وجود با بود؛ ثابت ورکتها قیمت افزایش شاهد مباری فوالد گرم بودیم،رق که

شد.برآوردتومان600وهزار22الی200وهزار21بازهدرمحصولاینخرنونکردتجربهچندانیافزایشپروفیلبازار

قیمت افزایش سایزها برخی در بازارساز ورود با تیرآهن کرمانشاه70الی10قیمت و ماهان کارخانه تیرآهن اما داشت تومانی هزار

با حمایت و ورود با اصفهان آهن ذوب تیرآهن بازار شد. قیمت اعالم تغییر استزبدون افزایشی نوسانات دچار که است مدتی یگران

نمیشود.دادهمحصولاینبهقیمتکاهشاجازهکهاستمدتیگفتمیتوانعبارتیبهمیشود،اعالمثابتنهایتایا

بودند ثابت هم بازار پیشنهادات غالب و نشد مشاهده چندانی هیجانی تقاضای گذشته روز بازار اوضاع از موجود برآوردهای براساس

میکند.ممانعتداخلیبازاردرناگهانینوسانبروزازشرایطاینکهبهگونهای

ن افزایش علل بررسی ازردر خروج و فوالد و آهن دانست؛رخ دخیل را متعددی عوامل میتوان جهانی بازارهای نسبی نخوت و کود

تح این از دارد؛ربخشی ارتباط چین در کرونایی محدودیتهای کاهش به بازارزکات فعاالن و سرمایهگذاران نظر از سیاستی چنین یرا

طو به کرد افزایشی نیز را آهن سنگ بازار کرونایی محدودیتهای لغو عالوهبراین میشود. تلقی مثبتی افزایشرامر با آهن سنگ که ی

میشود.قیمتاعالمهرتندردالر109حدودیردال20

ن افزایش سرعت کاهش کرد اعالم رزرو فدرال رئیس که عوامل این از دیگر غربریکی در تقاضا افزایش به نیز خبر این که است بهره خ

ن است ممکن و بود خواهد نتیجهبخش طوالنیمدت در شده منتشر خبرهای به بازار واکنش کارشناسان برخی عقیده به شد. خرمنجر

بیابد کاهش دسامبر ماه در بازفوالد اینکه ضمن شود. کاهشی تقاضا است ممکن عرضهها حجم افزایش به توجه با وزیرا رونق گشت

میرسد.نظربهبعیدیراممدتکوتاهدرکشور،ایندرشدهتدوینسیاستهاینتیجهدرچیناقتصادتقویت

همین از بود کرونایی محدودیتهای افزایش آن علت که بودیم مواجه تقاضا چشمگیر کاهش با گذشته ماه در موجود آمار براساس

کاهش چین فوالد نردال15رو و داشت آنری نهایی مشکل568خ نیز آتی ماههای در چین فوالد کارشناسان گفته به شد. اعالم دالر

باشد باال همچنان عرضهها میزان است ممکن طرفی از اما زد؛ خواهد دامن آن بیشتر افت به سرما گرفتن اوج و داشت خواهد تقاضا

بود.خواهدباالفوالدتولیدمیزاندسامبرماهدرچراکه

کمت محدودیتهای امر این خالل باشد؛ردر کمککننده اقتصاد رشد در تولید میزان افزایش تا شد خواهد اعمال فوالد تولید زمینه در ی

ن افزایش به است ممکن تولید افزایش این وجود آنچهربا اما شد؛ خواهد منتهی نیز فوالد بخش رونق به اما شود منجر اولیه مواد خ

است.مصرفکنندهوتقاضاشدیدافتکند،بیاثرراتولیدرونقاینحدیتاوبگذاردفشارتحترافوالدخرناستممکن

شدن مصادف قضا از که خواهد منجر محصول انباشت به امر این هستیم، مواجه پایین تقاضای و باال تولید با که زمانی دیگر طرفی از

شود.تکمیلچینفوالدانبارظرفیتهفته6تامیشودپیشبینیبازارتعطیلیوچینینوسالباامراین

ناگ فوالدسازان شرایطی چنین در نزبنابراین با را خود محصوالت فروش، افزایش برای هستند کمتریر اوصافرخ این با کنند. عرضه ی
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تح با چین سیاستهای فشاربرخالف اقتصاد، خواهدریک پی در را قیمتها بیشتر کاهش میشود تحمیل مختلف زوایای از که ی

داشت.

جیبایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۳:۲۵-۰۱/۰۹/۰۵(یرجاسالپایانتاکشوریلیرپلینرطوالنیتازیربردابهره

ش عامل توسعهرمدیر و ساخت بهزکت اردبیل استان اتصال هدف با پروژه این گفت: و دانست دولت اولویتدار پروژه پنج از یکی را میانه اردبیل- راهآهن کشور، حملونقل یربناهای
میرسد.یربهرهبردابهسالپایانتاوشدهاجراکشوریلیرشبکه

ش عامل مدیر خادمی، توسعهرخیراله و ساخت بهزکت اشاره با میانه اردبیل- راهآهن از بازدید حاشیه در کشور حملونقل یربناهای

شبکه به اردبیل استان اتصال و آهن خط خطراهمیت کرد: اظهار پروژه این تکمیل با کشور طولریلی به میانه اردبیل- کیلومتر175یلی

فی پیشرفت بخش87یکیزبا در اینکه به توجه با و شده همراه نیززیرسازدرصد اتمام92.5ی حال در و کرده کسب را پیشرفت درصد

رسید.خواهدیربهرهبردابه1401مالیسالپایانتااست،

مسیر این دارایرخادمی را طوالنیت28یلی گفت: و کرد اعالم تونل پلرکیلومتر طولرین به کشور مسیر4.2یلی این در کیلومتر

میشود.ساخته

ش عامل توسعهرمدیر و ساخت دشوارتزکت از یکی را میانه اردبیل راهآهن کشور، حملونقل پروژههایریربناهای کشوررین یلی

بیشت دارای پروژه این افزود: و بزردانست ابنیههای تراکم ورین چالشها با رانشی مناطق از عبور به توجه با و بوده کشور سطح در گ

است.همراهمهندسیوفنیپیچیدگیهای

ط این در و شده اجرا خصوصی بخش پیمانکاران توسط کامل طور به اردبیل راهآهن کرد: نشان خاطر و11ح،روی مشاور7پیمانکار

هستند.فعالیتمشغول

است.شدهداخلیاًلکامتجهیزاتازیلیرگربزپروژهایندرخادمی،گفتهبه

کرد.اعالمکیلومتر160رایرمسافسفرهایسرعتوکیلومتر120رایلیرمسیرایندربارحملسرعتیزشهرساوراهیرزومعاون

خط این از مسافر جابجایی ظرفیت گفت: بهرهبردارخادمی اول سال در انتقال700یریلی امکان و است نفر نیز9هزار را بار تن هزار

دارد.

ش عامل توسعهرمدیر و ساخت بهرهبردازکت بیستم سال در ظرفیت این داد: ادامه کشور حملونقل بهریربناهای نفر1.5ی میلیون

رسید.خواهدبارتنمیلیون20ومسافر

سختت از یکی عنوان به اردبیل میانه- آهن راه است، فنیترگفتنی و پروژههایرین آهنرین راه از بخشی کشور، اجرای حال در یلی

طول به آباد پارس اردبیل- ش175میانه- عامل مدیر سوی از این از پیش که است توسعهرکیلومتر و ساخت حملونقلزکت یربناهای

بود.شدهیادکشورمهندسیشاهکارعنوانبهکشور

شبکه به اردبیل استان اتصال پروژه، این مسافرتکمیل مرور و عبور تسهیل و کشور ایمنی،ریلی افزایش اردبیل، استان توسعه ین،
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دارد.دنبالبهراجنوبیبنادرازاردبیلآهنذوبکارخانهنیازمورداولیهموادحملوسوختمصرفکاهش

تق طول به اردبیل - میانه راهآهن اجرایی سال175یبیرعملیات در در84کیلومتر هماکنون و شده اجراست.12شروع دست در قطعه

توپ شرایط لحاظ سختگذر،35گرافی،وبه و کوهستانی منطقه در پروژه این و45درصد ماهور تپه در هموار20درصد منطقه در درصد

است.شدهواقع

آنالینقدسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۱۸-۰۱/۰۹/۱۴(کشورفوالدصنایعاصلیمحصوالتگهی؛آگزارش

مهمت از یکی عنوان به دنیا در فوالد بسیارصنعت تولید پایه آن محصوالت که شود، می شناخته مادر صنایع طرین باشد. می مشاغل و صنایع دیگر در محصوالت از توسعهری های ح
باشند.میمحصوالتاینوارداتوتولیدمیزانبهوابستهمستقیمصورتبهیرشهوصنعتی

و انواع و میلگرد ترتیرآهن، اصلی از فوالدی باالترق بسیار مصرف میزان که هستند، فوالد صنایع محصوالت دیگررین به نسبت ی

سا ساختمان صنعت، در همزمان استفاده گفت، بتوان شاید دارند. صنعت این در طزتولیدات، و عنوانری قطعات از عمرانی های ح

شاخص رفتن باال زایی، اشتغال صنعتی، رشد بر کشور، در مقاطع این کننده تولید کارخانجات وجود است. آنها اهمیت اصلی علت شده،

بسیار تاثیر آموزش همچنین و اقتصادی صورتزهای به فوالد، صنایع کارخانجات در مختلف خطوط در تولید ظرفیت میزان دارد. یادی

تاثی قطعات دیگر و مقاطع این قیمت بر بزرمستقیم سهم ما کشور در فوالد صنعت امروزه باشد. می رارگذار غیرنفتی درآمدهای از گی

سایزهای تولید عدم دلیل به آن، انواع از برخی واردات همچنین و تیرآهن مختلف انواع صادرات تاثیر است. داده اختصاص خود به

قیمت در واضح شکلی به ساختمانی، و عمرانی های پروژه پیمانکاران و صنعتگران نیازهای دیگر سوی از و کشور داخل در سنگین فوق

مهمت از بهتر شناختی ارائه به مطلب این ادامه در است. مشاهده قابل گوناگون انواع با خواهیمرتیرآهن فوالد صنایع تولیدات ین

پرداخت.

چشمگی رشد به گذشته های دهه در و کرده فعالیت به شروع ما کشور در چهل دهه اوایل در فوالد منابعرصنعت است. رسیده ی

انر مختلف ذخایر برداژو بهره و اماری باشد. می ایران فوالد صنعت پیشرفت دالیل از یکی کشور، در موجود آهن سنگ معادن از ی

جمله از مختلف دالیل به ما کشور گرفته، انجام صنعتگران سوی از جهت این در که هایی تالش وجود با که است این امر حقیقت

تح نامتواروجود و ها بازیم است. نرسیده دنیا فوالد صنعت در خود شایسته جایگاه به هنوز داخل، در مصرف و تولید زنجیره بودن ن

سال یعنی گذشته سال در که است بوده ای گونه به فوالد صنعت در ما پیشرفت حال از1400این بیشتر تولید فوالد22با تن میلیون

بز بین در را دهم ازرگتررتبه نیمی به نزدیک نرخی میان این در ایم. داده اختصاص خود به دنیا، در فوالدی مقاطع کنندگان تولید ین

یم.زپردامیآنهاشناختوتوضیحبهکهبودهمقاطعازبرخیعرضهوتولیدبهمربوطظرفیت،این

مهمترو از ای دسته فوالدی های ورق هستند. کشور در فوالد صنایع محصوالت پایهرین که است محصول این انواع از یکی نام سیاه ق

بسیا سارتولید فوالد کارخانجات دیگر محصوالت از دیگزی مختلف صنایع در همچنین و بوده قرارری گوناگون های استفاده مورد نیز ی

و گیرند. ترمی اصلی نام سیاه ورق شاخه عنوانرین به مختلفی محصوالت که است فوالدی های تحتزق آن، متعدد های یرمجموعه
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و شوند. می بندی طبقه نام آلیاراین های وژق مانند دارند، ای گسترده بسیار انواع که وCK45قری وCK60قر، ،A283قر، A36،

A516و ،… بسیارو و اسیدشویی ورق انواع دیگر از وری از مختلفی های نمونه میشوند، بندی تقسیم مختلفی های دسته در که قرق

و قیمت هستند. هرسیاه به دیگر محصوالت مانند نیز سیاه نزق تولید، های دیگرینه فاکتورهای و ارز صادراترخ و واردات مانند ی

ت اصلی از یکی دارد. بستگی محصول خراین در که هایی مولفه ورین آلیارید استاندارد نوع داشت، توجه آن به بایست می سیاه یژق

و است. محصوالت این تولید فرایند طول در استفاده شدهرمورد وارد روسیه و چین کشورهای از ایران بازارهای در وارداتی سیاه های ق

آلیا انواع در بیشتر ،A36یژو MO40، CK45وA516مبا فوالد بزرمیباشند. از گیالن فوالد مجتمع و اهواز اکسین اصفهان، ینرگترکه

رسند.میفروشبهنیزجهانیبازارهایدرآنهامحصوالتازبرخیکههستند،ماکشوردرفوالدیهایقروانواعکنندگانتولید

ش هستند. مشغول تیرآهن انواع عرضه و ساخت به ما کشور در متعددی ظفررکارخانجات ایرانیان، البرز فوالد آهن، ذوب سهامی کت

مهمت جمله از … و خراسان فوالد مجتمع مراکربناب، میزین فعال جهانی گوناگون استانداردهای با تیرآهن تولید زمینه در که هستند ی

استانداردهای از عبارتند اند گرفته قرار استفاده مورد ما کشور در تیرآهن ساخت زمینه در که استانداردهایی ،IPEباشند. INP، CPE

انواعIPBو جمله از فوالدی مقاطع همه در که هایی بندی دسته از یکی شوند. می تولید مختلفی سایزهای در شده ذکر های نمونه .

تع ورتیرآهن با مطابق محصوالت بندی طبقه است، شده اززیف شده تولید های نمونه در وزنی میانگین میان این در باشد. می آنها ن

و سنگین دسته دو در ها تیرآهن گرفت. خواهد قرار آنها بندی تقسیم مالک استاندارد، وزیک سبک و درزن شوند. می بندی طبقه ن

اختصا عالمت فوالد حرفرصنعت سنگین، های نمونه در وVی سبک دسته در قطعه یک نمایش برای و عالمتزبوده از استفادهLن،

بیشت اما ایم بوده مختلف استانداردهای در واردات و صادرات شاهد ما، کشور در شده تولید انواع همه بین از چند هر کنند. ینرمی

استانداردهای از تر سنگین سایزهای به مربوط ما کشور در تیرآهن واردات خCPEوIPBمیزان در که نکاتی از یکی است. یدربوده

بیشت تاثیر ارز قیمت که چرا است؛ آنها بودن خارجی یا و داخل تولید به توجه داشت، نظر در باید مختلف استانداردهای با یرتیرآهن

می را روسیه و چین جنوبی، کره آلمان، کشورهای در شده تولید های تیرآهن داشت. خواهد وارداتی های نمونه در تیرآهن قیمت بر

کرد.یریدارخنیزایرانبازارهایدرتوان

ت اصلی از یکی شک شربدون این باشد. می اصفهان آهن ذوب سهامی مجموعه خاورمیانه، منطقه و ایران کارخانجات یکیرین کت

بز سهمرگتراز که بوده مختلف انواع در میلگرد کنندگان تولید ایرانزین میلگرد تولید میزان دارد. نیز محصول این صادرات در یادی

از بیش گذشته سال که7در است بوده تن ش2.3میلیون کارخانجات در شده تولید محصوالت مقدار، این از تن ذوبرمیلیون کت

استاندارد های نام به اصلی گروه چهار به صنعتی و ساختمانی انواع در میلگردها است. بوده اصفهان ،A1آهن A2، A3وA4دسته

استانداردهای شوند. می ،A2بندی A3وA4میلگردهای و ساختمانی مصارف به صنایعA1مربوط در قطعه تولید اولیه مواد عنوان به

بین در اما اند، گرفته قرار تبادل مورد واردات و صادرات در فوالدی مقاطع دیگر مانند نیز میلگردها گیرند. می قرار استفاده مورد مختلف

چها استانداردهای استانداردراین برتربیشتA1گانه، از است. داده اختصاص خود به گذشته سالهای در را واردات میزان تولیدرین ین

ش نام به میتوان کشور در میلگرد انواع خراسانرکنندگان فوالد مجتمع و کاشان کویر سدید، گستر آذر اصفهان، آهن ذوب های کت

خ کرد. اینراشاره در فعال مهندسان و پیمانکاران اصلی های دغدغه از یکی ساختمانی و عمرانی های پروژه ساخت برای میلگرد ید

و جنوبی کره چین، مانند کشورهایی از محصول این واردات و داخلی خطوط تولید ظرفیت میزان مانند فاکتورهایی باشد. می زمینه

میلگردها است گفتنی داشت. توجه آنها به بایست می که باشند، می مختلف استانداردهای در میلگرد قیمت بر موثر عوامل لهستان،

بین سایزهایی در کالف38تا6نیز میلگرد صورت به تر کوچک سایزهای از برخی شوند. می تولید گوناگون استانداردهای در میلیمتر
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گردند.میعرضهبازاردروتولیدنیز

ع هموطنان به مشاوره ارائه آماده مهام، آهن سایت وب در ما کارشناس بکازهمکاران انتخاب، زمینه در ورگیریز سفارش نحوه بهینه، ی

هستند.فوالدیمقاطعانواعیدرخ

)۱۵:۵۸-۰۱/۰۹/۲۶(اسفنجیآهنکمبودوگازقطعیچالش

هستیم. مواجه صرفهجویی هشدارهای با تنها بحران این حل جای به و میشود وخیمتر هم سال به سال که است اخیر سال چند در کشور معضالت از یکی سال سرد ایام در گاز قطعی
است...شدهبحرانایندچارزمستانفصلشروعباکهاستتولیدیواحدهایینراصلیتازیکیفوالدیصنایع

بحران این حل جای به و میشود وخیمتر هم سال به سال که است اخیر سال چند در کشور معضالت از یکی سال سرد ایام در گاز قطعی

اصلیت از یکی فوالدی صنایع هستیم. مواجه صرفهجویی هشدارهای با زمستانرتنها فصل شروع با که است تولیدی واحدهای ین

است...شدهبحرانایندچار

جای به و میشود وخیمتر هم سال به سال که است اخیر سال چند در کشور معضالت از یکی سال سرد ایام در گاز قطعی پرایس: آهن

هستیم.مواجهصرفهجوییهشدارهایباتنهابحراناینحل

اصلیت از یکی فوالدی یارصنایع مصرف محدودیت با و شده بحران این دچار زمستان فصل شروع با که است تولیدی واحدهای ین

میکنند.متوقفراخودتولیداتبهناچارگازقطعی

بختیا حسین زمینه همین مواجهردر گاز قطعی با که کارخانههایی از یکی سرما فصل آغاز با کرد: اظهار خراسان فوالد فروش معاون ی

طو است شده منجر واحد این در اسفنجی آهن تولید توقف به گاز قطعی که گونهای به است؛ خراسان فوالد خبرمیشود هیچ که یری

نیست.مجمتعایندراسفنجیآهنتن500وهزار4روزانهتولیداز

اسفنجی، آهن تولید توقف با میافتد؛ اتفاق هماهنگی بدون معموال فوالدی صنایع گاز قطعی کرد: بیان ادامه در فوالدی فعال این

فوالدسا واحدهای پایانزبرخی تا روند این میرسد نظر به گذشته سالهای تجربه طبق و میشود متوقف تولیداتشان ناچار به نیز ی

باشد.داشتهتداومنیزسال

بیشتربختیا داد: ادامه همچنین شری به هم فشار افت شرین شمال گاز لوله خطوط از که دارد اختصاص استفادهرکتهایی کشور ق

است.کشورنقاطسایرازبیشمنطقهاینکتهایرشدرگازقطعیینربیشتدلیلهمینبهمیکنند

ت ادامه در جبرانناپذیأوی صدمات و آثار ناخواه خواه گاز مصرف محدودیت کرد: طورکید به دارد همراه به فوالدری تولید توقف که ی

قیمتگذا همچنین میشود، منجر تولیدکنندگان این سود چشمگیر کاهش دستوربه بهری فوالد، جهانی بازار افت کنار در نیز دولت ی

میانجامد.تولیدیواحدهایاینازبرخیورشکستگی

ضروربختیا کرد: بیان پایان در انرری کمبود مشکل ترمیم و بهبود زمینه زودتر هرچه دولت است انرژی و کند فراهم را بژی و گاز قری

ه بتوانند واحدها این دستکم تا دهد قرار فوالدی واحدهای این دسترس در است فوالد تولید اساس که کنند؛زرا تأمین را خود ینههای

باشد.واحدهااینازسبزمالیاتاخذدنبالبهمیتوانددولتکهاستصورتایندر

شک جهاندار زمینه همین اسفنجیردر آهن کارخانه تولید توقف یا کاهش عامل را گاز قطعی کرمانشاه بیستون آهن ذوب مدیرعامل ی
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منجر فوالد تولیدکنندگان انجمن نگرانی به که شدهاند مشکل دچار فوالدساز القایی واحدهای اسفنجی آهن کمبود با گفت: و دانست

کنند.تهیهکاالبورسازبایدراخودنیازمورداسفنجیآهنبهناچارتولیدکنندگاناینروهمینازاستشده

این که صورت این به میشود. عرضه کاال بورس در تولیدکنندگان سایر نیاز رفع برای تولیدشده اسفنجی آهن افزود: ادامه در وی

میکنند.عرضهکاالبورسدرراتولیدشدهاسفنجیآهنمابقیکردند،تأمینرااسفنجیاهنبهخودنیازاینکهازپستولیدکنندگان

سالپایانتاآهنسنگقیمتافزایشکنید:مطالعهنیزراخبراینمیتوانیدادامهدر

تولیدرشک اسفنجی آهن منظور همین به دارند، خود مجموعه در را فوالد زنجیره کل تولیدی واحدهای از برخی داشت: اظهار ادامه در ی

آهن نمیتوانند عبارتی به میفروشند، را میلگرد مانند دست پایین و میانی محصوالت نهایتا و میکنند مصرف را خود مجموعه در شده

کنند.یریدارخبورسازمجدداوکنندعرضهکاالبورسدرراخوداسفنجی

است.آزادلینکجردومنبعذکرباسایتاینمطالبانتشار

/۰۱/۰۹(شودمیتولیدکیفیت،تضمینواستانداردهارعایتباملییلرشد؛تاکیدمشهدیرشهقطارمدیرانبازدیددر
۲۹-۰۶:۲۸(

همکا تفاهمنامه امضای دنبال به میهن: شهرداراقتصاد و اصفهان آهن ذوب بین تامینری بر مبنی مشهد شهر کالن خطری شه3یل شهرقطار قطار مدیران از تعدادی ، شهر این یری
کردند.بازدیدکترشاینملییلرتولیدخطو650نوردگاهرکاازاصفهانآهنذوبدرحضوربامشهدیرشهقطار3خطساختکارانرانددستوینرمشاوباهمراهمشهد

صد محمد و نورد مدیر زاده یوسف امین محمد بازدید این شردر فراگیر کیفیت مدیر سری از تعدادی با همراه بارکت خود پرستان

ج در را ها الزم،آن توضیحات ارائه و بازدیدکنندگان سواالت به تولیدرپاسخگویی مراحل و چگونگی شریان این در ملی قرارریل کت

گفت: زاده یوسف شردادند. سفارش مورد شهریل قطار شهردارکت تحویلری و تولید مقرر زمان در شده تعیین تناژ میزان به مشهد ی

صد شود.محمد تشرمی با نیز فراگیر کیفیت مدیر انواعری تولید برای المللی بین و ملی استانداردهای اصفهانریح آهن ذوب در یل

تولید شهرگفت: قطار درخواستی درریل دهنده سفارش تایید و نظارت با و شده آغاز شده تعیین کیفیت و فنی مشخصات با مشهد ی

گردد.میتحویلمقررزمان

ز شهوقاسم قطار پشتیبانی و مالی معاون نژاد شهرکی مشهد، شهر کالن گفت: آتشکار نامه هفته خبرنگار با گفتگو در مشهد یری

نا توسعه رو این از است. پذیر زایر و خطوپرجمعیت احداث ونقل، حمل شه3گان خطرقطار این افزود: دارد.وی اجرا دست در را ی

ساخت23دارای برای اول، فاز در و است طول است.زرکیلومترآن،5کیلومتر شده سفارش آهن ذوب به ملی گفت:ویل نژاد کی

ت از محصول این گذشته خردر تحویلریدارکیه و تولید تفاهمنامه گذشته ماه در ولی شد می وری اصفهان آهن ذوب بین ملی یل

کردیم.بازدیدکترشاینازشدهانجاماقداماتیابیزارومشاهدهبرایهماکنونشد،امضامشهدیرشهردا

نی مقدم خطرمحمدرضا مدیر شه3ی معظمرقطار مقام منویات به توجه با گفت: آتشکار نامه هفته خبرنگار با گفتگو در نیز مشهد ی

شهررهب قطار داخل، تولید از استفاده بر مبنی خطوطری تکمیل و توسعه ساخت، برای مشهد ازری استفاده آهنریلی، ذوب ملی یل

تولید خط از بازدید و صنعتی عظیم مجتمع این در حضور با افزود: وی است. داده قرار خود کار دستور در را شنیدنراصفهان و یل
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که بودیم شاهد مربوطه مدیران مرتوضیحات و الزم کیفیت از اصفهان آهن ذوب در تولیدی بیشتزیل خارجیریت رقبای به نسبت ی

دارند.درخواستیتولیداتکیفیتتضمینواستانداردهارعایتبرخوبیدقتونظارتآهنذوبمدیرانهمچنین.استبرخوردار

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/24نیوزایرانروز،رصدتهران،رخداد،24ذوبیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۴۹-۰۱/۰۹/۱۴(کشیدباالراآهنذوبسهامکهمزایدهای

ش مدیرعامل زبان از یک ققنوس آهن سنگ معدن مزایده در شدن برنده خبر امروز جراکوایران: خبر این انتشار با شد. منتشر اصفهان آهن ذوب نمادرکت سمت به حقیقی پول یان
گذاشت.بازارکلشاخصبررامثبتتأثیرسومینکترشاینسهاموشدیرزسراذوب

ش اکوایران، گزارش مخصوصربه و اولیه مواد تأمین مشکل با است مدتی اصفهان آهن ذوب عاملکت مدیر است. مواجه آهن سنگ ًا

بز مزایده یک از امروز مجموعه شراین این در ایرگ خبرداد. آن در شدن برنده و بورسرکت با مصاحبه در رخصتی ذوب24ج گفت:

خواهد رسانی اطالع کدال در حتم طور به ابالغ از پس بیشتر جزئیات است. شده یک ققنوس آهن سنگ معدن مزایده برنده امروز آهن

ح این با که چرا شدیم، مزایده این برنده که خوشحالیم خیلی حدودرشد. تا هم جلو به رو شزکت مصرفی آهن سنگ چالش کتریادی

ش و شود می سودآورمرتفع به محل این از شرکت آهن، ذوب اصلی رقیب مزایده این در رسید. خواهد خوبی توسعهری تجلی کت

بود.فلزاتومعادن

وزارت سخنگوی مزایده، این از قبل است. رضوی خراسان استان در واقع خواف سنگان سنگآهن معادن مجتمع در یک ققنوس معدن

سال ماه آذر بود: گفته بردا1400صمت بهره شرپروانه معدنری این بعد به زمان همان از و شده باطل یک، ققنوس معدن در فعال کت

کا تمامی اما است، فعال بردارغیر بهره پروانه ابطال از بعد اند. شده کار به مشغول و ساماندهی معادن سایر در آن شرگران کتری،

بردا بهره پروانه ابطال از بعد همچنین بود، بر زمان ها آن از کدام هر به رسیدگی که کرد متعدد شکایات به اقدام شورایرسابق در ی

بردا بهره که شد مصوب کشور معادن عالی شورای و استان شرمعدن به سال یک ققنوس، معدن از شودری واگذار ایمیدرو دولتی کت

واگذا و مناقصه زمینه مدت این در دیوانرو در متعدد شکایات است. انجام حال در کار این اکنون که شود مهیا جدید بردار بهره به ی

شود.موضوعاینتکلیفتعیینصرفیادیززمانشدباعثسابقبرداربهرهتوسطیراداعدالت

خ صف خبر این انتشار با امروز اصفهان آهن ذوب نمادرنماد این قیمت و شد آهن5ید ذوب نماد معامالت یافت. افزایش درصد

با نماد این که بود شکلی سهام187به داشت. کل شاخص بر فخاس و فارس های نماد از بعد را مثبت اثر سومین مثبت، تأثیر واحد

امروزرش اصفهان آهن ذوب خروج27.39کت با اخیر معامالتی روز پنج در نماد این که حالی در داشت حقیقی پول ورود تومان میلیارد

است.بودهمواجهحقیقیپول
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)۱۶:۱۳-۰۱/۰۹/۰۷(ماهه8درهمت28رساند/ثبتبهفروشدرجدیدیکوردر«ذوب»

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب از8کت خودبیش محصوالت فروش از آبان به منتهی مبلغ28ماهه این از که نمود کسب درآمد تومان میلیارد 3741هزار
است.داشتهرشددرصد27قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرشدهیادمدتدرکترشاینفروشمبلغاستگفتنیباشد.میماههمینبهمربوطآنتومانمیلیارد

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب از8کت خودبیش محصوالت فروش از آبان به منتهی میلیارد28ماهه هزار

مبلغ این از که نمود کسب درآمد ش3741تومان این فروش مبلغ است گفتنی باشد. می ماه همین به مربوط آن تومان دررمیلیارد کت

است.داشتهرشددرصد27قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرشدهیادمدت

)۱۹:۴۶-۰۱/۰۹/۱۳(یدرخمعدنکترش؛آهنذوببرایمهم

ش24بورس عامل مدیر بزر: مزایده یک از اصفهان آهن ذوب شرکت این در بورسرگ خبرنگار به و خبرداد آن در شدن برنده و سنگ24کت معدن مزایده برنده امروز آهن ذوب گفت:
است...شدهیکققنوسآهن

ش24بورس عامل مدیر بزر: مزایده یک از اصفهان آهن ذوب شرکت این در بورسرگ خبرنگار به و خبرداد آن در شدن برنده و 24کت

است.شدهیکققنوسآهنسنگمعدنمزایدهبرندهامروزآهنذوبگفت:

شد.خواهدرسانیاطالعکدالدرحتمطوربهابالعازپسبیشترجزییاتافزود:رخصتیجرای

ح این با که چرا شدیم، مزایده این برنده که خوشحالیم خیلی : گفت اجرایی مقام حدودراین تا هم جلو به رو سنگزکت چالش یادی

رسید.خواهدخوبییرسودآوبهمحلاینازکترشوشودمیمرتفعکترشمصرفیآهن

شود.مییادمزایدهاینرقبایازیکیعنوانبههمفلزاتومعادنتوسعهتجلیاز،استگفتنی

)۱۲:۰۲-۰۱/۰۹/۱۵(شدمدارواردآهنذوبتولیدیهایخطهمه

ش در موارد این کارمدیرعامل: اعتراضات ) اخیر اتفاقات دلیل به ولی است طبیعی کامال تولیدی های کامالرگرکت نورد واحد که حالی در میدانند مربوط اتفاقات آن به را موضوع ی)
است.فعالبرنامهطبق

و24بورس میلگرد تیرآهن، بخش در که اتفاقی طی ظاهرا ها، شنیده طبق شمشریختهگر: چندری برای محصوالت این تولید داده، خ

ب سیستم در مشکالت آن دلیل که است افتاد خواهد عقب شرماه آهنرق ذوب عامل مدیر های صحبت به توجه با البته که بوده کت

است.شدهتولیدمدارواردوتعمیرگذشتهروزدوطینوردواحد

بورسرای خبرنگار به آهن ذوب خطوط مشکالت رفع خصوص در رخصتی ش24ج های پست از یکی در اتفاقرگفت: ای حادثه کت

گشت.زباتولیدمداربهنوردواحدگذشتهروزدوطیوشدبرطرفکهبودافتاده

ش در موارد این گفت: کاروی اعتراضات ) اخیر اتفاقات دلیل به ولی است طبیعی کامال تولیدی های اتفاقاترگرکت آن به را موضوع ی)
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است.فعالبرنامهطبقکامال"نوردواحدکهحالیدرمیدانندمربوط

شود.توجهبیشترذوبمانندکتهاییرشبهبایدزمینهایندرواستپایینمقاطعوآرماتورقیمتحالهربهگفت:رخصتی

ینردرآمدزاتتیرآهن/"ذوب"درآمدزاییکورههایدمایافزایشرسید؛درصدی23درآمدافزایشبهاصفهانآهنذوب
)۰۹:۴۲-۰۱/۰۹/۱۶(گرفتنام"ذوب"محصول

بود.دورهایندرماهانهدرآمدازدرصد65گیرندهیردرب"ذوب"داخلیدرآمد

نیوز:بورس

جارش سال ماه آبان به منتهی ماهانه فعالیت گزارش در اصفهان ذوبآهن کسبرکت تولیدی محصوالت فروش از درآمدی میزان ی

و3کرد مالی741هزار سال از ماه هشتمین در "ذوب" بود، تومان اسفندماه(میلیارد به تجمیعی1401منتهی درآمد به و28) 279هزار

کرد.پیدادستتومانیمیلیارد

و داخلی بازار در محصوالت فروش به مربوط رساند خود سهامداران اطالع به که عملیاتی درآمد میزان ماه آبان در اصفهان آهن ذوب

با برابر رساند ثبت به داخلی بازار در محصوالت فروش از که درآمدی بود، و2صادراتی صادراتی416هزار بازار در و بود تومان میلیارد

بود.تومانمیلیارد324وهزاریکبالغبرحاصلشدهدرآمدنیز

جا سال ماه آبان در اصفهان آهن ذوب داخلی دربردرآمد بازار65گیرندهیری به نیز آن مابقی و بود دوره این در ماهانه درآمد از درصد

گرفت.تعلقصادراتی

با صعودی روند به سالز"ذوب" ماه آبان با مقایسه در آورد دست به که عملیاتی درآمد خود تولیدی محصوالت فروش از گشت"ذوب"

سال22گذشته ماه آبان پایان تا "ذوب" که تجمیعی درآمد داشت، دنبال به را افزایش افزایش1401درصد کرد را27شناسایی درصدی

داشت.همراهبهگذشتهسالبهنسبت

جا سال ماه آبان در اصفهان آهن مهرماهرذوب به نسبت کرد شناسایی محصوالت فروش از که درآمدی میزان افزایش24ی درصد

بود.تومانمیلیارد711معادلماهانهدرآمدافزایشاینرساند،ثبتبهخودمالیکارنامهدررادرآمدزایی

با برابر کشور داخل بازار در محصوالت فروش از اصفهان آهن ذوب آمده دست به تجمیعی و17درآمد از198هزار و تومان میلیارد

بود.تومانمیلیاردهزار11صادراتیبازاردرفروش

جارش سال ماه آبان در اصفهان ذوبآهن کاالیی،رکت شمش میلگرد، کالف، «تیرآهن، محصوالت فروش از ...»ری و چدن شمش یل،

شمش و چدن شمش کالف، میلگرد، تیرآهن، شامل رسیدند فروش به صادراتی و داخلی بازارهای در که محصوالت کرد، درآمد کسب

میشود.کاالیی

شربیشت این توسط که درآمدی میزان ورین هزار یک با «تیرآهن» به مربوط رسید ثبت به ماه آبان در فوالدی تومان596کت میلیارد

باشد.داشتهدرآمدزاییتومانمیلیارد92محصولاینفروشازتوانستنیزصادراتیبازاردرورسیدفروشبهکشورداخلبازاردر

درب آمد دست به ماه آبان در تیرآهن فروش مجموع از که درآمدی ابتدای45گیرندهیرمیزان از بود، ماه آبان در ماهانه درآمد از درصد

بودتومانمیلیارد315وهزار9بابرابرمحصولاینفروشازحاصلتجمیعیدرآمدمجموعنیزتاکنونمالیسال

شدمداردوارآهنذوبتولیدیهایخطهمه:24سبور|خبرخبرادامهادامه
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بهرن نزدیک کشور داخل بازار در «تیرآهن» فروش و16خ ن563میلیون این گرفت، قرار معامله مورد گذشتهرهزارتومان ماه به نسبت خ

ننسبت با محصول این نیز صادراتی بازار در ماند، باقی تغییر بدون بهرًا نزدیک و17خ فروش422میلیون به تن هر ازای در هزارتومان

رسید.

با صادراتی بازار در کاالیی شمش با مرتبط اصفهان ذوبآهن دیگر درآمدزای از996محصول نیز داخلی بازار در و بود تومان میلیارد

گرفت.شکلدرآمدزاییتومانمیلیارد117محصولاینفروش

مطلبپایان

شناختهید»زبسااطمینان«باینهردیشعاربااصفهانآهنذوباصفهان:استانساختمانمهندسینظامسازمانرییسبناکار
)۱۱:۵۵-۰۱/۰۹/۰۵(میشود

همکا به توجه با گفت: بناکار مهندسینراحمد که هایی پروفیل متنوع های سایز دارد، وجود دیرباز از اصفهان آهن ذوب و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان بین که خوبی ی
گیرد.میقرارکنندگانمصرفاختیاردروشدهتولیدسفارش،اساسبرصنعتیعظیممجتمعایندرکنندمیاستفادهسازهاوساختدرمحاسب

خب پایگاه گزارش برندربه شعار سبز،ثمره سازه اینکه به اشاره با اصفهان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان رییس ، معدننامه ی

بسا اطمینان با صرفز« دنیا، روز استانداردهای با مطابق پهن بال تیرآهن مانند ساختمانی مقاطع از برخی : گفت است، « سطحید در ًا

تس جمله از مزایایی که شود می تولید اصفهان آهن ذوب در استحکامرکشور و ساختمان شده تمام قیمت کاهش ساز، و ساخت در یع

دارد.پیدرراباال

هموطنانایمنیورفاهخدمتدرسبز،سازه

با دیگر نکته داشت: اظهار فلزوی اسکلت نوع دو در که است ساختمانی مصالح قطعزیافت بتنی و کهی زمانی نیست، مقایسه قابل ًا

تخ حد به ساختمان فلرعمر اسکلت رسد می آوزیب جمع ساختمان به ضربه بدون و راحتی به موردری دیگر ای سازه در و شده ی

تخ امکان حتی و گیرد می قرار جایراستفاده به بتنی، های ساختمان در اما دارد وجود هم طبقه چند ساختمان از سقف یک یب

مصالحزبا بسیاریافت فلزِپرتی اسکلت های ساختمان بنابراین هستیم. شاهد را و… محیطی صوتی، آلودگی نامزیاد، سبز سازه ، ی

فرآو بتنی، های ساختمان در اینکه دیگر نکته اند. استرگرفته مهم بسیار بتن بازی مطابق و مشخص میزان به عناصر کلیه باید یرا

ت بعضرضوابط که شود استفاده ساختمان در سپس و شده عدیدهکیب های پرونده دلیل این به و گیرد نمی صورت نظرها دقت این ًا

که هستیم شاهد قضایی مراجع در را مجرای حضور عدم و استاندارد غیر مصالح از استفاده به آن ساختریشه عرصه در ذیصالح یان

گردد.میبازساز،و

تص مسئول مقام عنوانراین به میلگرد سایز تغییر ثمره که داشت وجود بازار در کششی آرماتور اسم به آرماتورهایی گذشته در کرد: یح

از و12به14مثال ضایعات اینکه یا و شد می استفاده آنها از ساز و ساخت در سرد، نورد از پس و نوردربود صورت به را فوالدی های ق

بافت سرعت به الزم، استانداردهای از مندی بهره عدم دلیل به که کردند می تبدیل خاموت جهت پایین سایزهای آرماتورهای به سرد

شد.میگسستهآنها

همکا با : گفت بناکار اراحمد خوب بسیار سرعتری به آمیز مخاطره تخلفات این استاندارد، اداره آنها راس در و مختلف های گان

فتگرنام"ذوب"محصولیناتردرآمدزتیرآهن/"ذوب"اییدرآمدزههایکوردمایایشافزنیوز:سبور|خبرخبرادامهادامه
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شدند.یرآوجمعبازارازضایعات،قبیلاینوشدیرپیگی

استکارخانهدرتولیدیمحصوالتباارجحیتساز،وساختدر

طبیعت کرد: مقایسه چنین استاندارد، غیر مصالح با مقایسه در را استاندارد ساختمانی محصوالت سبد دروی، که فوالدی محصوالت ًا

سپ تولید فرایند طی در را متعدد های آزمون و فنی استاندارد های نامه آیین ضوابط، تمام شوند می تولید کنند،دررکارخانه می ی

دارد.ارجحیتاستاندارد،غیرمصالحبهنسبتًاقطعمحصوالتازگروهاینازاستفادهاستمشخصنتیجه

ش کرد: بیان اصفهان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان مجررییس که ساز انبوه های دارند،رکت قرار آنها راس در ذیصالح یان

ط این از و کنند می انتخاب استاندارد های فوالدی سبد از را نیازشان مورد سارمحصوالت ساختمان ای حرفه برند بهزیق را خود ی

ساز، و ساخت عرصه در ها نامه آیین و ضوابط بیشتر رعایت منظور به و راستا این در زنند. می پیوند استاندارد محصوالت از استفاده

پیگی شهرساربا و راه کل اداره اجبازی استان مجری حضور شدن ساری ساختمان بخش در ذیصالح اینزیان از تا هستیم پیگیر را ی

اجبارط استاندارد مصالح از استان سازهای و ساخت کلیه است امید شود. صادر ملکی و فنی شناسنامه اینریق که نمایند استفاده ی

دارد.قراراستاناستانداردکلادارهومهندسینظامسازماناعضایکارسرلوحهامر

عنوان به را سال در مسکونی واحد میلیون چهار ساخت محترم، دولت سو یک از : گفت کشور ساز و ساخت عرصه نظر صاحب این

پیگی دست در خودش اساسی های برنامه از مطریکی برند عنوان به اصفهان آهن ذوب مقابل طرف در و دارد مری تولید زمینه در ح

دارد،کام قرار کشور ساختمانی تواندقاطع می نامه، تفاهم یک امضای قالب در تولیدی کارخانه این و دولت افزایی هم است مشخص اًل

ط پیشبرد ساردر انبوه های پروژه مسیر این از شود. واقع موثر بسیار مسکن ملی نهضت مصالحزح از استفاده با مسکن ملی نهضت ی

شود.میساختهیزمانزعهموطنانبرایمناسبقیمتواستاندارد

ط از خود تولیدات با تواند می اصفهان آهن ذوب : گفت شودربناکار متعهد دولت دیگر طرف از و کند پشتیبانی مسکن ملی نهضت ح

باشد.داشتهویژهحمایتشود،میمتحملرافراوانییالیرویزارهایینهزهوداردتولیدبلندکورهشیوهبهکهمادرصنعتایناز

ع این تجربیات آثار و دارند باالیی بسیار توانمندی و دانش اصفهان آهن ذوب مهندسین و مدیران اینکه به اشاره با درزوی را یزان

اهمیت از رسمی و علمی مرجع یک عنوان به ساز و ساخت های نامه آیین تدوین : کرد هستیم،بیان شاهد کشور گوناگون های بخش

همکا لذا است برخوردار باالیی عربسیار این که توانمندی و دانش دلیل به آهن ذوب مهندسین متنوعزی مقاطع تولید عرصه در یزان

اند دست با دارند، ساختمانرساختمانی های نامه آیین تدوین شهرسارم(کاران و راه تحقیقات ملی)زکز مقررات تدوین معاونت و ی

تاثیقطع و سازنده رویکرد بهرهرگذارًا ایمن، مسکن بخش در ویژه به ارزشمند افزایی هم این مزایای از جامعه و شود می محسوب ی

شد.خواهندمند

درخشانبرندینی،ثمرهرآفارزشواعتماد

دی شعار پایه بر تاکنون تاسیس بدو از اصفهان آهن ذوب : گفت بساربناکار اطمینان «با مصرفزینه همه به را کامل خاطر اطمینان ، ید»

در شوند. تست ساختمان در استفاده از قبل کارخانه این محصوالت شود، نمی عنوان هیچگاه لذا و است داده محصوالتش کنندگان

شود.میمندبهرهینیرآفارزشآندنبالبهواعتمادارمغانازبدهد،پسراامتحانشکهبرندیهربگویمتوانممیجملهیک

سازه برای باالیی بسیار ایمنی و شود می تولید دنیا روز استانداردهای پایه بر اصفهان آهن ذوب محصوالت اینکه به توجه با : گفت وی

دو همایش یک کنم می پیشنهاد منظور بدین شود، گرفته کار به بیشتر ملی های پروژه در ملی تولید است شایسته دارند، پی در ها

روسای برای علمی مستندات اساس بر آن ساختمانی محصوالت سبد معرفی و تولید خط از بازدید برای کارخانه این میزبانی به روزه

«باینهدیرشعاربااصفهانآهنذوباصفهان:استانساختمانمهندسینظاممانسازییسرکاربنانامه:معدنیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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م شورای مدیره هیات و کشور سطح مهندسی نظام های بزکرسازمان آهنری ذوب تولیدی توانمندیهای مرجع گروه این تا شود گزار

نیز اصفهان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان زمینه این در نمایند. رسانی اطالع شان سازمان محاسب مهندسین به را اصفهان

نماید.میاعالمیرهمکاگونهرهبرایراخودآمادگی
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.

.

نیوزطالبازار،افقبورس،رصدگستر،روابطیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۰۱/۰۹(میشودگزاررباولیهموادوفوالدصنعتبررسیبینالمللیکنفرانساولیه؛موادوفوالدصنعتفعاالنحضوربا
۰۸-۱۲:۴۱(

) اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی ،کنفرانس اولیه مواد و فوالد صنعت فعاالن حضور Planexبا 2022)، م1401آذرماه16و15 جردر بینالمللی همایشهای بزکز کیش گزارریره
میشود.

خب پایگاه گزارش (ربه اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی کنفرانس ، معدننامه Planexی عرصه2022 این فعاالن حضور با (

میشود.گزاررب

که همایش این م1401آذرماه16و15در جردر بینالمللی همایشهای بزکز کیش بحثریره به حوزه این فعاالن از تعدادی میشود؛ گزار

میپردازند.صنعتایناولیهموادمورددرموجودمسائلبهویژهفوالدصنعتچالشهایزمینهدرنظرتبادلو

ش مدیرعامل طیبنیا یاسر مبارمحمد فوالد سرمایهگذارکت توسعه و اقتصادی مدیر صباغ امیر سعدمحمدیرکه، اردشیر ، ایمیدرو ی

ش سرمایهگذارمدیرعامل شرکت مدیرعامل ابراهیمی امین فلزات، و معادن توسعه مدیرعاملری دشتیانه احسان خوزستان، فوالد کت

ایرش خلیجفارس، فوالد صبا شرکت مدیرعامل رخصتی علیاکبرج مرتضی اصفهان، ذوبآهن شرکت مدیرعامل توسعهری تجلی کت

آ فوالد کاوه مجتمع اجرایی و فنی معاون فضلی اردشیر فلزات، و عرمعادن محمدعلی شزیا، مدیرعامل بینالمللیریزمحمدی کت

(ای ایران بازاکیترمهندسی معاون تجلیزاده بهمن مر)، خوزستان، فوالد فروش و شریابی مدیرعامل خزایی ویجیریم ویاپورت، کت

ش مدیرعامل برگوپتا خبرکت گروه سردبیر یزدان عبد مسعود ، الویز مری و پلنر تحلیلی جملهزی از اولیه مواد و فوالد بازار تحلیلگر ینانی

«باینهدیرشعاربااصفهانآهنذوباصفهان:استانساختمانمهندسینظاممانسازییسرکاربنانامه:معدنیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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هستند.دوروزهتخصصیهمایشاینسخنرانان

زنجیره «وضعیت و سنگآهن» معادن شدن اقتصادی در مؤثر «مؤلفههای موضوع با تخصصی پنلهایی همایش، این در همچنین

میشود.گزارربایرانسنگآهنانجمنیرهمکاباراهکارها)»وضعفها(برابرشرایطتحتجهانیرقبایبامقایسهدرفوالد

.

.

.

.

.

.

.

.

)۱۰:۰۶-۰۱/۰۹/۱۹(یمرداراذوبآهناولیهموادینهزهتامینآمادگی

ناد حسین امیر ، مالی پولی اخبار گزارش شربه مدیرعامل سرمایهگذاری دربارهرکت ما خبرنگار سواالت به (تاصیکو) تامین صدر ی

آید:میپیدرکهاستدادهپاسخاست،تامینصدرکترشهایمجموعهیرزازیکیکهذوبآهن

ید؟رداهاییبرنامهچهآهنذوباولیهموادمشکلحلبرای

تامین بابت از مشکلی اصفهان ذوبآهن مجموعه که داشتیم توقع است. شده اصفهان ذوبآهن مجموعه به لطفی کم یک من نظر به

دا توقع و باشد نداشته اولیه مجموعهرمواد اولین عنوان به که را ذوبآهن اولیه مواد مشکل بحث صمت وزارت مجموعهی که یم

دا آمادگی ما کند. حل را است کشور هرفوالدی عمده سهامدار عنوان به دغدغهزیم ذوبآهن که کنیم پرداخت هم را کار این ینههای

باشد.نداشتهرااولیهموادتولید

چیسـت؟ذوبآهنایتوسعههایبرنامه

لزوماط طرذوبآهن بلکه نمیخواهد ای توسعه اخیررح چند هر مجموعه این دارد. احتیاج تحول باالح افزوده ارزش با محصول چند ًا

س یک در تولید مقوله در گذشته های سال در اما است کرده خیلیرتولید ذوبآهن در همکاران اینکه به توجه با ماند. محصوالت از ی

سرمایهگذا نوع و بازار نیاز به توجه با اما کشیدند؛ تولیدرزحمت در باید شده، انجام گذشته چندسال در ذوبآهن مجموعه در که ی

شود.انجامیربیشتفعالیتخاصمحصوالت

محصوالت تولید سمت به و باشیم داشته تحول و تغییر باید جدید محصوالت و سرمایه و ساختار از اعم ذوبآهن ابعاد تمام در اکنون

مط همواره آب مشکل و دارد قرار خشک وهوای آب با منطقهای در ذوبآهن اینکه توجه با برویم. باالتر افزوده ارزش است،ربا ح

باشد.داشتهباالییافزودهارزشکهکنیمتولیدبایدرامحصولی

نیروی لحاظ به و است کشور فوالد صنعت مادر عنوان به دانید می که گونه همان و دارد فرهیختهای انسانی نیروی ذوبآهن طرفی از

میشودارگزبراولیهموادوفوالدصنعتسیبررلمللیبیناانسکنفرنامه:معدنیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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سا فوالد در گاهی که را مختلف سطوح در فوالدی محصوالت انواع توانیم می ما و دارد باالیی فوقالعاده غنای دیگرزانسانی، یهای

مجموعه در بتواند ذوبآهن که است انجام حال در جدیدی سازماندهی یک راستا این در کنیم. تولید ذوبآهن در نیست، تولید قابل

فل صنایع و بازاقتصاد را خود جایگاه کشور بتوانیمزی که هستیم مطالعه مشغول ارزش زنجیرهی بحث در اکنون خصوص به و کند یابی

.باشیمداشتهذوبآهندرهمیزسابهینهوکنیمتکمیلرارونداین

و… میلگرد مثل کاال میانگین شده تمام محصوالت18قیمت این کاال بورس در که صورتی در هست تومان و14هزار تومان500هزار

؟یدرداهاییبرنامهچهانباشهیانزکاهشبرایمیشود،فروختهمیانگین

ارزانت از یکی فوالدی محصوالت موضوعاتراکنون این متاسفانه و صادراتی بازارهای در چه و ایران در چه دارد. کشور در را قیمتها ین

حال هر به ولی نیستیم، کننده مصرف حق اجحاف و فروشی گران موافق اصال ما بیاید. فشار هم تولیدی های محیط به که شده باعث

ه پوشش بحث این دستوزباید های قیمت به موضوع این از بخشی باشیم. داشته را تولیدی واحدهای مجموعه در شده تمام یرینه

.استافتادهاتفاقیچهمیفهمیممیبینیم،کشوریزخودروساسطحدررایردستوهایقیمتاوضاعکهاکنونوگرددمیبر

اسکناس،آسیا،اقتصاد،صبحسازندگی،واقتصادروزان،امروز،فرصترسانه،عصرصبح،هفتاسالمی،یرجمهواسرار،روزنامهایلنا/تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
تجارت،واقتصادپرس،بورسمتالز،مییرخبپایگاهصنعت/اخبارعصراقتصاد،امروز،رویدادکائنات،ق،رشسرآمد،اقتصادایرانیان،عصرمواجهه،امروز،آرمان

کترشسازمانآنالین/پردازشمجلهنیوز/ناظمسرمایهگستران،لنجان،صدایفردا،باندیدهبازار،اقتصادبانک،پولزمانه،اقتصادکالن،اقتصادبیمه،واقتصاد
اصفهانآهنذوبسهامی

)۱۹:۰۰-۰۱/۰۹/۱۲(شکستسنندج-همدانمحوردرقطارعبورازقبلاصفهانآهنذوبتولیدییلر

از بخشی که دهد می نشان رسیده اسناد و شیراطالعات تولیدی روسارِل برای که اصفهان آهن ذوب گرفتنزکت قرار از قبل گرفته؛ قرار استفاده مورد سنندج - همدان محور آهن راه ی
است.شدهشکستگیدچارآن،رویازقطارعبورومداردر

از بخشی که دهد می نشان رسیده اسناد و اطالعات نیوز شیرتین تولیدی روسارِل برای که اصفهان آهن ذوب محورزکت آهن راه ی

است.شدهشکستگیدچارآن،رویازقطارعبورومداردرگرفتنقرارازقبلگرفته؛قراراستفادهموردسنندج-همدان

شکستگی نوع «این متخصصان گفته به سالم، اقتصاد از نقل به نیوز تین گزارش ازربه قبل هم آن گرفتنزیل قرار مدار عبورریر و یل

است».انتظارازدورومعمولغیرآن؛رویازقطار

است.دادههشدارکترشاینبهتولیدی،هاییلرکیفیتبهنسبتاصفهانآهنذوببهاینامهارسالباراهوزارتشرایطایندر

شرتولید مسئوالن که بود ای پروژه ملی تلویریل فراوان تبلیغات با اخیر سال چند در اصفهان آهن ذوب بهرهزکت آنرا ای رسانه و یونی

کردند.یربردا

خب پایگاه اختیار در پرست وطن و دلسوز نیروهای که اسنادی و ازراطالعات بخشی که است آن از حاکی اند؛ داده قرار سالم اقتصاد ی

شیر تولیدی ازرِل قبل شده؛ استفاده سنندج - همدان محور آهن راه ایجاد در که اصفهان آهن ذوب رفتزکت مدار عبویر و محور این ِرِن

است.شدهشکستگیدچارآن،رویازقطار

است!انتظارازدوروغیرمعمولیل،رِتشکسنوعاینایمر:مشاورمهندسینکترش

یمدارارذوبآهناولیهموادینههزتامینگیدآمالی:ماپولی|خبرخبرادامهادامه
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ش اعالم طبق که ست حالی در وضعیت هنوزراین محور این مربوطه، مشاور بازکت ویر نرفته قطار عبور و ترافیک ازیرِر قبل مربوطه ِل

است!شدهشکستگیدچارقطار،عبورورفتنبارِریز

استشدهشکستگیدچارکهیلیرتصویر

ش که ای نامه در رابطه همین شردر مدیرعامل به «ایمر» مشاور مهندسین اعالمرکت کرده، ارسال ایران صنعتی و مهندسی بازرسی کت

روسا نظارت گزارش «مطابق است: شکستگیزشده مورد یک همدان_سنندج، آهن راه کیلومترری در اتصال درز محل در 122095یل

اینکه به توجه با شود، می ارسال شکستگی محل تصاویر پیوست به که است... شده شرمشاهده تولیدی شده شکسته ذوبریل کت

ش آن بازرسی گواهینامه دارای و بوده اصفهان اتصالرآهن درز محل همچنین و باشد، می اینرکت لذا است، بوده بسته اتصالی با یل

شکست محورنوع برای و انتظار از دور هنوزریل که بردازی بهره و ترافیک دستورریر ست مقتضی باشد. می غیرمعمول نگرفته، قرار ی

فرمایند».مبذولراالزماقداماتخصوصایندرهاتستگزارشارائهوشکستعلتتعیینوموضوعبررسیبهنسبتفرمایید

شدشکستگیدچارکهیلیر

دارددنبالبهراناپذیرجبرانسوانحِعوقوکیفیت،بیِلیر

شهرسا و راه وزارت واکنش اما اتفاق «شزاین که ای گونه به است داشته دنبال به نیز را توسعهری و ساخت مادرتخصصی یربناهایزکت

ش به خطاب ای نامه ها» راه توسعه و ساخت معاونت کشور/ نقل و شرحمل این به و نوشته اصفهان آهن ذوب بهرکت نسبت کت

است.دادههشدارتولیدی،یلردرنقصوجودِبعواق

اینکه به نظر است:«… آمده نامه این مهمتردر روساریل جزء هزین و باشد می آهن راه بهرهری زمان در خصوصا آن در نقص گونه

مشخصاتربردا دقیق رعایت ضمن ست مقتضی شد، خواهد ناپذیر جبران عواقب و سوانح وقوع و قطار خط از خروج احتمال سبب ی،

تولید خصوصی و شماره87الی73صفحات(یلرفنی استاندارد31/06/1399خرمو15/99/108642قرارداد ضوابط کلیه رعایت و (

EN13674نش2017(ویرایش و ها دستورالعمل کنتر)، تجهیزات ارتقاء و بروزرسانی برای الزم اقدامات مربوطه، ها کیفیتریه یلرل

شود.انجامهاپروژهذیربطمشاورمهندسینوIEIبازرسیکترشنظارتتحت

سر دو مغناطیسی خاصیت بر مبنی هایی گزارش اینکه به توجه با ازرهمچنین بعضی در دستریل در محورهای در ارسالی های یل

جوشکا عملیات هنگام در آهن راه محلرساخت به متبحر و متخصص کارشناسان اعزام ضمن فرمایید دستور لطفا است، شده گزارش ی

مربوطه نواقص دلیل موضوع، بررسی شکستگی(و جلرمخصوصا برای اصالحی راهکارهای و بررسی را حصولرگیویل) و آن تکرار از ی

کیفیت از کامل نمایند.راطمینان اعالم را نتیجه و معمول شده، تعیین استانداردهای و مشخصات با آن تطابق و ها پروژه به ارسالی یل

ماده طبق که است ذکر به جا7الزم بندرقرارداد موضوع فنی بازرسی گواهینامه صدور مسئولیت6ماده6ی، رافع وجه هیچ به

کنت مورد در جرفروشنده در کاال کیفیت بهرل نسبت باشد می ملزم فروشنده و بود نخواهد متداول استانداردهای براساس و تولید یان

نماید».اقدامراساتولیدمختلفمراحلدرفنینظارتوکیفیتلرکنت

اصفهانآهنذوبدریلرتولیدازانتقادات

رسید.یربردابهرهبهاصفهان،آهنذوبکترشدرپیشِلساچنداصفهانآهنذوبکترشدریلرتولیدپروژه

کیفی به نسبت انتقاداتی با البته پروژه خاین تولید خطوط خاریدارِت از شده تولیدری برای کشور از پروژهرج اجرای محل همچنین و یل

ش شردر پرسنل و ها تکنسین از برخی سوی از دیگر؛ موارد برخی و اصفهان آهن ذوب آنهارکت و شده همراه اصفهان آهن ذوب کت

بودند.کردهارسالسالماقتصادیرخبپایگاهبهطومارهاییومطالبرابطههمیندر

شکستسنندج-همدانمحوردرقطارعبورازقبلاصفهانآهنذوبتولیدییلرنیوز:تین|خبرخبرادامهادامه
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سالماقتصادبولتن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۱۶-۰۱/۰۹/۱۴(فوالد"صنعتدریژ"انرهمایشیرگزاربجزئیات

انر تخصصی همایش اولین معدن: بژدنیای چالش موضوع با گذشته سال تخصصی سمینار دو ادامه در فوالد صنعت در وری فوالد زنجیره در گاز و تولیدکنندگانزق انجمن نظر یر
میشود.گزارربایرانفوالد

ش مدیران همراه به صمت و نیرو نفت، های وزارتخانه معاونین معدن، دنیای گزارش شربه گاز، ملی مدیرکت برکت شبکه وریت ق

داشت.خواهندسخنرانیهمایشایندرایمیدرو

ش عامل بزرمدیران های انررکت حوزه در خود راهکارهای ارائه و چالشها تبیین به همایش این در معدنی و فوالدی نیازژگ مورد ی

پرداخت.خواهندآبوقربگاز،ازاعمفوالدزنجیره

انررش حوزه فعال های تشکل و ها درژکت خود های مدل همایش، این در هم سا2ی بهینه و تامین انرززمینه مصرف درژی ی

کنند.میارائهرامعدنیوفوالدیکارخانجات

ش های توانمندی ارائه برای محلی نیز همایش این جانبی انررنمایشگاه حوزه فعاالن سایر و بنیان دانش های فوالدژکت صنعت در ی

است.زمینهایندرتخصصییرتجامذاکراتو

هماهتلتهران،-1401آذرماه28

کنید.مالحظهفوقپوستردرراهمایشمحورهای

همایش:دبیرخانه

4داخلی)021(88551701-4تلفن:

)۰۹:۱۹-۰۱/۰۹/۲۳(آهنذوبساختپویشمهندسیکتردرشواگنوکوموتیوولتعمیراتآغاز

ش معدن-مدیرعامل کاردنیای تجهیز با گفت: اصفهان آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی شرکت این آهن، راه دپو تعمیرات لرگاه تعمیرات انجام تا است درصدد واگنوکت و کوموتیو
کند.عملیاتیگاهرکاایندرراکشورسراسرهای

کا این در این از پیش افزود: معدن دنیای خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در ایرانپور» لر«امیر و ها واگن تعمیرات هایوگاه کوموتیو

کارش بیشتر تجهیز با هستیم درصدد اما شد، می انجام اصفهان آهن ذوب شرکت این در تعمیراتی لرگاه و ها واگن هایوکت کوموتیو

دهیم.انجامگاهرکاایندرراکشورسراسر

ش کارمدیرعامل تجهیز با همچنین کرد: تاکید آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی دیگرکت های بارگاه والوها تعمیر دنبال به ی

بز خارسایزهای رده از که والوهایی تا هستیم اصفهان آهن ذوب کوچک و بازسارگ از پس شدن قرارزج مندی بهره مدار در دیگر بار ی

شکستسنندج-همدانمحوردرقطارعبورازقبلاصفهانآهنذوبتولیدییلرنیوز:تین|خبرخبرادامهادامه
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گیرند.

ش اسکلترمدیرعامل ساخت و دهی سرویس و تعمیراتی خدمات ارائه شدن آماده از اصفهان آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی کت

فل بززهای فلری اسکلت ساخت عملیات اکنون هم اظهارداشت: و خبرداد فوالدی غیر و فوالدی صنایع در زمینههای در پروژهزگ 10ی

کنیم.یزکارساپروژهایندریزفلاسکلتاینشدنآمادهازپسبتوانیمتااستاقدامدستدرتن900ازبیشنزوبهگاندیطبقه

تا فوالدی سنگین قطعات ساخت ها، پاتیل ساخت ب400وی، تابلوهای ساخت مهمترقرتن، از را سرند ساخت اقداماتریتال، ین

ط شرو های کارح در اکنون هم افزود: و کرد اعالم آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی شرکت این های سربارهرگاه های پاتیل کت

است.یرگیختهرحالدرکرمانزرندواصفهانآهنذوبکترشکه،رمبافوالدکترشی،ژآلیافوالدکترشسرچشمه،مسکترش

ش شد: یادآور بزرایرانپور مهندسی و صنعتی های پروژه تاکنون آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی شرکت در را آهنرگی ذوب کت

دارد.قرارساختدستدرتنهزار2ازبیشیزسااسکلتکترشاینهایگاهرکادرحاضرحالدرواستدادهانجاماصفهان

کا در گذشته های سال طول در اظهارداشت: شروی مهندسی و صنعتی تجهیزات تعمیراتی های توسطرگاه همواره ذوبآهن کت

هستیم.کشوردرفوالدیغیروفوالدیهایکترشبهنیازموردهایسرویسارائهآمادهواستشدهانجامکترشاینکارشناسان

ش شرمدیرعامل تولید خطوط تعمیراتی کار قبال اینکه بیان با آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی ورکت ایم داده انجام فوالد صبا کت

ش آربرای فوالد کاوه شرکت این های غلطک تعمیرات نیرریا ساخت متخصصان و کارشناسان وجود با گفت: است شده انجام گاه،وکت

الکت تجهیزات نصب آبرسانی، های سیستم الکتراجرای موتورهای تعمیر و بزریکی اینریکی در قوی های ترانس تعمیرات و کوچک و گ

هستند.یزبازساوتعمیراتقابلراحتیبهصنایعصاحبانبرایکترش

اقتصادیصفحهفوالد،،معدنتجارتاقتصادی،فکریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۱:۴۵-۰۱/۰۹/۲۴(هستندیافتزباقابلدرصد90تافوالدیهایسازه

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه نورو24ی جعفر مدیز، سازه و عمران مهندس برنامهری و فنی امور اصفهانزیریت آهن ذوب تولید ی

خب پایگاه با اختصاصی گفتگوی در فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس یازدهمین حاشیه ذوبردر گفت24ی

معتبر برند یک عنوان به دنیا سطح بلند،در کوره تولید شیوه و مرغوب اولیه مواد از استفاده دلیل به اصفهان آهن ذوب محصوالت :

.هستندحرمط

سا ساختمان در صنعتی عظیم مجتمع این تولیدی پهن بال تیرآهن از استفاده افزود: سزوی طراحی نظیر مزایایی باری تر، یافتزیع

و90 ساختمان شده تمام قیمت کاهش ، است گرفته نام سبز سازه نماد دلیل این به که ساز و ساخت در رفته کار به مصالح درصدی

دارد.پیدرراطبیعیبالیایمقابلدرایمنیهمه،ازمهمتر

مدی سازه و عمران برنامهرمهندس و فنی امور وزیریت تیر با مقایسه در پهن بال تیرآهن از استفاده : کرد نشان خاطر تولید قری

اینرسی ممان نظیر مزایایی زلزله هنگام بهت(به دینامیکی و ای خمشی،ضربه مقاومت ،( چرخش برابر در مقاومت ورمیزان دارد ی

برشی مقاومت پهن های بال و ارتفاع به توجه با ساز(همچنین شکست برابر در مقابلهمقاومت در مزایا این که دارد پی در نیز را (

آهنذوبساختپویشمهندسیکتشردرگنواوکوموتیوولاتتعمیرآغازمعدن:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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تیرو از جوشکاراستفاده دلیل به گاهرق و ایمن نا های کنتی عدم ورًا ضعف که اجرا زمان در اتصاالت ضعف احتمال و کافی های ل

دارد.ارجحیتکند،میایجادزلزلهوقوعزماندرراسازهشکست

و تیر در معادل سایز با مقایسه در پهن بال تیرآهن از استفاده دالیل از دیگر یکی : داشت اظهار فشاروی مقاومت بیشتررق، بسیار ی

دارد.اییویژهجایگاهشده،نوردگرمفوالدیمقاطعازاستفادهمهندسیاقتصادومهندسیطراحیدرکهاست

مدی سازه و عمران برنامهرمهندس و فنی امور استانداردزیریت محصوالت از استفاده در طراح مهندسان : کرد نشان خاطر تولید ی

تاثی نقش ساز و ساخت دارندرگذاربرای کنتزی کاهش به توجه با طراحیریرا سرعت مقاطع، آسانتر طراحی و ایی نامه آیین های ل

ب و نمایشگاهها در فعال حضور زمینه این در یابد. می همکارگزارافزایش با تخصصی های کنفرانس راستایری در ذیربط مسئولین ی

باشد.میموثررویکردهاییچنینرسانیاطالع

پیام/انتهای

)۰۹:۱۱-۰۱/۰۹/۲۴(کردتکمیلایراندرراایمنیزساساختمانلزپااصفهان،آهنذوبپهنبالتیرآهن

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه نورد24ی مکانیک تجهیزات معاون طباخیان احمدرضا ب350، حاشیه کنفرانسرگزاردر یازدهمین ی

خب پایگاه با اختصاصی گوی و گفت در فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ذوبرملی میلگردهای24ی تولید مجموع : گفت

رسد.میشیفتهردرتن1100حدودبهاصفهانآهنذوب350و300نوردگاهرکادودرترمکسویژآلیا

آلیا عناصر بودن دارا دلیل به محصوالت این : افزود کامژوی و بوده برخوردار باالیی بسیار استحکام از استانداردی با منطبق ملی3132اًل

سدسا در ساختمان صنعت در استفاده کنار در محصوالت این لذا و باشند می میلگرد) تولید اختصاصی (استاندارد وزی،راهسازایران ی

دارند.کلیدینقشیزساپل

ایراندرسبزسازهپهن،نمادبالتیرآهن

تص آهنی ذوب تالشگر وراین تیر جای به ساختمان در پهن بال های تیرآهن از استفاده کرد: عمریح برشکاق به نیاز جوشکاراًل وری، ی

تخرصافکا از پس فوالدی سازه همچنین و برد می بین از را مجددری آن اجزای سازهیب نماد دلیل همین به دارند استفاده قابلیت ، ًا

شود.مینامیدهسبز

تیرو به نسبت بیشتر خمشی قابلیت و مناسب استحکام دلیل به فوالدی های سازه : کرد اظهار مقاومترطباخیان زلزله، بروز هنگام به ق

کنند.میایجادباالییبسیار

نورد مکانیک تجهیزات تا350معاون خصوص اصفهانردر آهن ذوب : گفت اصفهان آهن ذوب در افزا ارزش محصوالت تولید یخچه

حدود سایز15از از محصول این نیز اکنون هم و است نموده آغاز را پهن بال های تیرآهن تولید پیش، کارخانه30تا14سال این در

دارند.قرارطراحیمرحلهدرهم40تا30سایزهایهمچنینوشودمیتولید

انواع پهن، بال تیرآهن نظیر تنوعی با محصوالت این : داشت اظهار نیز افزا ارزش محصوالت تولیدی تناژ خصوص در درروی و… یل

دارند.تولیدقابلیتاصفهانآهنذوبکارخانهدرماهدرتنهزار40حدود

دهه اوایل از اصفهان آهن ذوب : گفت از50طباخیان نیز سنگین پهن نیم بال های تیرآهن و کرده تولید را پهن نیم بال های تیرآهن

هستندیافتبازقابلصددر90تافوالدیهایهساز:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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شوند.میتولیدکارخانهایندریرمشتدرخواستبهنیز500تا300سایز

دی شعار پایه بر کنون تا تاسیس بدو از کشور در فوالد کننده تولید اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب : گفت بساروی اطمینان با ید،زینه

از کمیت دلیل به خارهیچگاه کیفیت خاریل و داخل در آن محصوالت لذا و است نشده کنندگانرج مصرف زبانزد همواره کشور از ج

پا کارخانه، این تولیدی پهن بال تیرآهن مثال عنوان به سازهستند. ساختمان کردزل تکمیل ایران در را ایمن محصولزی این یرا

سا سبک نظیر بدونزمزایایی را ها بلندمرتبه ساخت امکان و ساختمان تر کاربردی طراحی زلزله، وقوع برابر در باال مقاومت سازه، ی

نماید.میفراهمطبقاتمحدودیت

پیام/انتهای

)۰۹:۱۱-۰۱/۰۹/۲۴(کنندمیتضمینزلزلهبرابردرراساختمانامنیتاصفهان،آهنذوبمحصوالت

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه ب24ی از روز اولین در فوالد،رگزار، و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس یازدهمین ی

عنوان با را خود سخنرانی طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده سازه گروه دانشیار فنائی، نادر دکتر

خوانید.میراسخنرانیاینازاییدهزگادامهدرکهنمودارائهای”استوانهکابلینوینمهاربندهایایلرزه“عملکرد

تاگاوا توسط که سیستم این : است،گفت یافته افزایش کابلی مهاربندهای زمینه در تحقیقات اخیر های سال در اینکه بیان با فنائی دکتر

سال در هو شده،2007و استفاده کابل دو مهاربند، این در دارد. کاربرد فوالدی خمشی های قاب ای لرزه تقویت در شد، ابداع میالدی

با عضو از یا فوالدی لوله مانند باال سختی با عضو از توان می لوله برای کنند. می عبور لوله یک درون از و هستند قاب قطر از بلندتر

کرد.استفادهPVCلولهمانندپایین،سختی

دیگ بخش در تحتروی همواره ها کابل صلب، استوانه عنوان به فوالدی لوله از استفاده حالت در : کرد اظهار خود های صحبت از ی

ندارد.وجودکابلشدگیشلبنابراینوداشتهقرارکشش

افزایش را مهاربندی سیستم این مزایای دیگر از طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده علمی هیئت عضو

کرد.عنوانکابلیرپذیشکلضعفشدنبرطرفویرضربدکابلیمهاربندبهنسبتیرپذیشکل

دیگ تحقیق خصوص در بهروی مربوط معادالت آوردن بدست گفت: است، شده انجام ای استوانه کابلی مهاربندهای روی بر که ی

جامدات مکانیک های فرمول توسط مهاربندی سیستم این افقی جابجایی و ای استوانه کابلی مهاربند راست و چپ های کابل نیروی

است.گرفتهانجامکهباشدمیآباکوسافزارنرمبایزسامدلنتایجازاستفادهباآمدهدستبهروابطسنجیصحتنهایت،درو

دیگ تحقیق در کرد: بیان خود های صحبت ادامه در فنائی ساردکتر مقاوم برای ای استوانه کابلی مهاربندهای از خمشیزی های قاب ی

ض محاسبه نشست. ثمر به قبولی قابل و خوب بسیار نتایج و شد استفاده بودند، شده طراحی ضعیف که طبقه ضرچند و رفتار یبریب

پیشنهادی روش از استفاده با مهاربندی سیستم این مقاومت FEMAاضافه P695از آن در که باشد می شده انجام تحقیقات دیگر از

است.شدهاستفادهزلزلهکوردهایرازتعدادیاثرتحتسازهافزایشیدینامیکیآنالیزهای

دیگ تحقیق در : کرد خاطرنشان تعبیهروی ستون و تیر اتصال محل در که فوالدی حلقه ربع چهار همراه به ای استوانه کابلی مهاربند ی،

پذی شکل آن، نتیجه در که شد استفاده بودند، انررشده اتالف و ایژی مالحظه قابل افزایش ای، استوانه کابلی مهاربندی سیستم ی

دکرتکمیلانایردرارایمنیسازساختمانلپازاصفهان،آهنذوبپهنبالتیرآهن:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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داشت.

خب پایگاه با اختصاصی گفتگوی در فنائی دکتر فوالد، و سازه کنفرانس حاشیه ذوبردر فوالدی24ی های ساختمان مزایای خصوص در

شود، می توصیه بیشتر بتن به نسبت ساز و ساخت در فوالد از استفاده : گفت بتنی، های ساختمان با مقایسه مشکالتزدر فوالد یرا

است.یرباالتیرپذیشکلویکنواختخواصدارایبتن،خالفبرفوالدهمچنینونداردراخزشوافتمانندبتن

کنت : کرد بیان کاروی بتن، کیفیت طیرل را متعددی های آزمون و شده تولید کارخانه در گرم نورد فرایند طی فوالد اما است، گاهی

است.ایکارخانهآنکیفیتلرکنتبنابراینوکندمی

م : کرد نشان خاطر فلزفنائی اسکلت های سازه دیگر اسکلتزیت های سازه که است این بتنی، اسکلت های سازه با مقایسه در ی

پذیزفل شکل علت به زلزله در بهتری رفتار باالتر، اسکلتری ساختمان های ستون توسط شده اشغال فضای همچنین داشت. خواهند ی

ضمنزفل و بوده بتنی اسکلت ساختمان های ستون توسط شده اشغال فضای از کمتر مراتب به فلی اسکلت ساختمان اجرای سرعت یزًا

است.بیشتربسیاربتنیاسکلتساختمانبامقایسهدر

بهسا به نیاز ساختمان که صورتی در : گفت طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده سازه گروه یزدانشیار

پذی جوش خاصیت علت به باشد، داشته ای فلرلرزه اسکلت ساختمان فوالد، باالی بسیارزی بتنی اسکلت ساختمان با مقایسه در ی

ه با و تر سازراحت مقاوم کمتر، نهایتزینه و شود می تخی به نیاز دلیلی، هر به چنانچه فلرًا اسکلت ساختمان باشد، ساختمان یزیب

است.یافتزباقابلنیزآنفوالدیمقاطعوداردیرکمتیبرتخینهزه

از استفاده مناسب، اجرای و طراحی صورت در و است باال بسیار اصفهان، آهن ذوب محصوالت کیفیت : گفت پایان در فنائی دکتر

کند.تضمینزلزلهبرابردرراساختمانامنیتتواندمیی،زفلاسکلتهایساختماندرکارخانهاینمقاطع

پیام/انتهای

)۱۱:۴۸-۰۱/۰۹/۲۷(فوالد"صنعتدریژ"انرتخصصیهمایشدراصفهان»آهنذوب«مدیرعاملسخنرانی

است.فوالد"صنعتدریژ"انرتخصصیهمایشاولینسخنرانانجملهازذوب،اصفهانآهنذوبسهامیکترشعاملمدیررخصتی،جرایمهندس

سال از رخصتی و1373مهندس بوده فعالیت به مشغول مختلف های سمت در و اصفهان آهن ذوب شردر مدیره هیئت کتریاست

است.ایشانسوابقجملهازایراننسوز

انر یارانه تخصیص رویکردهای خصوص در همایش این در بژوی آب، تامین ابعاد و فوالد صنعت در بهری مادر کارخانه این در گاز و ق

پرداخت.خواهندسخنرانیارائه

شزی_در_صنعت_فوالد،ژهمایش_تخصصی_انر مدیران حضور با و ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن نظر بزریر فوالدی،رکتهای گ

نیر و شومعدنی صمت، و نیرو نفت، های وزارتخانه شرگاهی، گاز، ملی مدیرکت برکت شبکه تخصصیریت تشکلهای و ایمیدرو ق،

شد.خواهدگزارربیژانرحوزه

کنندمیتضمینلهلززابربردرارساختمانامنیتاصفهان،آهنذوبمحصوالت:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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اقتصادی،خطورزشی،رصدکالن،اقتصادمالی،پولیاقتصادی،رصداقتصاد،وشماتجارت،واقتصادبازار،افقبورس،رصدیرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
سرعتعصرفوالد،،معدنتجارتنامه،معدنیرخبپایگاهمتالز،میمعدن،دنیایآنالین،چیالنروز،رصد

)۰۹:۵۸-۰۱/۰۹/۲۱(استهاساختیرزدریرگذاسرمایهدالرمیلیارد8نیازمندکشوردرفوالدتنمیلیون55تولید

ه : افزود پلنکس اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی کنفرانس در محمدی سعد بازاردشیر باید و است گران ما کشور در صادرات و اولیه مواد جابجایی و نقل و حمل های ینه
[…]توسعهیرگذاسرمایهکترشمدیرعاملباشیم.بخشایندرهاینهزهکاهشدنبالبهنقلوحملنیازموردیرساختهایزتکمیل

ه : افزود پلنکس اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی کنفرانس در محمدی سعد موادزاردشیر جابجایی و نقل و حمل های ینه

تکمیل با باید و است گران ما کشور در صادرات و هزاولیه کاهش دنبال به نقل و حمل نیاز مورد بخشزیرساختهای این در ها ینه

باشیم.

ش گذارمدیرعامل سرمایه ظرفرکت کرد: تاکید فلزات و معادن توسعه معدن30ی صنعت حوزه در موجود مشاغل از خیلی آینده سال

فناو و دانش از استفاده با باید ما و میرود بین از معدنی صنایع ازرو استفاده با بتوانیم معدنی صنایع و معدن حوزه در نوین های ی

کنیم.پیدادستپایدارتوسعهبهجدیدهاییژتکنولو

تراکت کشور معدن بخش در اکنون هم اینکه بیان با محمدی به136سعد دنیا در تراکت که حالی در کند می است،550کار رسیده

ه که شده سبب مسائل این اینزافزود: در را خود صادراتی قدرت ما که شد خواهد سبب این و افزایش ما کشور در تولید های ینه

بدهیم.دستازبخش

تکنولو از استفاده برای جدید فکر اتاق یک صنعت این توسعه برای باید ما اینکه بیان با آوژوی وجود به جدید های درری گفت: یم،

یم.ربگذاکنارراسنتیهایساختاروتوجهموردیژتکنولوازاستفادهبایدتوسعههفتمبرنامه

تورم یادآورشد: محمدی ه40سعد بیشتر بانکی تسهیالت سود و شدهزدرصدی سبب این و است کرده بیشتر را کشور تولید های ینه

تاثیر بسیار جهانی بازارهای در کشور صادرات میزان بر این و باشد داشته توجهی قابل رشد ما کشور در محصول شده تمام قیمت که

بود.خواهدگذار

ش عامل گذارمدیر سرمایه هرکت شده تمام قیمت افزایش به توجه با داشت: اظهار فلزات و معادن توسعه محصوالتزی تولید ینه

بود.خواهدسختبسیارمابرایجهانیبازارهایبهورودشرایطایندرفوالدی

آینده سال نیم و یک تا شد: یادآور محمدی سبب12.5سعد این لذا رسد، می تولید مرحله به فارس خلیج منطقه در فوالد تن میلیون

کنیم.پایشرامنطقهوضعیتومقرراتوضوابطتمامبایدهدفبازارهایبهکشورفوالدصادراتافزایشبرایشدخواهد

بلند کوره روش در فوالد تن هر ازای به تولید کربن اکسید دی میزان حاضر حال در داشت: اظهار احیای3.2وی روشهای در و تن

حدود طبیعی گاز فرم تغییر بر مبتنی فوالدسا1.6مستقیم صنعت آینده سالهای بنابراین میباشد قوانینزتن لحاظ از محیطیزی یست

شد.خواهدمواجهیربیشتمحدودیتهایبا

در داشت: اظهار استرالیا کشور و ایران در اکتشاف میزان به اشاره با معادل60وی کشورمان در گذشته مکعب9سال متر میلیون

فوالد"صنعتدری"انرژتخصصیهمایشدراصفهان»آهنذوبعامل«مدیرانیسخنرگستر:روابط|خبرخبرادامهادامه
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است.کردهیرحفامکعبمترمیلیون11معادل2018سالدراسترالیاکهحالیدراستافتادهاتفاقمعدنیاکتشاف

برنامه داخلی ناخالص تولید افزایش برای باید توسعه هفتم برنامه در کرد: بیان اینزیروی در بتوانیم تا بگیرد صورت دقیق یهای

کنیم.پیدادستفوالدصنعتحوزهدریربیشتیزساظرفیتبهبرنامه

انداز چشم در که چند هر گفت: محمدی برنامه55تولید1404سعد کشور در فوالد تومان فوالدزیرمیلیون صنعت اما است، شده ی

حدود اکنون هم که حالی در کند تولید فوالد تواند می این از بیشتر ما100ما نیاز اما شود می تولید کشور در آهن سنگ تن میلیون

است.آهنسنگتنمیلیون160معادل

راعیاصفهان_محسن

)۱۹:۰۹-۰۱/۰۹/۱۵(استمواجهزنجیرهدرنزتواعدمونقلوحملدریرساختیزمشکالتبافوالدصنعت

خ معاون صالحی پلنکسرمحمدجعفر ) اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی کنفرانس در اصفهان ذوبآهن تناسب2022ید عدم از برایز)، کشور نقل و حمل یرساختهای
افق55تولید در فوالد تن ه1404میلیون گفت: و داد بسیازخبر تاثیر اولیه مواد هرینه در نیز نقل و حمل و دارد محصول تمامشده قیمت بر مشکالتزی لذا است موثر اولیه مواد ینه

است.کردهایجادتولیدکنندگانبرایفراوانیمشکالتوشدهمحصولتمامشدهقیمتافزایشباعثنقلوحملدرموجود

خ معاون صالحی پلنکسرمحمدجعفر ) اولیه مواد و فوالد صنعت بررسی بینالمللی کنفرانس در اصفهان ذوبآهن عدم2022ید از ،(

تولیدزتناسب برای کشور نقل و حمل افق55یرساختهای در فوالد تن ه1404میلیون گفت: و داد بسیازخبر تاثیر اولیه مواد یرینه

ه در نیز نقل و حمل و دارد محصول تمامشده قیمت افزایشزبر باعث نقل و حمل در موجود مشکالت لذا است موثر اولیه مواد ینه

است.کردهایجادتولیدکنندگانبرایفراوانیمشکالتوشدهمحصولتمامشدهقیمت

با و تخلیه شرایط نیز بنادر در افزود: اینرگیروی نمیباشد. جوابگو نیز فعلی تولید برای حتی و نیست فراهم مناسب نقل و حمل و ی

است.برارزومیکندتحمیلتولیدکنندهبهرایربسیاینههایزهیم،رتحبهمربوطمسائلکناردرامر

قیمتگذا نادرست روش عمرصالحی، گفت: و دانست کشور فوالد صنعت در اساسی مشکل یک را، فوالد زنجیره در طرفی یک اًل

شمش و آهن سنگ قیمت مثال عنوان به دلیل همین به است، شده رها خود حال به دیگر طرف و گرفته قرار فشار تحت فوالد زنجیره

ندارند.درستینسبت

خ اینرمعاون در و هستیم فوالد تولید افزایش شاهد ایران در گفت: دنیا فوالد تولید نزولی روند به اشاره با اصفهان، ذوبآهن ید

ما دست از را صادراتی بازارهای که تصمیماتی اتخاذ از ویژه به و شد صادرات مانع نباید فوالد، مصرف بودن کم به توجه با شرایط

کرد.پرهیزبایدمیکند،جرخا

ط از اولیه مواد تامین در افزود: تحروی مشکالت با واردات وجودریق این با هستیم مواجه ... و بیمه پول، انتقال بخش در جمله از یم

دارد.باالیییسکرهرچندمیشود،انجامتجهیزاتواولیهموادواردات

توا عدم به اشاره با مشکالتزصالحی محصول بخش در ویژه به و است شده متورم زنجیره این از بخشهایی گفت: فوالد زنجیره در ن

است.جدیچارهاندیشیگرودرمشکالتاینرفعکهیمردایادیز

خ عملرمعاون دقت با فوالد تولید ظرفیتهای افزایش در باید اروپا، و چین صادرات کاهش به توجه با گفت: اصفهان ذوبآهن ید

استهاساختیرزدریگذارمایهسردالردمیلیار8مندنیازکشوردرفوالدتنمیلیون55تولید:724سبا|خبرخبرادامهادامه
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کنیم.

به نیاز ساالنه اصفهان ذوبآهن اینکه به اشاره با گفت:6وی است مواجه مشکالتی با آن پایدار تامین و دارد آهندار مواد تن میلیون

باریرساختزاصالح و تخلیه نرم اصالح واگنها، توقف کاهش سیر، سرعت و شرایطرگیریلی بهبود اصلی ملزومات از ... و بنادر در ی

است.صادراتوتولید

بهت شرایط کشور فوالد صنعت تا باشد داشته پی در را آنها برای چارهاندیشی مشکالت، این بیان امیدوارم گفت: تجربهرصالحی را ی

کند.

روز،سیاستثروت،کائنات،گار،زروامین،ایرانیان،عصرصنعت،اخباراقتصاد،نقشاسالمی،یرجمهوروزنامهخبرنگاران/باشگاهتسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
اقتصادی،رصد،24ذوبیرخبپایگاهما/پیامصبح،هفتروزان،تجارت،یدار،رخصبح،ستارههمدلی،اقتصادی،آفتابملت،رویشرسانه،عصرامروز،فرصت
فلزاتلنجان،صدایاکونا،ایرانبیمه،واقتصادنو،ایرانروز،رصدمردم،مسیراقتصادی،خطورزشی،رصدکالن،اقتصادمتالز،میزمانه،اقتصادتجارت،واقتصاد
آنالین

)۱۵:۱۲-۰۱/۰۹/۰۷(ذوبازقیمتافزایشانتظار

ید.رداروپیشراذوبنمادوضعیتسیگنالازتحلیلیگزارش

شاخه از بخشی تکمیل قالب در اصفهان ذوبآهن میرود انتظار ، بورس صدای گزارش سطوحBبه قیمت300-315تا افزایش تومانی

دیامت الگوی یک دارد، فعالیت بورس در ذوب نماد با که اصفهان ذوبآهن نمودار در گزارش، این براساس کند. تجربه خودنماییررا یک

ح شرایط گرفته، شکل الگو این از بعد که موجی اما پسادیامترمیکند حرکت این که میدهد نشان موضوع این و نیست دارا را کتریک

یک جایگاه در دXیا (اصالح بگیرد شکل مثلث یا فلت مانند دیگر الگوی یک آن از پس میشود باعث و دارد قرار یاهگانوموج و (

است.کمترآناحتمالکهاستیکالرسیمتالگوییکبهشدنتبدیلویافتنبسطحالدریکردیامتالگوی

د فرض با شاخهولذا تکمیل به توجه با و مذکور اصالح بودن شاخهAگانه از بخشی تکمیل قالب در ذوب میرود انتظار دوم، الگوی از

Bکند.تجربهراقیمتافزایشتومانی300-315سطوحتا

باشد.بهورودبرایمناسبیفرصتمیتواندآتیروزهایدرنمادایناحتمالیپایینهایبنابراین

بود.خواهدواحد3.7اولهدفبرایتومانی210ضررحدبامعاملهاینیواردربهیسکر

ایرانبیمهبورسیرگزارکامنبع:

متالزمییرخبپایگاهدیگر:منابع

استمواجههزنجیردرنتوازعدمونقلوحملدرساختییرزمشکالتبافوالدصنعتاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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وحملواحدهایکنانرکابااجتماعیاموروانسانیمنابعمعاوندیدارشد؛انجامنقلوحملروزگرامیداشتمناسبتبه
)۱۳:۴۴-۰۱/۰۹/۲۸(سنگینوسبکنقل

امور و خدمات مدیر طالبی کاوه همراه به نقل و حمل روز گرامیداشت مناسبت به اجتماعی امور و انسانی منابع معاون تقوی عباسعلی

نمود.دیدارسنگینوسبکنقلوحملنظارتواحدکنانرکابااجتماعی

ش را ها جاده اگر گفت: کشور اقتصادی چرخه در نقل و حمل اهمیت به اشاره با تقوی اقتصاد، صفحه گزارش بدانیم،ربه کشور یانهای

رو اگر دارد. قرار خون جایگاه در نقل و شزحمل محصول ارسال و اولیه مواد رسیدن از شود، مشکل دچار نقل و حمل وری ایاب تا کت

شود.میمشکلدچارکتهارشکنانرکاذهاب

باشد.کترشایناهدافپیشرفتوتوسعهراستایدراستنیازنقلوحملکنانرکازحمتوتالشافزود:وی

کا ذهاب و ایاب راستای در رانندگان زحمات گفت: شرتقوی مختلف نقاط از اخالقیرکنان نکات رعایت همچنین است. تقدیر قابل کت،

است.اهمیتحائزبسیارذهابوایابزماندرکنانرکاورانندگانسویاز

محیط خدمات، ساختمانی، واحدهای تالش از شزوی و بازساریست و تعمیر بابت فوالد، صنعت پردازان ایده سوختزکت جایگاه ی

نمود.تقدیرکت،رشرسانی

این و میدهند ادامه خود کار به قدرت با واحدها تمامی خوزستان، فوالد تولید خط زنجیره سلسله در خوشبختانه داشت: اظهار تقوی

دارد.همراهبهراپایدارتولیدهمبستگی

کا دیدار این در است، حاکی گزارش شراین اجتماعی امور و انسانی منابع معاون حضور از خرسندی ابراز با یادشده واحدهای کترکنان

نمودند.گوزباراخودخواستههایومشکالتمربوطه،واحدهایدر

شد.انجامسنگینوسبکنقلوحملواحدهایدر1401آذرماه26شنبهروزشدهیادبازدیدهایاست،گفتنی

هابرچسب

خوزستانفوالد

)۱۴:۴۶-۰۱/۰۹/۲۸(یژانروساختیرزتامینچالشوجودبااحداثمجوزارائهازانتقاد

انر همایش نخستین گرفتنژدر نظر در بدون و رویه بی های مجوز ارائه به نفت و نیرو وزارت های معاونت همچنین و فوالدی معظم واحدهای مدیران سوی از الزمزی ساختهای یر
.شدندموضوعایندرنظرتجدیدخواستارالقولمتفقوشدانتقاد

و جزمعاون اینکه بر تاکید با همایش این در نفت مدیرانصنعتریر با استانی مدیران مجموعه هماهنگی نیازمند کشور در گاز پایدار یان

بهینهسا بهمنظور درسطحزگاز مسائل حل هدف با استان هر در گاز شبکه وضعیت تبیین و تعامل عرصه، این در : گفت است مصرف ی

میرود.بهشمارکشوردرگازصنعتمدیرانیتهایزمازاستانیمدیران

تص فالحتیان توارهوشنگ ایجاد برای نفت وزارت : کرد برنامهزیح گاز، و نفت بخش در مصرف و تولید بین گستردهایانجامزیرن یهای

میشود.انتخابآنبرایسرمایهگذارواستانجامحالدرمیدانهاتوسعهی،زیربرنامههماناساسبروداده
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است.یژانرسبدیزمتناسبسامسیردرکترحپیشنیازی،ژانرحاملهایاقتصادساماندهی:کردنشانخاطروی

شودمیشروعفوالدسازانازاولگازوقربقطعیچرا

انر تخصصی همایش اولین در ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن یکمعضلژرییس گاز کمبود فوالد صنعت در گفت: فوالد صنعت در ی

است.یردیگمعضلصحیحیترمدیعدمامااست

تص سبحانی» ساالنهر«بهرام دنیا در : کرد ساالنه2یح چین ، میشود تولید مستقیم احیا و بلند کوره روش دو به فوالد تن میلیارد

یعنی تن تولید50یکمیلیارد با حاضر حال در نیز ایران و را دیگر تن میلیارد یک کشورها بقیه و میکند تولید را دنیا فوالد 30درصد

دارد.قرارجهاندهمردهدرفوالدمیلیونتن

کشور در شده نصب ظرفیت حاضر حال در : داشت اطهار از45وی که است تن بهرهبردا15میلیون آن تن نمیشود.درصنعترمیلیون ی

میزان30فوالد به تن ب5500میلیون مصرف ازرمگاوات کمتر که است معنی بدین این و است ب10ق مصرف ازسویردرصد کشور ق

ب اول باید چرا ولی شود می انجام فوالد نفتباالترصنعت صنعت از بعد که صنعتی در کنند؟ می قطع را کشور فوالدی صنایع درآمدرق ین

بیفتد؟اتفاقیچنینبایدچراداردکشوربرایرا

تولید برای : داد ادامه روزانه30سبحانی فوالد تن دا40تا35میلیون گاز مصرف مترمکعب افقرمیلیون در اما تولید1404یم؛ برای

هست.نیازگازمترمکعبمیلیون70روزانهبهفوالدتنمیلیون55

ش مبارمدیرعامل فوالد حدودرکت فوالد صنعت گفت: توجه3که با و میکند مصرف محور گاز صنعتی عنوان به را کشور گاز درصد

گذا سرمایه بودن بر گاربهزمان میادین در مدتزی کوتاه در ای ویژه اتفاقی بخواهیم اگر برنامهری، دهد جوییزیرخ صرفه برای ی

است.خانگیدرمصارف

کندمیمصرفراکشورگازدرصد3فوالدصنعت

ش مبارمدیرعامل فوالد انررکت تخصصی همایش اولین در پایهژکه بر کشور فوالد صنعت داشت: اظهار فوالد صنعت در ی

است.روبروچالشهاییبازمینههمیندرصنعتاینامروزکهاستحالیدراینوتوسعهیافتهگازوقربنظیریتهاینسبیزم

برنامه دیگر اقدامات و توسعهها مورد در باید و است جدی بینالمللی عرصه در رقابت افزود: نیا طیب یاسر داشتهزیرمحمد یهایی

کنیم. حفظ را خود جایگاه بتوانیم تا شود حل باید مشکالت این و دارد وجود نیز تعارضاتی بینالمللی، چالشهای بر عالوه امروز باشیم.

ب همایش این گذشته سال در هرچند کرد: بیان مشکالتروی امروز ولی شد؛ وزگزار دارد وجود است.75یادی شده قطع گاز درصد

نگهدا اینرامروز باشد. داشته کشور برای را بدی تبعات میتواند موضوع این و است شده مواجه چالش با فوالدی کارخانههای ی

دادهاند.انجامرااقداماتیفوالدیهاتنهاتاکنونگذشتهسالازکهاستدرحالی

بهطو گاز از استفاده روند داد: ادامه برنامهروی باتوجهبه و است افزایش حال در تولیدزیرکلی برای سال55ی در تن 1404میلیون

بر بالغ که .100ومجوزهایی کرد خواهد ایجاد آینده در را چالشهایی شده ارائه تن خانگی50میلیون کشور در مصارف درصد

میکند.مصرفمحورگازصنعتیواحدبهعنوانراکشورگازدرصد3حدودفوالدصنعتاست.گاهیوونیر

کوتاهمدت در ویژهای اتفاقی بخواهیم اگر کرد: نشان خاطر نیا سرمایهگذارطیب بودن بر زمان باتوجهبه دهد میادینرخ در ی

مطزگا را خانگی مصارف در صرفهجویی برای عملیاتی میشدند.ری،کارهایی کار این محور باید مربوطه سازمانهای البته که کردیم ح

شد.حرمطکممصرفکینرمشتبهپاداشاهدایویربخاینیزجایگحرطبرایعملیاتیپیشنهادهایی

ش مبارمدیرعامل فوالد برکت تولید راندمان گفت: نیررکه حدودوق بسیا38گاهی در و است راندمانردرصد کشور نقاط درصدی20ی
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نیر مصارف در گاز مصرف کاهش شاهد میتوانیم راندمان افزایش با که میکنیم سرمایهگذاورامشاهده با کار این باشیم. کمیدررگاهی ی

مبا فوالد دهد. کاهش حدی تا را مشکالت میتواند که است انجام قابل نیررکوتاهمدت و کرده ورود حوزه این در راندمانوکه با 60گاهی

هستیم.شاهدراپروژهدردرصد65پیشرفتودرصد

ب مصرف کاهش حوزه در : افزود چیروی فوالد صنعت مصرف است. صورت همین به نیز حدودزق باتوجهبه7ی و است یادزدرصد

دهیم.انجامرااقداماتیبایدخانگیبودنمصرف

دیاکسیدکربن تولید افزود: و دانست مهمی موضوع را دیاکسیدکربن تولید موضوع در1.9وی است. فوالد تن هر تولید بهازای تن

عددرفوالدمبا این ما1.6که بنچ از که است مبارتن فوالد نیز آب مصرف در هستیم. جلو مصرف2.2کهرکها تن هر برای مترمکعب

است.هاکرمابنچازکهبهترمیکند

مبا فوالد گفت: ادامه در نیا برطیب تولید برای ت914قرکه سیکل ورمگاوات که200کیبی دارد احداث دست در بادی میلیون2.5مگاواتی

یافت.خواهدکاهشسالدرپروژههااینبادیاکسیدکربنتن

مبا فوالد انررمدیرعامل کمبود خاطر به افزود: گندلهساژکه در مستقیم691یزی احیا تن، تن،1207هزار مداومریختهگرهزار هزار800ی

سبا مستقیم احیا مبا418تن، فوالد در را تولید افت تن بودهایم.رهزار شاهد سرمایهگذا30که یورو درمصرفرمیلیون صرفهجویی برای ی

نشانمیدهدیژانرمصارفیزبهینهسابهراکهرمبافوالداهتمامکهاستفعالپروژهیورومیلیون984پروژههاییوشدهانجامیژانر

است.یورومیلیارد3حدوددرآنمجموعوبودهاقدامدستدرآبیپروژههاییورومیلیون1.2گفت:وی

فعالسا کرد: بیان نیا گازطیب میادین مبازی فوالد توسط نیازری یورو میلیارد یک حدود که است مطالعه دست در و شده پیشنهاد که

کند.یرهمکامجوزاتاعطایزمینهدربایدنفتوزارتکهداردیربهسرمایهگذا

مبا فوالد برمدیرعامل تولید زمینه در گفت: پیگیرکه حال در مجوزات نیز تسرق باید وزارتخانه توسط آن روند که است شود.ری یع

بگیرد.تعلقصنایعخودبهشدهتولیدقربوگازکهشوددادهبایدتضمین

سرمایهگذا کوتاهمدت در افزود: نیا بهینهسارطیب مصرف، کاهش برای متعددی درزیهای نهتنها اتفاق این و شده انجام و... ی

کنند.یرسرمایهگذازمینهایندرتاشودایجادسرمایهگذارانبرایجذابیتبایدبیفتد.اتفاقبایدکشوردربلکهکهرفوالدمبا

رسیدهبحرانمرزبهخوزستانفوالددریژانرتامین

مهمت پنل: در خوزستان فوالد برمدیرعامل تامین چالشهای برین تولید ظرفیت توسعه نبودن همگام را گذشته، سال در کشور قرق

قابل مبالغ رفتن دست از موجب که سال گرم ماههای در برقی محدودیتهای اعمال : گفت و کرد اعالم صنایع توسعه وبرنامههای

براب چهار از بیش افزایش است، شده فروش و سود صادرات، از برتوجهحاصل قیمت هری رفتن باال موجب که مصرفی انرزق یژینههای

است.بودهو…میگرددشمشتمامشدهدربهای

نیر توسعه : داشت اظهار ابراهیمی بوامین بازار ایجاد تجدیدپذیر، برگاههای تامین و الگویمصرفرق اصالح تامینکنندگان، سوی از ق

است.کشورقربچالشبامواجههراهکارهایینرمهمتجملهازو…

چالشهای وجود با : کرد نشان خاطر صمت وزارت سوی از تولید جدید مجوزهای ارائه از انتقاد با ازعواملزوی و… مواداولیه یرساختی،

.شوددادهصنعتیواحدتاسیسوتولیدمجوزهمچنانبایدچرااستفوالدزنجیرهبحرانساز

انر موضوع و است قطع خوزستان فوالد گاز که است روز ده حدود : کرد تاکید بحرانقرارژوی مرز در و کرده عبور ما برای چالش از دیگر ی

.یمردا
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نیر ایجاد از همچنین بووی شرگاه این توسط بهرق توجه با : گفت و داد خبر آن بودن سودآور خصوص در شبهه و شک رغم به کت

ب مکرر نیررقطعیهای تاسیس به مجبور واحد این بوق قیمت سال از ماه سه برای که شدیم ورگاه دارد اقتصادی توجیه ما برای آن ق

؟.خیریادارداقتصادیتوجیهآنقیمتنیزسالنمیدانیممابقی

خواهد قیمت افزایش به منجر موضوع این و دهد انجام را خود تعهدات نشده موفق گاز قطعی تاثیر تحت خوزستان فوالد : افزود وی

شد.

ب مصرف درصد ده حدود : داد ادامه ابراهیمی ابتدارامین همیشه کمبود زمان در اما شود می انجام فوالد صنعت سوی از ق

شود.میقطعبرقفوالدسازان

مصرفالگویاصالحآمادهفوالدصنعت

ش صنایعرمدیرعامل ازسایر فوالد صنعت در گاز قطعی فشار : گفت فوالد صنعت در گاز قطعی تاثیر خصوص در خراسان فوالد کت

است.کشوردرگازمصرفالگویاصالحآمادهفوالداست.صنعتبیشترپتروشیمیوسیمانهمچون

غفورکس تصری سالجاری توقفهای : کرد بریح حوزه در برنامهری و بوده گذشته سال از کمتر بیشتزیرق فوالدخراسانری اما داشته ی

است.بودهگازبدونروز15شاهدیرسالجادر

کمبود رغم به فوالدی واحد ایجاد برای رویه بی های مجوز ارائه از انتقاد ضمن امروززوی به تا متاسفانه : گفت الزم های ساخت یر

است.نداشتهرشدنزمتواوهمسوونیستآنآبوقربگاز،تامینامکاناماشدهصادرفوالدتولیدمجوزتنمیلیون105

ش مابین فی نامه تفاهم دو همچنین همایش این حاشیه مشاوردر مهندسین مشاوررکت مهندسین و جنوب فوالد پیشگامان ین

سا بهینه بابت خوزستان فوالد با بزسازاباهواز و آب مصارف انرری های شاخص بهبود و همکاژق بهری پژوهشی و علمی های ی

ش بین ما نیز ای نامه تفاهم همچنین شرامضاءرسید و مپنا بردارکت بهره و احداث خصوص در سناباد فوالد نیررکت گاوی 42یزگاه

.شدمنعقدسنابادمنطقهمگاواتیدر

)۱۷:۰۶-۰۱/۰۹/۲۰(اصفهانآهنذوبشیمیاییموادوککتولیداتدرکنترلیهایلوپجدیدجانمایی

از کالوس واحد کنترلی های بهزلوپ محلول احیاء واحد مدیزیر در جذب واحد شریر شیمیایی مواد و کک تولیدات انتقالریت کت

با دو واحد ارشد مهندس کیانی محمدحسن گزیافت. کالوس فرایند در گفت: خبر این اعالم با مواد درویابی اسیدی گاز سوزاندن از گرد

شود.میتولیدصنعتیگردوگسولفوره،نژئیدروازکوره

مینویسم.دیدگاهیدوبارهکهزمانیبرایگررمرودرمنوبسایتوایمیلنام،ذخیره

Δ

آهنذوبسهامیکترشسازماننو/ایرانروز،رصدگویا،اقتصاداقتصادی،صفحهمعدن،دنیاینیوز،ماینمتالز،مییرخبپایگاهعصراقتصاد/روزنامهدیگر:منابع
اصفهان
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)۲۱:۴۵-۰۱/۰۹/۲۸(فوالدصنعتدریژتکنولویرگیربهکااهمیتکرد:عنوان«ومعادن»معدنیصنایعومعادنامورمعاون

ش معدنی صنایع و معادن امور سرمایهگذارمعاون تکنولورکت از استفاده گفت: فلزات و معادن توسعه کشور،ژی فوالد صنعت توسعه جدی چالشهای از یکی عنوان به جدید های ی
است.الزمیهایزیربرنامهفاقد

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و سرمایهگذاری صفرکت امین فلزات، و معادن توسعه یری

تولید برای چشمانداز55اظهارداشت: در فوالد تن فعاالن1404میلیون نگرانیهای آن، به توجه عدم که دارد وجود جدی چالشهای ،

است.کردهبیشترراعرصهاین

تولید از بیشتر هماکنون افزود: ظرفیتسا55وی فوالد صنعت در تن موردزمیلیون باید صنعت این چالشهای رفع اما میشود ی

گیرد.قرارجدیتوجه

ش معدنی صنایع و معادن امور سرمایهگذارمعاون مطرکت فلزات و معادن توسعه تکنولوری به دستیابی کرد: ازژح یکی جدید، یهای

است کشور فوالد صنعت توسعه مسیر در اساسی تکنولوزچالشهای باید هماتیتیژیرا آهنهای تولید طرف به استفاده مورد های ی

شویم.مواجهنیزمگنتیسنگآهنکمبودبافوالدصنعتحوزهدراستممکنکهمیرودسمتیبهشرایطهماکنونچراکهبرود؛

آلودگیهایرصف بحث اینکه بیان با تصزی است، فوالد صنعت توسعه چالشهای دیگر از بایدریستمحیطی صنعت این در کرد: یح

شود.توجهپیشازبیشنیزیستزمحیطحوزهدربینالمللیمقرراتوقوانینرعایتبه

کمبود داد: ادامه انرزوی کمبود و کاهش لجستیکی، بژیرساختهای گاز، جمله از وری است صعودی آن روند سال هر که آب و ق

میآیند.رمشکالت شمار به فوالد صنعت چالشهای دیگر از فوالدی، محصوالت صادرات برای مناسب اسکلههای نبود و حملونقل و یل

ش در مسئول مقام سرمایهگذاراین صنعترکت نیاز مورد خوراک و اولیه مواد تامین به توجه عدم شد: یادآور فلزات و معادن توسعه ی

کمت ظرفیت با صنعت این که شد خواهد سبب سرمایههایرفوالد و ملی ثروت این از نتوانیم ما که شد خواهد باعث این و کند کار ی

کنیم.استفادهصنعتایندرخوبیبهخود

طرصف یک معرفی یا و رقم و عدد یک تعیین کرد: تاکید زوایایری به توجه بدون صنعتی مهم بروززح به منجر آن، یرساختهای

ذینفعان و وزارتخانه این معدنی معاونت و ایمیدرو صمت، وزارت باید زمینه این در و شد خواهد اجتماعی و اقتصادی مهم چالشهای

باشند.داشتهاهتماممسائلاینبهباید

در که شد خواهد سبب کار و کسب فضای در بخشنامهها و قوانین در ثبات داشت: اظهار صنایع، صاحبان درخواست به اشاره با وی

بردارند.اساسیگامهایفوالدصنعتخصوصبهومختلفصنایعشرایط،این

ش معدنی صنایع و معادن امور سرمایهگذارمعاون قیمتگذارکت کرد: خاطرنشان فلزات و معادن توسعه دستوری درری ثبات عدم ی،

سرد باعث دستورالعملها، و بخشنامهها آنی تغییرات و واردات و سرمایهگذارصادرات در خصوصی بخش حوزهرگمی در مختلف یهای

شد.خواهدکشورمعدنیوصنعتی

هرصف شد: یادآور توسعه، هفتم برنامه در صنایع توسعه اهمیت به اشاره با پایان در برایری بیشتر اطمینان نیازمند صنایع، توسعه گونه

دهد.قرارجدیتوجهموردتوسعههفتمبرنامهدرراالزمتضمینهایبایدزمینهایندردولتواستاقتصادیثبات
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۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۰۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI5RQK9Z


)۰۰:۳۴-۰۱/۰۹/۲۹(فوالدصنعتیژانرتامینبرایهاگاهونیربانامهتفاهمانعقاد

مدیر انرز- های چالش رفع برای گفت: ایمیدرو برنامهژیرساخت فوالد صنعت در نیرزیری با نامه تفاهم جمله از هایی بهوی نیاز گاز حوزه در اما شده انجام آینده چهارسال تا ها گاه
است.یزیربرنامهبراییربیشتزمان

مدیر غالمرضایی، منیژه نیوز، ماین گزارش انرزبه همایش اولین حاشیه در ایمیدرو قطعژیرساخت گفت: فوالد صنعت در اگری ًا

هرسرمایهگذا باتوجهبه میشود فوالد صنعت وارد سرمایهگذازی دررینه هزی از عمدهای بخش که طزیرساخت میدهدرینه پوشش را ح

باشدداشتهخوبیدسترسیگازوآبهمچونصنعتموردنیازیهایژانربهباید

عمدت فوالد بخش در سرمایهگذاران اینکه به اشاره با بایدغالمرضایی بیشتر سوددهی برای سرمایهگذاران این افزود: هستند، خصوصی ًا

باشند.داشتهمدنظرراموردنیازیژانربهآساندسترسی

باشند.داشتهزمینهایندرکافیتخصصودانشبایددارندرایکژاستراتصنعتاینبهورودقصدکهسرمایهگذارانیکرد:اظهاروی

انرزمدیر تأمینکننده دستگاههای اینکه مگر نشدیم قائل سرمایهگذاران برای منعی ما گفت: ایمیدرو صادرژیرساخت را الزم مجوزهای ی

نکنند.

انر چالشهای رفع برای کرد: بیان برنامهژغالمرضایی فوالد صنعت در نیرزیری با تفاهمنامه جمله از آیندهویهایی چهارسال تا گاهها

است.یزیربرنامهبراییربیشتزمانبهنیازگازحوزهدراماشده؛انجام

متالزمییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۳:۰۶-۰۱/۰۹/۱۳(رسیدآهنذوببهیکققنوسسنگآهنمعدن

شد.مزایدهاینبرندهاصفهانآهنذوبوشدگزارربامروزققنوسمعدنمزایده:24معدن

از معدنی امروز26مزایدههای که است شده آغاز ب13مهر خواف، سنگان منطقه در واقع ققنوس معدن مزایده اینرآذرماه و شد گزار

رسید.آهنذوببهآهنسنگمعدن

واگذا با که بود اولیه مواد پایدار تامین آهن ذوب اصلی چالشهای از شریکی این های چالش از بخشی زودی به معدن این کتری

شد.خواهدبرطرف

تولید اولیه خوراک تامین با خود غنی بسیار های ظرفیت با خواف سنگان سنگآهن کنسانتره،17.5مجتمع تن تن15میلیون میلیون

است.برخوردارکشورفوالدزنجیرهتکمیلدرخاصیجایگاهازسنگآهن،تنمیلیونپنجوگندله

پرسبورسیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۷:۳۸-۰۱/۰۹/۲۷(سخنرانیهاوپنلهاجزئیات+فوالدصنعتدریژانرتخصصیهمایشمیشود:گزارربفردا

انر24معدن تخصصی همایش راهکارها)،ژ:اولین و (چالشها فوالد صنعت در دوشنبهزی روز در ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن یرنظر

میشود.گزارربتهراندر17:00الی8:00ساعتازی)رجاسالآذرماه28(

ش عامل مدیران تخصصی، رویداد این در همایش، دبیرخانه گزارش بزربه های چالشرکت تبیین به همایش این در معدنی و فوالدی گ

انر حوزه در خود راهکارهای ارائه و گذاژها سرمایه همچنین و نیاز مورد مسئوالنری و پرداخت خواهند حوزه این در شده انجام های ی

ش مدیران انرردولتی، حوزه فعال های تشکل و ها ساژکت بهینه و تامین زمینه در خود جدید های دیدگاه و های مدل نیز، مصرفزی ی

داد.خواهندارائهمعدنیوفوالدیکارخانجاتدریژانر

صمتونفتنیرو،یرزومعاونینسخنرانی

و معاون چهار انرزسخنرانی حوزه فعاالن و مدیران و صمت و نیرو نفت، نیرژیر و رویدادوی این های برنامه از بخشی کشور، گاهی

برنامه معاون فالحتیان، هوشنگ ترتیب، بدین و است برنامهزیرتخصصی معاون بختیار، محسن نفت، وزارت اقتصادیزیری و ی

هستند.یژانرحوزهدرتخصصیهمایشایندولتیسخنرانانازتجارتومعدنصنعتیرزومعاونیزنیامهدیسیدونیرووزارت

ب صنعت سخنگوی مشهدی، رجبی مصطفی شرهمچنین مدیرعامل و مدیرق برکت شبکه فعلیریت مدیرعامل علیآبادی عباس ایران، ق

دارند.سخنرانیهمایشایندرنیزایرانیژانربورسمدیرعاملنقویعلیویژانروقرباموردرنیرویرزواسبقمعاونومپناگروه

یژانرهمایشتخصصیپنلسه

محو با تخصصی همایش انرراین چالش رفع برای تشکلها و دولت همافزایی باژیت تخصصی پنل سه در فوالد و معدن زنجیره در ی

سرمایهگذا و پایدار تأمین «ابعاد انررموضوع، حوزه در فوالد صنعت انرژی اقتصاد در جدید های «دیدگاه «ارائهژی»، و فوالد» صنعت ی

میشود.گزارربمعدنی»صنایعوفوالددریژانریربهرهوارتقاءوتامیندانشبنیانمدلهای

انر تخصصی همایش اولین دبیرخانه گزارش فوالدی،ژبه عامل مدیران کلیدی سخنرانیهای همراه به رویداد این فوالد، صنعت در ی

نیر و بومعدنی طورگاهی به شد، خواهد ضمنرگزار ایران، فوالد تولیدکنندگان انجمن دبیر سلطانی، خلیفه رسول سید که ی

ط اعالم و آغارخوشآمدگویی رسمی صورت به موضوع ایرانزح فوالد تولیدکنندگان انجمن رئیس سبحانی، بهرام دکتر و است مراسم گر

پردازند.میفوالدصنعتدریژانرچالشمسئلهحرطبهنیز

یژانرحوزهدرفوالدصنعتیرسرمایهگذاوپایدارتأمینابعاداول:پنل

ش عامل مدیران تخصصی، رویداد این بزردر طیبنیارکتهای یاسر «محمد ازجمله، معدنی و فوالدی مبا(گ فوالد عامل کهرمدیر

ابراهیمی امین کس(اصفهان)، خوزستان)، فوالد عامل غفورمدیر فاضل(یری سیدابوتراب خراسان)، فوالد عامل عامل(مدیر مدیر

غدی معادن و صنایع توسعه ایرهلدینگ رخصتیر)، ش(ج بصیرمدیرعامل حسین محمد اصفهان)، آهن ذوب عامل(یرکت مدیر

فرشادرش اسداهلل ماهان)، معادن و صنایع گسترش ناد(کت امیرحسین و ایرانیان) غدیر فوالد و آهن عاملرمدیرعامل مدیر ی

سرمایهگذارش انررکت حوزه در خود راهکارهای ارائه و چالشها تبیین به همایش این در صدرتأمین همچنینژی و نیاز مورد ی

پرداخت.خواهندحوزهایندرشدهانجامیهایرسرمایهگذا

فوالدصنعتیژانراقتصاددرجدیددیدگاههایدوم:پنل

و ) چیتچیان نقویزحمید علی نیرو)، پژوهشگاه عالی مشاور و نیرو اسبق انر(یر بورس عامل هیاتژمدیر (رئیس دنیانور احمد ی)،
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جنو فوالد صباغبمدیره امیر گذا()، سرمایه و اقتصادی شرمدیر مدیره هیئت رئیس (نایب ثقفی مهندس ایمیدرو)، آهنری ذوب کت

انررپاسا کمیسیون رئیس (نایب صالحی مهندس شژگاد)، مدیرعامل مشاور ) سیدآبادی مهندس ایران)، اتاق ایران)،ری گاز ملی کت

هستند.یژانرتخصصیهمایشدومپنلسخنرانانازجمله

معدنیصنایعوفوالددریژانریربهرهوارتقاءوتامیندانشبنیانمدلهایارائهسوم:پنل

انر حوزه فعاالن حضور با تخصصی پنل میرشمسژاین مهندس همچون، سخنرانانی با و ش(ی انجمن انرردبیر خدمات ی)،ژکتهای

بین حق ش(مهندس عامل انررمدیر وژکت مهندس آرش)، تجدیدپذیر انر(یریزیهای شژمدیر سبوحیری یداهلل خوزستان)، فوالد کت

ش دانشگاه علمی هیئت عضو انرر( پژوهشکده رئیس و مدیژیف با انرری) کمیته (رئیس صباغی مهندس تولیدکنندگانژیت انجمن ی

شد.خواهدارائهایران)فوالد

یژانریروبهرهوتأمیندانشبنیانمدلهایارائه

ش که است انررگفتی حوزه فعال تشکلهای و انجمنژکتها گاز، البرز بوتان، صنعتی گروه همچون شCNGی انررکشور، سامان ی،ژکت

انررش تدبیر بهینهساژکت و تامین زمینه در خود جدید دیدگاههای و مدلها ارائه به کامل انرزی مصرف وژی فوالدی کارخانجات در ی

پرداخت.خواهندمعدنی

همایش:زندهپخشلینک?

https://www.aparat.com/Chilanmagazine/live

آیندهاقتصادمتالز،مینامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۱۸-۰۱/۰۹/۱۶(کشورفوالدصنعتاساسیمشکلزنجیره،دریرقیمتگذانادرستروش

خب خرپایگاه معاون صالحی -محمدجعفر نیوز معدن تناسبری عدم از بینالمللی، کنفرانس یک در اصفهان ذوبآهن تولیدزید برای کشور نقل و حمل تن55یرساختهای میلیون
افق در ه1404فوالد گفت: و داد بسیازخبر تاثیر اولیه مواد هرینه در نیز نقل و حمل و دارد محصول تمامشده قیمت بر نقلزی و حمل در موجود مشکالت لذا است موثر اولیه مواد ینه

است.کردهایجادتولیدکنندگانبرایفراوانیمشکالتوشدهمحصولتمامشدهقیمتافزایشباعث

خ معاون صالحی -محمدجعفر نیوز معدن گزارش تناسبربه عدم از بینالمللی، کنفرانس یک در اصفهان ذوبآهن یرساختهایزید

تولید برای کشور نقل و افق55حمل در فوالد تن ه1404میلیون گفت: و داد بسیازخبر تاثیر اولیه مواد تمامشدهرینه قیمت بر ی

ه در نیز نقل و حمل و دارد تمامشدهزمحصول قیمت افزایش باعث نقل و حمل در موجود مشکالت لذا است موثر اولیه مواد ینه

است.کردهایجادتولیدکنندگانبرایفراوانیمشکالتوشدهمحصول

با و تخلیه شرایط نیز بنادر در افزود: اینرگیروی نمیباشد. جوابگو نیز فعلی تولید برای حتی و نیست فراهم مناسب نقل و حمل و ی

است.برارزومیکندتحمیلتولیدکنندهبهرایربسیاینههایزهیم،رتحبهمربوطمسائلکناردرامر

قیمتگذا نادرست روش عمرصالحی، گفت: و دانست کشور فوالد صنعت در اساسی مشکل یک را، فوالد زنجیره در طرفی یک اًل

شمش و آهن سنگ قیمت مثال عنوان به دلیل همین به است، شده رها خود حال به دیگر طرف و گرفته قرار فشار تحت فوالد زنجیره

ندارند.درستینسبت

انیهاسخنروپنلهاجزئیات+فوالدصنعتدریانرژتخصصیهمایشمیشود:ارگزبردافر:24معدن|خبرخبرادامهادامه
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خ اینرمعاون در و هستیم فوالد تولید افزایش شاهد ایران در گفت: دنیا فوالد تولید نزولی روند به اشاره با اصفهان، ذوبآهن ید

ما دست از را صادراتی بازارهای که تصمیماتی اتخاذ از ویژه به و شد صادرات مانع نباید فوالد، مصرف بودن کم به توجه با شرایط

کرد.پرهیزبایدمیکند،جرخا

ط از اولیه مواد تامین در افزود: تحروی مشکالت با واردات وجودریق این با هستیم مواجه ... و بیمه پول، انتقال بخش در جمله از یم

دارد.باالیییسکرهرچندمیشود،انجامتجهیزاتواولیهموادواردات

توا عدم به اشاره با مشکالتزصالحی محصول بخش در ویژه به و است شده متورم زنجیره این از بخشهایی گفت: فوالد زنجیره در ن

است.جدیچارهاندیشیگرودرمشکالتاینرفعکهیمردایادیز

خ عملرمعاون دقت با فوالد تولید ظرفیتهای افزایش در باید اروپا، و چین صادرات کاهش به توجه با گفت: اصفهان ذوبآهن ید

کنیم.

به نیاز ساالنه اصفهان ذوبآهن اینکه به اشاره با گفت:6وی است مواجه مشکالتی با آن پایدار تامین و دارد آهندار مواد تن میلیون

باریرساختزاصالح و تخلیه نرم اصالح واگنها، توقف کاهش سیر، سرعت و شرایطرگیریلی بهبود اصلی ملزومات از ... و بنادر در ی

است.صادراتوتولید

بهت شرایط کشور فوالد صنعت تا باشد داشته پی در را آنها برای چارهاندیشی مشکالت، این بیان امیدوارم گفت: تجربهرصالحی را ی

کند.

https://www.madannews.ir/Fa/News/629074/

)۱۵:۱۴-۰۱/۰۹/۲۳(استبورسدرمحصوالتیرحداکثعرضهبهمتعهدهموارهاصفهانآهنذوب

خب (رپایگاه فوالدی سبک های قاب ملی کنفرانس دومین همچنین و فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس -دهمین نیوز معدن هایLSFی سازه انجمن توسط (
است.یرگزاربحالدرتهرانالمپیکهتلمحلدرساختمان،عرصهفعاالنونظرانصاحبحضورباجانبینمایشگاههمراهبهآذرماه24لغایت22یخرتاازایرانفوالدی

های قاب ملی کنفرانس دومین همچنین و فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس -دهمین نیوز معدن گزارش به

) فوالدی تاLSFسبک از ایران فوالدی های سازه انجمن توسط صاحب24لغایت22یخر) حضور با جانبی نمایشگاه همراه به آذرماه

است.یرگزاربحالدرتهرانالمپیکهتلمحلدرساختمان،عرصهفعاالنونظران

و نمایشگاه این در است، گرفته لقب سبز سازه نماد که کشور در پهن بال تیرآهن تولیدکننده تنها عنوان به نیز اصفهان آهن ذوب

دارد.فعالحضورکارشناسانومدیرانحضورباکنفرانس

ب نمایشگاه افتتاحیه آذرماه،آیین دوم و بیست شنبه سه است آذرماهرگفتنی چهارم و بیست و سوم و بیست روزهای برنامه و شد گزار

است.آموزشیمتنوعگاههایرکاوعلمیسخنرانی10نیز،

ب حاشیه در بازار توسعه و تحلیل ارشد کارشناس شیروانی پوران المللیرگزارمجید بین کنفرانس چهارمین و ملی کنفرانس یازدهمین ی

ش گفت: فوالد و طویلرسازه مقاطع تامین در مهمی نقش همواره کشور در فوالد تولیدکننده اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب کت

بر بالغ حاضر حال در که ای گونه به است داشته کشور در ش70فوالدی این توسط تیرآهن انواع به کشور بازار نیاز از تامینردرصد کت

کشورفوالدصنعتاساسیمشکله،زنجیردریقیمتگذارستنادرروشنیوز:معدن|خبرخبرادامهادامه
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استرات محصولی عنوان به پهن بال های تیرآهن کننده تولید تنها صنعتی عظیم مجتمع این اینکه ضمن شمارژگردد؛ به نیز کشور در یک

رود.می

ط نیاز توانند می که استانداردی محصوالت تولید توانایی اصفهان آهن ذوب افزود: درروی و نمایند تامین را مسکن ملی نهضت ح

دارد.بیاورندارمغانبهکشوربرایتوجهیقابلیرارزآونیزصادراتبخش

تص نهایترشیروانی در که است اصفهان آهن ذوب روی پیش های چالش جمله از بازار به غیراستاندارد محصوالت برخی ورود کرد: یح

زند.میرقمراکیفیتبامحصوالتبهنهاییکنندهمصرفدسترسیمحدودیت

کنت جهت در صمت وزارت و دولت های سیاست راستای در اصفهان آهن ذوب داد: ادامه جلروی و فوالد بازار نوساناترگیول از ی

حداکث عرضه به متعهد همواره قیمت، طرشدید از تیرآهن و میلگرد شامل خود نهایی محصوالت زمینهری این در و بوده کاال بورس یق

است.داشتهکاالبورسمجموعهبارایرهمکاینربیشت

ش کلیه فوالدی محصوالت تولید فرایند بر کامل نظارت است نیاز داشت: اظهار همچنین عرضهرشیروانی از تا شود اعمال ها کت

جل بازار به میلگرد ویژه به استاندارد غیر شاهدرگیومحصوالت صورت این غیر در گردد ناپذیزی جبران های کنندهریان مصرف برای ی

بود.خواهیمنهایی

هستندیافتزباقابلدرصد90تافوالدیسازههای

نورو مدیزجعفر سازه و عمران مهندس برنامهری و فنی امور وزیریت ملی کنفرانس یازدهمین حاشیه در اصفهان آهن ذوب تولید ی

تولید شیوه و مرغوب اولیه مواد از استفاده دلیل به اصفهان آهن ذوب محصوالت گفت: فوالد و سازه المللی بین کنفرانس چهارمین

هستند.حرمطمعتبربرندیکعنوانبهدنیاسطحبلند،درکوره

سا ساختمان در صنعتی عظیم مجتمع این تولیدی پهن بال تیرآهن از استفاده افزود: سزوی طراحی نظیر مزایایی باری تر، یافتزیع

و90 ساختمان شده تمام قیمت کاهش ، است گرفته نام سبز سازه نماد دلیل این به که ساز و ساخت در رفته کار به مصالح درصدی

دارد.پیدرراطبیعیبالیایمقابلدرایمنیهمه،ازمهمتر

مدی سازه و عمران برنامهرمهندس و فنی امور وزیریت تیر با مقایسه در پهن بال تیرآهن از استفاده کرد: نشان خاطر تولید بهری ق

اینرسی ممان نظیر مزایایی زلزله بهت(هنگام دینامیکی و ای خمشی،ضربه مقاومت چرخش)، برابر در مقاومت همچنینرمیزان و دارد ی

برشی مقاومت پهن های بال و ارتفاع به توجه ساز(با شکست برابر در ازهمقاومت استفاده مقابل در مزایا این که دارد پی در نیز را (

جوشکارتیرو دلیل به گاهرق و ایمن نا های کنتی عدم سازهرًا شکست و ضعف که اجرا زمان در اتصاالت ضعف احتمال و کافی های ل

دارد.ارجحیتکند،میایجادزلزلهوقوعزماندررا

و تیر در معادل سایز با مقایسه در پهن بال تیرآهن از استفاده دالیل از دیگر یکی داشت: اظهار فشاروی مقاومت بیشتررق، بسیار ی

دارد.اییویژهجایگاهشده،نوردگرمفوالدیمقاطعازاستفادهمهندسیاقتصادومهندسیطراحیدرکهاست

مدی سازه و عمران برنامهرمهندس و فنی امور برایزیریت استاندارد محصوالت از استفاده در طراح مهندسان کرد: نشان خاطر تولید ی

تاثی نقش ساز و دارندرگذارساخت کنتزی کاهش به توجه با افزایشریرا طراحی سرعت مقاطع، آسانتر طراحی و ایی نامه آیین های ل

ب و نمایشگاهها در فعال حضور زمینه این در یابد. همکارگزارمی با تخصصی های کنفرانس اطالعری راستای در ذیربط مسئولین ی

باشد.میموثررویکردهاییچنینرسانی

https://www.madannews.ir/Fa/News/629185/
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نیوزماین،24ذوبیرخبپایگاهصبح/ستارهروزنامهدیگر:منابع

)۱۷:۴۵-۰۱/۰۹/۲۶(میدهدپوششرامسکنملینهضتحرطنیازاصفهانآهنذوبساختمانیمحصوالت

خب میرپایگاه راحتی به اصفهان آهن ذوب ساختمانی محصوالت گفت: فوالدی های سازه صنعت توسعه راهکارهای پنل در اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق -مدیر نیوز معدن ی
دهد.پوششرامسکنملینهضتحرطنیازتواند

محصوالت گفت: فوالدی های سازه صنعت توسعه راهکارهای پنل در اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق -مدیر نیوز معدن گزارش به

دهد.پوششرامسکنملینهضتحرطنیازتواندمیراحتیبهاصفهانآهنذوبساختمانی

بز رسولرگتردر سید حضور با فوالدی های سازه صنعت توسعه راهکارهای پنل ایران، فوالدی های سازه صنعت و دانش رویداد ین

سالرمیرقاد فوالدی برجسته چهره شی1401ی شر،مرتضی توسعه و تحقیق مدیر چندرینپرور تنی و اصفهان آهن ذوب سهامی کت

گی بهره راهکارهای بررسی رویکرد با فوالد، و سازه عرصه نظران صاحب ساختمان،راز صنعت در استاندارد فوالدی محصوالت از ی

شد.گزارربتهرانالمپیکهتلهایهمایشسالندرآذرماهسوموبیستچهارشنبه

شی شرمرتضی این گفت: اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق مدیر پرور تنوعرین و تولید خود، قرنی نیم از بیش حیات طول در کت

است.دادهقراراصلیرسالتهموارهدنیاروزاستانداردهایاساسبررامحصوالتسبد

آلیا میلگردهای مثال عنوان به افزا ارزش محصوالت افزود: تبژوی سری، آلیارید میکرو و روزتژیع به با مطابق وری استانداردها ین

مشت درخواست مورد فنی ازرشرایط ساختمان صنعت در که روند می شمار به کارخانه این محصوالت جمله از خارجی و داخلی یان

برخوردارند.ویژهایاهمیت

تص اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق برمدیر با کارخانه این کرد: محصوالترگزاریح سبد کشور، گوناگون شهرهای در همایش ی

بسیا کار جای هم هنوز اما است کرده معرفی کشور مهندسی نظام سازمان ویژه به و هدف جامعه به را خود بخشرساختمانی این در ی

شوند.گرفتهکاربهکشورمختلفهایسازهدربیشترکارخانهایناستانداردمحصوالتتاداردوجود

ه تولید برای اصفهان آهن ذوب آمادگی اعالم از مسئول مقام اظهارراین و داد خبر ایران ساختمان صنعت در نیاز مورد فوالد گونه

ش این در : نرمرداشت از استفاده با باتجربه و متخصص کارشناسان توسط نوردیده گرم ساختمانی مقاطع تولید فرایند طراحی کت

ش در آن تولید امکان نیاز، مورد مکانیکی خواص هر با مقطع هر و گیرد می انجام دنیا روز اصفهانرافزارهای آهن ذوب سهامی کت

دارد.وجود

بهرشی موسوم پهن بال تیرآهن کننده تولید تنها اصفهان آهن ذوب کرد: نشان خاطر پرور نیازهایIPBین با متناسب و است کشور در

گ در ازجمله ساختمان فوالدیرصنعت st44یدهای ،st37وst52دستاند و طراحان داد پیشنهاد و است بازار به عرضه کارانرقابل

نمایند.st37فوالدینزجایگراباالتراستحکامبافوالدهایشدهتمامقیمتکاهشمنظوربهفوالدیسازههایصنعت

عالوه صنعت این متخصصان است نیاز فوالدی سازههای در باالتر استحکام با فوالدها از استفاده برای کرد: تاکید وی خصوص این در

باشند.داشتهنیزمرتبطالزاماتیاطراحیهایدریربازنگی،زسافرهنگبر
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فوالد اصفهان، آهن ذوب در تولیدی خاص فوالدهای دیگر جمله از گفت: اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق مطابقرمدیر که است یل

آخ مطابق کارخانه همین تولیدی شمش اساس بر و دنیا روز استانداردهای فنآوربا اکنونرین هم و شده عرضه و نورد بهروز، های ی

خطوط کیلومتر پنجاه و صد هفت از بیش حاضر حال در گیرد. می قرار استفاده مورد کشور مواصالتی محورهای سایر و مترو یلیردر

است.یربهرهبردادرحالونصبتولیدیملییلراینازاستفادهباکشور

برشی گرمنوردیده فوالدی مقاطع فنی مشخصات با ارتباط در ایران ملی استانداردهای اینکه توجه با کرد: بیان پرور ازرین گرفته

ط نیازهای و بوده اروپایی مدیراستانداردهای دهد؛ نمی پوشش کامل صورت به را کشور لرزهای آهنرح ذوب توسعه و تحقیق یت

م با قرارداد یک تنظیم اساس بر تا دارد شهرسارآمادگی و راه وزارت تحقیقات رویکردهایزکز تهران، دانشگاه فنی دانشکده همچنین و ی

نماید.یزساپیادهروزنیازهایبراساسساختمانصنعتدرراایمنونوین

حجم این که شود می تولید اصفهان آهن ذوب در ساختمانی محصوالت سبد انواع تن میلیون نیم و دو حدود ساالنه کرد: اضافه وی

دهد.پوششرامسکنملینهضتحرطنیازتواندمیراحتیبهمحصوالتتولیداز

صاد و کنندگان تولید انجمن رییس ضیایی حامد پیشنهاد به است فوالدیرگفتنی های سازه انجمن همراهی با و ایران فوالد کنندگان

برنامه منظور به شد مقرر اصفهان آهن ذوب کارخانه و همکازیرکشور قرارداد یک ساختمان، صنعت در نیاز مورد مقاطع تولید برای یری

گردد.تولیدوطراحیساختمانصنعتنیازموردفوالدیمقاطعیقرطاینازوشودتنظیمطرفینبین

قرار بررسی و بحث مورد پنل اعضای حضور با گوناگون های بخش در ساختمان صنعت نوین رویکردهای پنل این در است ذکر شایان

گرفت.

https://www.madannews.ir/Fa/News/629221/

نظامسازمانرییساست؛یدزبسااطمینانبابرندشعارسبز،ثمرهسازهاصفهان:ساختمانمهندسینظامسازمانرییس
)۱۰:۳۱-۰۱/۰۹/۰۹(استیدزبسااطمینانبابرندشعارسبز،ثمرهسازهاصفهان:ساختمانمهندسی

بسا اطمینان با برند شعار سبز،ثمره سازه اصفهان: ساختمان مهندسی نظام سازمان بازرییس دیگر نکته ، است فلزید اسکلت نوع دو در که است ساختمانی مصالح بتنیزیافت و ی
نیستمقایسهقابلًاقطع

بسا اطمینان با برند شعار سبز،ثمره سازه اصفهان: ساختمان مهندسی نظام سازمان بازرییس دیگر نکته ، است مصالحزید یافت

نیستمقایسهقابلًاقطعبتنیویزفلاسکلتنوعدودرکهاستساختمانی

استید»زبسااطمینانبا«برندشعارسبز،ثمرهسازه

همکا به توجه متنوعربا سایزهای دارد، وجود دیرباز از اصفهان آهن ذوب و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان بین که خوبی ی

در و شده تولید سفارش، طبق صنعتی عظیم مجتمع این در کنند می استفاده سازها و ساخت در محاسب مهندسین که هایی پروفیل

میگیرد.قرارکنندگانمصرفاختیار

بال تیرآهن مانند ساختمانی مقاطع از برخی کرد: بیان مورد این در اصفهان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان رییس بناکار احمد

صرف دنیا، روز استانداردهای با مطابق تسپهن جمله از مزایایی که شود می تولید اصفهان آهن ذوب در کشور سطح در ساخترًا در یع

میدهدپوششارمسکنملینهضتحطرنیازاصفهانآهنذوبساختمانیمحصوالتنیوز:معدن|خبرخبرادامهادامه
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دارد.پیدرراباالاستحکاموساختمانشدهتمامقیمتکاهشساز،و

هموطنانایمنیورفاهخدمتدرسبز،سازه

با دیگر نکته داد: ادامه فلزبناکار اسکلت نوع دو در که است ساختمانی مصالح قطعزیافت بتنی و عمری که زمانی نیست، مقایسه قابل ًا

تخ حد به فلرساختمان اسکلت رسد می آوزیب جمع ساختمان به ضربه بدون و راحتی به استفادهری مورد دیگر سازهای در و شده ی

تخ امکان حتی و گیرد می بارقرار جای به بتنی، های ساختمان در اما دارد، وجود هم طبقه چند ساختمان از سقف یک یافتزیب

بسیارمصالح فلزِپرتی اسکلت های ساختمان بنابراین هستیم؛ شاهد را و… محیطی صوتی، آلودگی اند.زیاد، گرفته نام سبز سازه ی،

فرآو بتنی، های ساختمان در اینکه دیگر است،رنکته مهم بسیار بتن ضوابطزی با مطابق و مشخص میزان به عناصر کلیه باید یرا

بعضرت که گردد استفاده ساختمان در سپس و شده درکیب را عدیدهای های پرونده علت، این به و گیرد نمی صورت نظرها دقت این ًا

که هستیم شاهد قضایی مجرمراجع حضور عدم و استاندارد غیر مصالح از استفاده به آن ساز،ریشه و ساخت عرصه در ذیصالح یان

میگردد.باز

از مثال بعنوان میلگرد سایز تغییر ثمره که داشت وجود بازار در کششی آرماتور اسم به آرماتورهایی گذشته در داد: ادامه به14وی

و12 ضایعات اینکه یا و شد می استفاده آنها از ساز و ساخت در سرد، نورد از پس و بهربود سرد نورد صورت به را فوالدی های ق

ها آن بافت سرعت به الزم، استانداردهای از مندی بهره عدم علت به که میکردند تبدیل خاموت جهت پایین سایزهای آرماتورهای

شد.میگسسته

همکا با داد: ادامه اروی خوب بسیار پیگیری سرعت به آمیز مخاطره تخلفات این استاندارد، اداره آنها راس در و مختلف یرگانهای

شدند.یرآوجمعبازارازضایعات،قبیلاینوشد

استکارخانهدرتولیدیمحصوالتباارجحیتساز،وساختدر

استاندارد، غیر مصالح با مقایسه در را استاندارد ساختمانی محصوالت سبد اصفهان، استان ساختمان مهندسی نظام سازمان رییس

طبیعت کرد: مقایسه هایچنین آزمون و فنی استاندارد نامههای آیین ضوابط، تمام شوند می تولید کارخانه در که فوالدی محصوالت ًا

سپ تولید فرایند طی در را قطعرمتعدد محصوالت از گروه این از استفاده است مشخص نتیجه در میکنند، غیری مصالح به نسبت ًا

دارد.ارجحیتاستاندارد،

ش گفت: مجروی که ساز انبوه های استانداردرکت فوالدیهای سبد از را نیازشان مورد محصوالت دارند، قرار ها آن راس در ذیصالح یان

ط این از و کنند می سارانتخاب ساختمان حرفهای برند راستازیق این در زنند. می پیوند استاندارد محصوالت از استفاده به را خود ی

پیگی با ساز، و ساخت عرصه در نامهها آیین و ضوابط بیشتر رعایت بمنظور شهرسارو و راه کل اداره اجبازی استان حضورری شدن ی

سارمج ساختمان بخش در ذیصالح طزیان این از تا هستیم پیگیر را کلیهری در است امید گردد. صادر ملکی و فنی شناسنامه یق

اجبا استاندارد مصالح از استان سازهای و کلرساخت اداره و مهندسی نظام سازمان اعضای کار سرلوحه امر این که کنند استفاده ی

دارد.قراراستاناستاندارد

عنوان به را سال در مسکونی واحد میلیون چهار ساخت محترم، دولت سو یک از کرد: بیان کشور ساز و ساخت عرصه نظر صاحب این

پیگی دست در خودش اساسی های برنامه از مطریکی برند بعنوان اصفهان آهن ذوب مقابل طرف در و دارد مقاطعری تولید زمینه در ح

کام دارد، قرار کشور درساختمانی تواند می نامه، تفاهم یک امضای قالب در تولیدی کارخانه این و دولت افزایی هم است مشخص اًل

ط سارپیشبرد انبوه های پروژه مسیر این از گردد. واقع موثر بسیار مسکن ملی نهضت مصالحزح از استفاده با مسکن ملی نهضت ی

استیدبسازاطمینانبابرندشعارهسبز،ثمرهسازاصفهان:ساختمانمهندسینظاممانسازییسرنیوز:مهندسین|خبرخبرادامهادامه
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شود.میساختهیزمانزعهموطنانبرایمناسبقیمتواستاندارد

ط از خود تولیدات با میتواند اصفهان آهن ذوب داد: ادامه متعهدروی دولت دیگر طرف از و کند پشتیبانی مسکن ملی نهضت ح

ه و دارد تولید بلند کوره شیوه به که مادر صنعت این از ارزگردد، وزینههای داشتهری ویژه حمایت شود، می متحمل را فراوانی یالی

باشد.

ع این تجربیات آثار و دارند باالیی بسیار توانمندی و دانش اصفهان آهن ذوب مهندسین و مدیران اینکه به اشاره با درزبناکار را یزان

گرداو گفت: هستیم، شاهد کشور گوناگون های اهمیتربخش از رسمی و علمی مرجع یک بعنوان ساز و ساخت نامههای آیین ی

همکا لذا است برخوردار باالیی عربسیار این که توانمندی و دانش علت به آهن ذوب مهندسین متنوعزی مقاطع تولید عرصه در یزان

اند دست با دارند، ساختمانرساختمانی نامههای آیین تدوین شهرسارم(کاران و راه تحقیقات ملی)زکز مقررات تدوین معاونت و ی

تاثیقطع و سازنده رویکرد بهرهمندرگذارًا ایمن، مسکن بخش در بویژه ارزشمند افزایی هم این مزایای از جامعه و گردد می محسوب ی

شد.خواهند

درخشانبرندثمرهینی،رآفارزشواعتماد

دی شعار پایه بر تاکنون تاسیس بدو از اصفهان آهن ذوب گفت: بساروی اطمینان «با مصرفزینه همه به را کامل خاطر اطمینان ید»،

در شوند. تست ساختمان در استفاده از قبل کارخانه این محصوالت شود، نمی عنوان هیچگاه لذا و است داده محصوالتش کنندگان

شود.میمندبهرهینیرآفارزشآندنبالبهواعتمادارمغانازبدهد،پسراامتحانشکهبرندیهربگویمتوانممیجملهیک

برای باالیی بسیار ایمنی و شود می تولید دنیا روز استانداردهای پایه بر اصفهان آهن ذوب محصوالت اینکه به توجه با افزود: بناکار

همایش یک کنم می پیشنهاد منظور بدین شود، گرفته کار به بیشتر ملی های پروژه در ملی تولید است شایسته دارند، پی در 2سازهها

سازمان روسای برای علمی مستندات طبق آن ساختمانی محصوالت سبد معرفی و تولید خط از بازدید برای کارخانه این میزبانی به روزه

م شورای مدیره هیات و کشور سطح مهندسی نظام بزکرهای اصفهانری آهن ذوب تولیدی های توانمندی مرجع گروه این تا گردد گزار

خود آمادگی نیز اصفهان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان زمینه این در کنند. رسانی اطالع شان سازمان محاسب مهندسین به را

مینماید.اعالمیرهمکاگونهرهبرایرا

24مخاطبمنبع:

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانملت/اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

صنعتیواحدعنوانبهراکشورگازدرصد3حدودفوالدصنعتاست/شدهمواجهچالشبافوالدیکارخانههاییرنگهدا
)۱۳:۵۷-۰۱/۰۹/۲۸(میکندمصرفمحورگاز

انر تخصصی همایش در ایران فوالد انجمن رییس سبحانی بهرام - صنعتژمیمتالز گفت: فوالد صنعت در ب10ی مصرف اشتغالزایی،ردرصد و است داده اختصاص خود به را کشور ق
ارزاو و برتولید و گاز پیاپی قطعیهای این دارد تولید و صادرات تعهد تولیدکننده دارد. باالیی انرری نقل، و حمل بخشهای است زده برهم را صنایع برنامه تمام بژق بایدری، گاز و ق

یابند.توسعهوپیشرفتنیزفوالد،صنعتتوسعهبامتناسبتاکنندکترحفوالدصنعتباهماهنگبطور
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صنعت میمتالز، گزارش ب10به مصرف ارزاوردرصد و تولید اشتغالزایی، و است داده اختصاص خود به را کشور دارد.رق باالیی ی

ب و گاز پیاپی قطعیهای این دارد تولید و صادرات تعهد نقل،رتولیدکننده و حمل بخشهای است زده برهم را صنایع برنامه تمام ق

یابند.توسعهوپیشرفتنیزفوالد،صنعتتوسعهبامتناسبتاکنندکترحفوالدصنعتباهماهنگبطوربایدگازوقربی،ژانر

دنیا کل در گفت: ظرفیت2وی با ایران که شود می تولید فوالد تن تن،45میلیارد دالیل30میلیون از یکی که میکند تولید تن میلیون

است.یژانرموضوعهمیناختالفاین

که سازمانهایی با و میشود شناخته کشور مادر صنعت عنوان به فوالد صنعت گفت: کنند،زسبحانی تامین باید را کشور یرساخت

ج بصورت صنعت این پیشبرد امکان و دارد تالقی و انرزارتباط نقل، و حمل بخشهای همچنین ندارد. وجود بژیرهای بایدری، گاز و ق

یابند.توسعهوپیشرفتنیزفوالد،صنعتتوسعهبامتناسبتاکنندکترحفوالدصنعتباهماهنگبطور

دیگر فرآیند میکنند. استفاده روش این از زرند فوالد و آهن ذوب که میشود انجام سنگ ذغال با تولید بلند، کوره فرآیند در گفت: وی

دلیل به ما کشور در میشود. تولید خالص آهن و شده احیا آهن سنگ گاز، از استفاده با که است قوس کوره و مستقیم احیاء فرآیند

انر و طبیعی گاز سرشار منابع همراهژوجود به مشکالتی متأسفانه که است رفته قوس کوره از استفاده سمت به فوالد صنعت ارزان، ی

است.داشته

افزود: ایران فوالد انجمن از5500رییس کمتر که میشود مصرف فوالد میزان این تولید برای ب10مگاوات ولیردرصد است، کشور ق

ب برای صنعت اولین که اینجاست برنکته قطع بسیارق که است حالی در این است. فوالد صنعت دررق، فوالد تولید کارخانههای از ی

کنند.تأمینرایادیزمنافعویرارزآواشتغال،کشوربرایتاتالشند

است قرار کرد: نشان خاطر سال55وی تا تن کهرب1404میلیون شود تولید ب10ق مگاوات برایرهزار همچنین است. نیاز مورد 30ق

حدود تن برای40میلیون و میشود مصرف گاز روز در مکعب متر میلیون باید55هزار تن مصرف70میلیون گاز روزانه تن میلیون

بسترسا و آالت ماشین تأمین حال در امروز خصوصی بخش اینزشود. خاطر به امروز ولی هستند، کشور در بیشتر فوالد تولید برای ی

کنند.ارائهبرنامهموضوعاینبرایمربوطهوزراتخانههایبایدکههستندروبروجدیچالشهاییبامشکالت

تص سرسبحانی برای کرد: ازریح بیش کورهها داشتن نگه توان10پا حداقل با بتوانند فوالد تولید کارخانههای تا است نیاز گاز درصد

مدی باید است. کارشناسی اقدام نیازمند موضوع این و کند سهرکار شود. حل کشور فوالدسازان مشکالت این تا گیرد صورت مؤثر یت

شود.ارائهبرنامهکاراینبرایوشودانجامنیازموردتصمیماتموردایندربایدمربوطوزارتخانه

چیالنمنبع:

نیوزماینآنالین،چیالنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۰:۰۸-۰۱/۰۹/۲۹(ویژهفوالدهایتولیدبهکشورفزایندهنیاز

مهمت از یکی فوالد صنعت اخیر سالهای در - موثرترمیمتالز و میانگینرین از همواره گذشته سال چند در کشور فوالد تولید میزان رشد میشود. محسوب ایران اقتصادی بخشهای ین
و شامل که شده تولید فوالدهای صادرات برد. نام آسیا و خاورمیانه در فوالد تولیدکننده قطبهای از یکی عنوان به ایران از میتوان آمار این اساس بر است. بوده باالتر قهایرجهانی
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و ارزآورروغنی، بوده، و... اتصاالت و لوله تیرآهن، میلگرد، سیاه، رضارق را مطالب این است. شده نیز غیرنفتی صادرات توسعه و رشد باعث و داشته همراه به کشور برای را خوبی ی
پرداخت.ویژهوخاصفوالدهایتولیداهمیتبهادامهدرویکرد.عنواناقتصاد»«دنیایباگفتگودرفلزگروهفنییترمدیکاهه

و تولید درباره ابتدا در کاهه رضا میمتالز، گزارش ویژهبه فوالدهای تولید در ایران (زنگنروضعیت استیل وزق کرد: عنوان استیلرن) ق

ت با که است ویژهای آلیاژهای از عناصریکی با پایه عنصر عنوان به آهن ورکیب میشود. تولید و... مولیبدن نیکل، کروم، قبیل از قری

س چند شامل استیل استنلس همان یا ویراستیل با آلیاژ ویژی به بنا که است مختلف فیژگیهای کدام،زگیهای هر شیمیایی و یکی

و ایران در دارند. مختلف صنایع در گستردهای خارکاربرد از باید صنعت نیاز رفع منظور به رو این از نمیشود؛ تولید استیل کشوررق از ج

به نزدیک فلز گروه شود. و30تامین و داشته موثر فعالیت حوزه این در که است گرسال از گستردهای طیف در را استیل یدهایرق

میکند.تامیندنیادراستیلقروتولیدکنندگانینربرتازضخامتوابعادی،ژآلیا

نظر از گفت: میشوند، وارد محصوالتی چه و است مهم فوالدی خاص محصوالت کدام واردات که پرسش این به پاسخ در وی

ش مدیران و ورکارشناسان صنعتی، و تولید اصلیترکتهای از یکی استیل ورق از استفاده است. فوالدی پایه محصوالت دررین استیل ق

(اتصاال فلنجهای تا گرفته خانگی لوازم شتتولید در شده استفاده اهمیتر) نشاندهنده خود و... توربینها پاالیشی، و نفتی کتهای

کنیم.شناساییباالاهمیتمیزانبامهممحصولیکعنوانبهرااستیلقروکهاستبدیهیاست.یکژاستراتمحصولاین

برترمدی از محصول این واردات با فلز گروه افزود: ادامه در فلز گروه فنی آسریت مانند دنیا حاضر حال برندهای اسپانیا،وینرین کس

آف اینرکلمبوس سی وای تیسکو، مانند آسیایی برندهای همچنین و جنوبی بودهویقای کوشا داخلی صنعت نیاز تامین در همواره کس

و تمامی شراست. از معتبر گواهینامه دارای مجموعه این وارداتی ورقهای تولیدکننده براساسرکت نیز ضخامتها و ابعاد و بوده ق

است.جهانیاستاندارد

کشور به خاص فوالدی محصوالت واردات چالشهای که پرسش این به پاسخ در خاصکاهه فوالدی محصوالت واردات چالشهای

د را صنعتی حوزههای تمامی در کنندگان تامین امروز که چالشهایی گفت: مهمترچیست، اما نیست، کم است، کرده خود آنهارگیر ین

م بانک از تخصیص مجوز دیرهنگام صدور به باید ابتدا در میکنم. عرض که است چندسالزکرمواردی در که مسالهای کرد؛ اشاره ی

کا توسط ارز شدن حواله دیر بعد مورد است. همراه عدیدی مشکالت با همچنان ولی است، بوده بحث مورد شدت به بهرگذشته گزار

گم از ترخیص بحث مسائل، این تمامی کنار در است. کنندگان تامین گمرحساب در ماهها و هفتهها تا کاال است ممکن که بوده کرک

ش نمیشود. داده ترخیص اجازه و شود بارانبار مسیر، زدن دور از اعم بسیار، سختیهای با کننده تامین کشورهایرگیرکتهای بنادر در ی

تح بحث دلیل (به ایرانی بنادر به انتقال سپس و بودهرعربی شاهد مواردی در اما برسانند، ایران به ماهه یک را بار است ممکن یمها)،

رسیده، ایران به ماهه یک که اینبار که گم3ایم در بسیارماه خسارات میتواند این است. شده ترخیص بعد و شده دپو برایرک ی

باشد.داشتههمراهبهکنندگانتامین

به توجه با گفت: فوالد، تولید میزان افزایش یا است مهمتر کشور در فوالد کیفی توسعه که پرسش این به پاسخ در همچنین وی

حدود تا فوالدی محصوالت و فوالد به کشور نیاز دارد، وجود فوالدی محصوالت و فوالد برای ایران صنعت در امروز که تولیدی استعداد

بیشتز تالش محصوالت این کیفی سطح افزایش درباره است نیاز بنابراین است؛ شده مرتفع کیفیریادی سطح افزایش گیرد. صورت ی

فوالدی محصوالت بینالمللی کارشناسان نظر در است. حیاتی و الزم بسیار خارجی تولیدکنندههای با رقابت برای فوالدی محصوالت

محصوالت کیفیت افزایش صورت در که است بدیهی است؛ برخوردار دیگر کشورهای محصوالت به نسبت مناسبی بسیار قیمت از ایران
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کنیم.خودآنازمیتوانیمبینالمللیسطحدررایربیشتکشورهایبازارقطعبهطورمناسبقیمتبا

فوالدمدیزم تولید در کشور نسبی بزریت اینکه به پاسخ در همچنین فلز گروه فنی مرگتریت چیستزین فوالد تولید در کشور نسبی یت

برت چه دارو محصول این تولید در دیگر کشورهای به نسبت آهن،ری سنگ معادن غنی استعداد به توجه با ایران صنعت گفت: یم،

شاهد سال چند این که مسالهای گیرد. قرار فوالدی محصوالت تولیدکنندگان هرم راس در میتواند اولیه، مواد واردات به نیاز بدون

بز امتیاز است. کرده شایانی کمک فوالد تولید صنعت به فلزات، از غنی معادن ایم. بوده آن شررخداد برای که تولیدیرگی کتهای

خ دارد، وجود ایران در آهنی نرمحصوالت با معدنی مواد نرخرید با خود نهایی محصوالت صادرات و دالریال میتواندرخ که است ی

کند.شکوفاراخودیرارزآوبحثدروغیرنفتیمحصوالتصادراتتوسعهدر

از بیش فلز گروه کرد: عنوان آینده در فلز گروه برنامههای به اشاره با ادامه در و30کاهه تامین زمینه در که است برترسال از استیل ینرق

ش و صنایع همراه و پشتیبان همواره تا کرده تالش جهانی، بازارهای در موجود وربرندهای تصمیمات باشد. داخلی تولیدی کتهای

درخواست به توجه با که است مدت کوتاه برنامههای یکی دارد قرار اقدام و بحث مورد فلز گروه در جد بهطور امروز که برنامههایی

مشت نیاز گرو تنوع افزایش بر تصمیم صنعت، و داریان استیل استنلس وارداتی پشتوانهریدهای به نیز بلندمدت برنامههای در یم.

کا سنتر، سرویس کارخانههای احداث خود، جوان و متخصص کارنیروهای برش مجهز طرگاههای را دهی پوشش و اجراییزیرحری و ی

کرد.خواهیم

اقتصاددنیایمنبع:

/۰۱/۰۹(کت!رشتحقیقاتیینهزهبرابر3ذوبآهنکترشفرهنگیخدماتینههایزهکرد+سند؛اقتصادی»بررسی«نود
۱۹-۰۸:۵۸(

دررش ذوبآهن درحالی6کت امسال نخست ه19/3ماهه صرف تومان هزمیلیارد که کرده تحقیقاتی نزدیکزینههای مدت همین در گروه این فرهنگی خدمات برابر3ینههای
است.بودهتحقیقیینههایزه

ش مالی صورت براساس « اقتصادی نود » گزارش درربه گروه این ذوبآهن، درحالی6کت امسال نخست تومان19/3ماهه میلیارد

ه هزصرف که کرده تحقیقاتی بهزینههای نزدیک مدت همین در گروه این فرهنگی خدمات عبارتی57/5ینههای به یا تومان میلیارد

است.بودهتحقیقیینههایزهبرابر3معادل

ه این ذوبآهن گروه نیست مشخص گرچه است ذکر اموزقابل چه صرف را جزییاترینهها که امسال مردادماه اواخر اما کرده، ی

مبا فوالد گروه تخلفات مبارپرونده فوالد مالی کمکهای رسانهها، در انتقاد مورد بخشهای از یکی شد، افشا اصفهان اشخاصرکه به که

بود.اجتماعیمسئولیتهایوفرهنگیخدماتعنوانتحتمختلفگروههایو

)۱۶:۳۵-۰۱/۰۹/۲۸(استشدهتولیدآهنذوبدرقربتولیدگاهونیرمگاوات250گذشتههایسالدر
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آنالینفلزاتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۳۷-۰۱/۰۹/۰۷(شودمیدنبالتامینصدردرافزاییهمبااولیهموادپایدارتامین

ذوب غرفه از بازدید در تامین صدر هلدینگ معدنی معاون و مدیره هئیت عضو مغانلو محمودی علی دکتر ؛ لنجان صدای گزارش به

ش این اولیه مواد پایدار تامین ضرورت بر کشور فوالد صنعت در صنعتی عظیم مجتمع این ویژه اهمیت به اشاره با اصفهان کترآهن

کرد.تاکید

ش در حضور با افزود: وروی تنگناها رفع جهت در موجود امکانات و ها قابلیت از بازدید و معدنی و فوالدی های کارخانه و ها کت

شود.حذفتولیدموانعافزاییهمیقرطازتاداردادامههاتالشاینوشدهیادیزهایتالشهاآناولیهموادتامین

ش عامل مدیر حاجیوند تقی تشرمهندس به اصفهان آهن ذوب غرفه از بازدید در پارسیان سنگان امیر معادن گروه سوابقرکت یح

ش این های شرفعالیت شد: آور یاد و پرداخته معدنی های سنگ عرضه و استخراج زمینه در عرصهرکت در پارسیان سنگان امیر کت

فراو و استخراج به سنگان شهر و خواف شهرستان معدنی نیازرهای مورد سنگ سوم یک که دارد افتخار و بوده مشغول معدن سنگ ی

کرد.قدردانیمذکورمعدنیگروهبااصفهانآهنذوبخوبتعامالتازویکند.میتامینرااصفهانآهنذوبساالنه

گذا سرمایه های فرصت المللی بین نمایشگاه و همایش یازدهمین در اصفهان آهن ذوب ایرانرغرفه معدنی صنایع و معدن در ی

ش با شرهمراه جمله از تابعه های بازدیدکنندگانرکت و میهمانان پذیرای سوادکوه آهن ذوب معادن و شرقی البرز زغالسنگ های کت

است.

پیام/انتهای

)۱۷:۵۳-۰۱/۰۹/۰۷(هابحرانازگذرراههمدلیواتحاد،یرهوشیا

ترو عملیات مظلوم شهدای خاطره و یاد گرامیداشت مراسم ؛ لنجان صدای گزارش بنربه احمد حضرت مطهر مرقد در داعش یستی

شد.گزاررباصفهانآهنذوبالزهرا(س)مسجددرماهآبان9دوشنبهشیراز،درکاظم(ع)موسی

کا و مدیران از جمعی و مدیرعامل رخصتی حضور با و فرهنگی شورای توسط که مراسم این شردر برکنان االسالمرکت حجت شد، گزار

تش به سیاسی مسایل کارشناس پور طالب اغتشاشاتروالمسلمین در منافقین و ها وهابی ها، داعشی ویژه به اسالم دشمنان اهداف یح

پرداخت.هاامامزادهومساجدمانندمقدسومذهبیمراکزوخیابانکوچه،درمردمبهناجوانمردانهحملهواخیر

ط به اشاره با آمروی های ورح تایوان و چین اکراین، و روسیه های چالش ها گفت:آن اسالمی انقالب علیه اخیر های سال در یکا

آف بحران برای و داده قرار خود میز روی را ایران برنامهرچالش اززیرینی ها آن برای ایران چالش که بودند معتقد دشمنان کردند. ی

بکشند.بستبنبهرابرجاموکردهاغتشاشدچارراایرانکردندسعیراستاایندرواستترمهمهمه
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م که این بیان با رهبروی معظم مقام فرموده به گفت: بود، ها توطئه این ادامه در امینی مهسا مرگ حجابری، بحث و امینی مهسا گ

است.نظامکلهاآنهدفاست،بهانه

حقوق و مردم از حمایت مدعی کثیف، های پرونده با کومله و داعش منافقین، که این بیان با تزوی اند، شده ها توطئهأن کرد: کید

برنامه با نیز باززیراخیر پیشرفت از را کشور تا یافت ادامه و شد شروع متحد ملل سازمان به جمهور رئیس سفر زمان در دشمنان ی

هستند.مردمکردنناامیدونظامبهزدنضربهدنبالدشمنانبدانندوبگیرنددرسبایدحوادثاینازمامردمدارند.

ترو عملیات گفت: ملتروی مقابل در ها آن البته بود ها توطئه این ادامه در موسی(ع) بن احمد حضرت مطهر مرقد در داعش یستی

دهند.انجامتوانندنمییردیگکارمذبوحانهوذلیالنهاقداماتچنینجزءبهایران

تج را کشور خواهند می دشمنان گفت: مراسم این بیشتزسخنران دلیل همین به کنند. وریه کردستان خوزستان، در را ها توطئه ین

مجا شبکه خطر و کلی توطئه قبل از اسالمی انقالب معظم رهبر البته اند کرده طراحی همگانززاهدان بنابراین بودند. داده تذکر را ی

کنند.ینیرآفبحراننتوانددشمنانتادهندقرارخودکارسرلوحراهمدلیواتحادحفظوفرزندانازمراقبتی،رهوشیاباید

س مراسم این در است؛ ذکر شهدایرکواوشایان ویژه به اسالمی انقالب شهدای و السالم علیهم بیت اهل برای سرایی مرثیه ضمن ی،

شد.دادهنمایشفاجعه،اینازنیزفیلمیشیراز،شاهچراغیستیرتروعملیاتمظلوم

پیام/انتهای

)۱۷:۵۳-۰۱/۰۹/۰۷(شهرینرزدرصادق(ع)جعفرامامو(ص)اکرمپیامبرمیالدشکوهباجشنیرگزارب

صادق جعفر امام حضرت سعادت با میالد ، (ص) اکرم پیامبر فرخنده والدت نورانی ایام رسیدن فرا با همزمان ؛ لنجان صدای گزارش به

شنبه چهار وحدت هفته گرامیداشت و ز20(ع) قیام ورزشگاه در اصفهان آهن ذوب همت به شکوهی با جشن مراسم شهررمهرماه ین

گردید.گزاررب

ب آهنی ذوب های خانواده از جمعی و اصفهان آهن ذوب ، شهرستان مسئوالن از جمعی حضور با که باشکوه جشن مراسم این گزارردر

آمد.دراجرابهیرهنوفرهنگیمتنوعهایبرنامهشد،

نیاز و جامعه عمومی شرایط به توجه با گفت: مراسم این در اسالمی شورای مجلس در لنجان شهرستان مردم نماینده رجایی حسین

.کنممیقدردانیشکوهباجشناینیرگزاربلحاظبهاصفهانآهنذوبمسئولیناز،شادیونشاطبهمردم

تش به گیروی همه از ناشی شرایط : گفت و پرداخت کشور کنونی وضعیت بیماریح وری آموزشی های مجموعه وتعطیلی کرونا ی

شوند.هیجاندچارماجوانانازبعضیکهشدموجبیزمجافضایگسترش

خانواده حال عین بود.در نخواهیم مشکالت این شاهد ودیگر خورده شکست دشمن های نقشه خوشبختانه ، مردم بصیرت با افزود: وی

باشند.موثربسیاردشمنانتوطئهیزساخنثیدرتوانندمی،دارندمهمینقشفرزندانتربیتوآموزشدرکهها

وی به صغیرا والمسلمین االسالم حجت مراسم این بزژدر پیامبر : افزود و پرداخت (ص) محمد حضرت شخصیتی های بارگی ما گ

.کردمییزباهاآنباهاکوچهدروکردمیسالمآنهابه،بودمهربانبسیارکودکان

گی الگو با که است ما وظیفه و بود اخالق خوش بسیار ما پیامبر : افزود بزروی شخصیت آن از اخالقری خوش جامعه و خانواده در گوار،

هاانبحرازگذراهرهمدلیواتحاد،یهوشیارلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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باشیم.

حفاظ عنوان به حجاب از ، صغیرا والمسلمین االسالم افزود:زحجت و دانست زنان و مردان همه وظیفه را حجاب رعایت و کرد یاد ن

بسیا تاثیر حجاب رعایت جمله از آنها رفتار لذا و آنهاست عهده به آینده نسل تربیت و دارند جامعه در مهمی نقش شرایطرزنان بر ی

.داردجامعه

باشکوه جشن مراسم این در مردم مختلف اقشار گسترده حضور از قدردانی ضمن نیز اصفهان آهن ذوب عمومی روابط مدیر سرال حمید

گفت.یکرتبحضاربهرافرخندهایاماین،اصفهانآهنذوبمدیرعاملرخصتیجرایمهندسطرفاز،

جمله از حیدر جواد مداحی همچنین و روحی ابوذر حاج توسط حیدر یا خوانی رجز و شهیدم رفیق ، فرمانده سالم سرودهای اجرای

بود.جشنمراسماینهایبرنامه

پیام/انتهای

)۱۷:۵۷-۰۱/۰۹/۰۷(شدشکستهاصفهانآهنذوبدراولیهموادیلیرنقلوحملکوردر

ت مهم از ؛یکی لنجان صدای گزارش نقشربه که تولیدی کارخانجات در حملونقل سیستم بخشهای انکازین قابل غیر و بنایی درریر ی

نقل و حمل دارند اولیه مواد جایی به جا و پایدار نقلرتوسعه و حمل ، است شریلی مانند وریلی جایی به جا وظیفه اصلی های یان

مدی دارند را مواد ترابرحمل و آهن راه شریت توانستهری شرکت داخل به اولیه مواد حمل شهرکورد در را حملرکت با و347یور واگن

.بخشدبهبودواگن349مهرماه

تراب و آهن راه مدیر محمدی شرحامد ازری اصفهان آهن ذوب که این به توجه با گفت: خبر این اعالم با خود37کت اولیه مواد مبدا

با برنامهرگیررا کند، می تخلیه باشد می اصفهان آهن ذوب که مقصد یک در و بازیری جهت ذوبرگیری تولید در تواند می حمل و ی

است.تولیدافزایشمهمکانراازیکییلیرنقلوحملوباشدمهمبسیارآهن

اصفهان آهن ذوب در شد: آور یاد ب4وی دا(گردانرواگن ( زغال برای دستگاه دو و آهن سنگ برای دستگاه هفتمردو در که یم

.استنظیربیخودنوعدرکهاستگردیدهتخلیهوکترشوارداولیهموادواگن349مهرماه26دروواگن347یورماهرشه

تراب و آهن راه شرمدیر قبلری سال مشابه مدت در که این به اشاره با ش27کت وارد اولیه مواد واگن بهرهزار رقم این امسال و کت

مدی34 های رسالت از یکی گفت: است، کرده پیدا افزایش ترابرهزار و آهن راه کاریت دو به اولیه مواد رساندن بزری تولیدرگاه گ

ساآ کک و حزگلومره و سیر مختلف مبداهای به توجه با و باشد می برنامهری مهمزیرکت، این که است الزم تولید برای دقیقی ی

است.انجامحالدریزروشبانهصورتبهیترمدیاینتالشگرانتوسط

مدی با گفت: دیروی اساسی تعمیرات انجام و زمان کمتزیت که زمانی در ها شرل به اولیه مواد ورود پیک دارین را ورکت بهره درریم ی

دادیم.افزایشرابخشاین

نصی سرسعید حری دایره مدیرپرست ترابرکت و آهن راه روریت شبانه تالش با گفت: وقفهزی بدون و دایره443ی تالشگران از نفر

زرح ایستگاه از اولیه مواد حامل های واگن وارکت، قسمت به سپس و خام مواد ایستگاه به شهر سنگژین زغال و آهن سنگ های گون

.شودتخلیهموقعبهتایابدمیانتقال

شهرینزردرصادق(ع)جعفرامامو(ص)مکراپیامبرمیالدشکوهباجشنیارگزبرلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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ز ایستگاه به خالی های واگن ارسال تخلیه، از پس بخش این افزود: جهتروی معادن به بارنامه موقع به تا دارد عهده بر را شهر ین

.گیردمیانجامقطارکترحعمومیمقرراتاجرایباهمراهدقیقهاییزیربرنامهبافراینداینکهگرددارسالیرگیربا

ورودرنصی کوره سه هر تولید بودن مدار در به توجه با گفت: در347ی شیفت سه طی اولیه مواد حامل ورشه7واگن ماه 349یور

شد.انجاممهرماه26درواگن

پیام/انتهای

)۱۷:۵۷-۰۱/۰۹/۰۷(اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیدکوردرثبت

اصفهان آهن ذوب تالشگران همت به ؛ لنجان صدای گزارش وربه میلیون یک تولید با مذاب چدن ماهه شش تولید و494کورد هزار

رسید.ثبتبهصنعتیعظیممجتمعایندرتن270

بعض داخلی، زغال ویژه به کمبودها همه وجود با گفت: اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی سنگهمایون و خارجی کک ًا

جا سال اول ماهه شش در دانه، درشت ورآهن میلیون یک تولید و494ی کادرهای270هزار کوشش و تالش با مذاب چدن تن

س کارمختلف ها، تکنسین ها، فورمن مهندسی، همکارپرستی، همچنین و بهرگران نسبت که خورد رقم کارخانه مختلف های بخش ی

.دهدمینشانراافزایشدرصد10شد،تولیدتن768وهزار355ومیلیونیککهقبلسالمشابهمدت

تولیدبرنامهازگرفتنپیشیومصرفیخشکککگرمیوکیل35کاهش•

تولیدی چدن تن یک ازای به مصرفی خشک کک گذشته سال در افزود: کیل551وی دهم هفت سالوو اول ماهه شش در که بود گرم

بهرجا حدودوکیل517ی یعنی است رسیده ششوکیل35گرم در و است یافته کاهش کک مصرف تولیدی چدن تن هر ازای به گرم

هستیم.جلوتولیدبرنامهازدرصددوامسال،اولماهه

تص اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش جارمدیر تعمیرات تولید، افزایش این کنار در کرد: نوارریح تعویض مهم تعمیرات همچنین و ی

توقفcc3نقاله شماره44در بلند کوره کا3ساعته اساسی تعمیرات مدیرو همه خوب بسیار همدلی با سرباره بندی دانه هایرگاه یت

پذیرفت.انجامهامعاونتدیگرویربردابهرهمعاونت

برنامه و بلندها کوره خوب شرایط به باتوجه نیز دوم ماهه شش در افزود: مسئول مقام طبقزیراین تولید انشاا… شده انجام های ی

.رسدمیمذابچدنتنمیلیون3بهامسالتولیدوشودمیانجامبرنامه

میزان به کوره سه گفت: حدود700وی با آن حرارتی ارزش که کنند می تولید ساعت در فرایندی گاز مکعب متر متر65هزار هزار

گردد.میاستفادههاکنندهمصرفسایروگاهونیردرآنازوکندمییربرابطبیعیگازمکعب

علیرغم امسال نخست ماهه شش در گفت: ادامه در نیز اصفهان آهن ذوب شیمیائی مواد و کک تولیدات بخش مدیر عالیی محمدعلی

تامین وقفه بدون را بلند کوره نیاز مورد کک توانستیم افتاد، اتفاق زغال تامین کمبود دلیل به که ها ماه از برخی در کک تولید کاهش

بات در کک های ماشین از برخی اساسی تعمیرات اجرای وجود با همچنین3و1یرو و نماییم جلوتر2تامین تولید برنامه از درصد

هستیم.

با درب اساسی تعمیرات در افزود: باتزوی غربی کر3یرکن کار که دوراسیون مجموعه تعویض برداوبا توسطرکی آن نقشه تهیه و ی

شدشکستهاصفهانآهنذوبدراولیهموادیلیرنقلوحملدکوررلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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برسانیم.اثباتبهراتوانیممیماشعارشدیمموفقبودشدهساختهداخلیکترشیکتوانباوانجامبخشفنیدفتر

یافتکاهشدرصدپنجزغالشارژدرخارجیزغالمصرف•

ه کاهش جهت مهرماه اوایل از داشت: اظهار اصفهان آهن ذوب شیمیایی مواد و کک تولیدات بخش خارجیزمدیر زغال مصرف ها، ینه

ار جویی صرفه که دادیم کاهش درصد پنج را زغال شارژ وزدر داخلی زغال تامین تداوم صورت در و دارد همراه به را توجهی قابل ی

داد.کاهشرامحصولشدهتمامقیمتناحیه،اینازتوانمیآنکیفیتافزایش

تعمیرات زمان در داشت: اظهار عالیی شه44محمدعلی الکتررساعته دستگاه دو تعویض امکان بلند کوره ماه نقالهرگویور نوار یبکس

K2-3ش پرسنل توانمندی با آن طراحی خطرکه اصلی مسیر در مهم مسایل از یکی اقدام این با و گردید میسر بود، شده انجام کت

گردید.مرتفع3بلندکورهبه3یرباتککارسالیعنیتولید

گلومرهآتولیددرصدی11افزایش•

بخش مدیر ذبیحی سالآمحمدجواد اول ماهه شش در کرد: اضافه نیز اصفهان آهن ذوب و1401گلومراسیون میلیون یک مجموع در

و721 وآتن713هزار و83گلومره میزان657هزار به و تولید پخته آهک و3تن و213میلیون از490هزار معدنی مواد انواع تن

گذشته، سال مشابه زمان مدت با مقایسه در ارقام این افزود: وی . شد ارسال خام مواد هفت11انبار و شش و تولید افزایش درصد

دهد.مینشانرامعدنیموادارسالافزایشدرصددهم

پیام/انتهای

)۱۷:۵۷-۰۱/۰۹/۰۷(اصفهانآهنذوبدریالیرمیلیارد50جوییصرفه

مدی تالشگران همت به ؛ لنجان صدای گزارش ترابربه و آهن راه های کنتریت و سفارشات و ،جاری اصفهان آهن ذوب کاالی ینگرل

شد.یزسابومیواحیاءکترشایندریالرمیلیارد50بربالغاقتصادیصرفهباTGM6کوموتیوولپیستونهای

سژافشین فر ناریانی تعمیرات مدیوپرست ترابرگان و آهن راه شریت نقشری به توجه با : گفت ما خبرنگار به خصوص این در کت

ل موتور در ها پیستون این که بازساوحساسی و دارند،احیا شزکوموتیو یک توسط آنها تجربهری انتقال که شد آغاز داخلی توانمند کت

نشست.ثمربهآتیتعمیراتبراینیزخوبی

بازسا این : افزود میزانزوی به را کار حین توقفات گرفت، انجام کوتاهی زمان طی که وزی بهره ارتقاء لذا و داد کاهش رقمریادی را ی

زد.

ش مسئولین حمایت : داشت اظهار آهنی ذوب تالشگر ساراین بومی و احیا در لزکت های پیستون این ووی بود موثر بسیار کوموتیو

رود.میشماربهکارخانهبرایبیشترهاییزسابومیبخشنویدًاقطعرویکردهاییچنین

بازرپو کاردان مقدس مدیریا خرگانی نیریت تجهیزات بازسازید و احیا خصوص در شده اخذ های استعالم اساس بر : اینزگفت ی

گردید.مشخصآهنذوبنیازموردمشخصاتبامطابقسازندهکترپیستون،ش

خ : افزود پیستونروی این شرمیلیارد50ید برای هریال سازکت بومی اما برداشت در هزینه با آن برزی بالغ ای تومان350ینه میلیون

گرفت.انجامماهششطیو

اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیددکوررثبتلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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باز مدیرکاردان خرگانی تصریت تجهیزات تحرید دلیل به پیستون این واردات : کرد دلریح از دیگر یکبار لذا و نبود پذیر امکان ها یم

گردید.فراهماصفهانآهنذوبکوشانسختتوانمندیاثباتویزسابومیبرایفرصتیهایمرتح

مدی کاردان سلیمیان کنتراکبر و سفارشات لریت این های پیستون : کرد اضافه نیز کاال تامینول و واردات لذا و هستند روسی کوموتیو،

نبود.پذیرامکانًابعضوبرزمانهایمرتحدلیلبهآنها

ش توسط پیستون این اولیه نمونه افزود: مدیروی تایید و فنی بررسی از پس و گردید ارائه آهن ذوب به و آماده سازنده یترکت

گرفت.قرارکاردستوردرآنهاازعدد100یزسابومیواحیاکاال،لرکنتوسفارشاتیترمدیباجلساتویرترابوآهنراهیترمدی

ط از اما نداشتند استفاده قابلیت بودن مستهلک دلیل به ها پیستون این کرد: نشان خاطر ساروی بومی مجددزیق دری، و شدند احیا ًا

گرفتند.قراریربردابهرهفرایند

پیام/انتهای

)۱۷:۵۷-۰۱/۰۹/۰۷(تاسیسابتدایازآهنذوبینربهت

جا سال ابتدای ماهه شش در اصفهان آهن ذوب تولیدی آمارهای ؛ لنجان صدای گزارش ثبتربه از حاکی ابتدایری از جدید کوردهای

است.کترشاینتاسیس

گذشته سال به نسبت افزایش درصد ده با است صنعتی عظیم مجتمع این تولید میزان اصلی معیارهای از یکی که مذاب چدن تولید

باشد.میآهنذوبتاسیسابتدایازتولیدمیزانینرباالتکهرسیدتن381وهزار493میلیونیکبه

جارای سال ابتدای از : گفت خصوص این در اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی تولیدرج در و داشتیم خوبی بسیار دستاوردهای ی

.دهدمیراسالپایانتاتنمیلیون3تولیدبهدستیابینویدکههستیمپیشبرنامهازدرصد2مذابچدن

گم حقوق افزایش همچون شده تحمیل سازمان بیرون از که مشکالتی و است گرفته صورت سختی شرایط در تولید این : افزود کیروی

.استکردهمواجهچالشباراآهنذوباقتصادیتولید،گازویژهبهیژانرهایحاملقیمتافزایشهمچنینوواردات

گی پی با افزود: اصفهان آهن ذوب گمرمدیرعامل حقوق افزایش مشکل حل برای مجلس در گرفته صورت های خوبیری اقدامات ، کی

بی و اصفهان آهن ذوب تولید نوع به توجه با نیز گاز قیمت افزایش خصوص در . است نشده حاصل نهایی نتیجه اما گرفته صورت

انر یارانه از بودن مشکالتژبهره این حل با تنها ، آهن ذوب تولید حفظ که ای گونه به هستیم مواجه جدی مشکل با متاسفانه ، ی

.استپذیرامکان

شناسایی موجب و کرده ایجاد سنگینی بارمالی ، شده ذکر مشکالت : افزود درزوی است شده آهن ذوب مالی های صورت در یان

.شودحلشدهحرطمشکالتبایدامراینبرایوباشدبرقراریرسودآوتعادلبایداستکشورنیازکهتولیدافزایشبرایحالیکه

استرات بسیار را اصفهان آهن ذوب تولیدات ، اولیهژرخصتی مواد تامین برای : داشت اظهار و دانست اقتصادی امنیت در موثر و یک

ت در تغییر جمله از مختلف اقدامات شربا به ورودی مواد دررکیب شدیم موفق .… و معادن با تعامل و ارتباط در رویکرد تغییر ، کت

بایست می خصوص این در است. معدنی اکتشافات انجام به نیاز اولیه مواد پایدار تامین برای اما، کنیم حل را مشکل این مدت کوتاه

.شودانجامشدهدرخواستمعدنیهایپهنهیرواگذابرایصمتوزارتطرفازالزممساعدت

اصفهانآهنذوبدرلییاردمیلیار50جوییفهصرلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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و میلیون یک سهمیه تخصیص عدم به اشاره با به700رخصتی توجه با سهمیه این : گفت ، آهن ذوب به آهن سنگ تنی هزار

در با امیدوارم و طلبد می را دولت تایید ، آن شدن اجرایی که شد تصویب مجلس مختلف های کمیسیون در آهن ذوب تولید نوع

استراترنظ محصوالت تولید و بازار نیاز تامین در همچنان بتوانیم ، آهن ذوب برای سهمیه این اینژگرفتن . کنیم عمل قدرت با یک

.استبهرهبیآهنذوبولیدارندسهمیهدولتیمعادنازفوالدکنندگانتولیدسایرکهاستحالیدرمشکل

تولید در آهن ذوب مهم دستاورد به اشاره با شروی این : گفت گذاریل سرمایه فراوان مشکالت وجود با تولیدزیرکت برای یلریادی

مشت تنها عنوان به دولت اما داد هرانجام پرداخت در باید محصول این اصلی خزی تولیدریدرینه که کند عمل نحوی به برایریل یل

.باشدپذیرامکانآهنذوب

ش این در پهن بال های تیرآهن جمله از باال افزوده ارزش با محصوالت سایر تولید به اشاره با اصفهان آهن ذوب گفترمدیرعامل کت

بسیا اهیمت که ایم رفته پیش برنامه مطابق هم محصوالت این تولید در ملیر: نهضت تحقق در و دارد ساختان صنعت تحول در ی

.استینرآفنقشنیزمسکن

بردا بهره معاون توالئیان خصوصرمهرداد در نیز آهن ذوب شری این تولیدی موفقرکوردهای آهن ذوب ، گذشته سال در : گفت کت

.شدشکستهگذشتهسالتولیدکوردریرجاسالاولماههششدروجوداینباکندتجربهراخودیخرتاتولیدینربیشتشد

و میلیون یک به نهایی محصول تولید : گفت و380وی که396هزار رسید سال نخست ماهه شش پایان در به15تن نسبت درصد

میلیون یک به افزایش درصد ده با چدن تولید و داشته افزایش گذشته و493سال باالت381هزار که رسید ششرتن تولید میزان ین

با فوالد تولید اینکه ضمن . است اصفهان آهن ذوب تاسیس ابتدای از و13ماهه میلیون یک به افزایش و339درصد ،53هزار تن

با نوردی به14محصوالت افزایش و811درصد تولید175هزار ، باآتن و10گلومره میلیون یک به افزایش وتولید721درصد تن هزار

.استرسیدهتن860وهزار626بهافزایشدرصد2.5باکک

اما بود مواجه چالش با اولیه مواد تامین برای که شده تولیدی ارقام این ثبت به موفق حالی در اصفهان آهن ذوب : افزود توالئیان

.کنیمحفظرااولیهموادموجودی،مدتبلندقراردادهایویزیربرنامهباشدیمموفق

بردا بهره سبدرمعاون تکمیل خصوص در امسال : داشت اظهار آهن ذوب سایزHی و برداشتیم خوبی های گام ، این30و24ها

تولید برای همچنین . نماییم تامین را بازار نیاز ، تولید افزایش با کنیم می تالش و شد عرضه بازار به سایزHمحصول با های تیرآهن و

.برسانیمتولیدبهسالپایانتارا400تیرآهنیمرامیدواوکردیمیزیربرنامهنیزترگربز

ش این تولید افزایش به اشاره با نیز آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی افزایشرهمایون برای : گفت بلند کوره بخش در کت

ش محصوالت شده تمام قیمت کاهش در مهمی بسیار نقش که کک مصرف کاهش همچنین و مذاب چدن ،رتولید دارد پروژه9کت

کاهشزیربرنامه همچنین و تولید افزایش موجب ها پروژه این اجرای . اجراست دست در تعدادی و رسید اتمام به تعدادی که شده ی

.شدخواهدچدنتنهرازاءبهگرموکیل500یرزتاککمصرف

امیدوا ابراز تولیدروی مرز به بار اولین برای بتواند امسال ، تولید برنامه از بودن پیش به توجه با اصفهان آهن ذوب که کرد میلیون3ی

برسد.سالدرتن

پیام/انتهای

تاسیسابتدایازآهنذوبینبهترلنجان:صدای|خبرخبرادامهادامه
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)۱۷:۵۷-۰۱/۰۹/۰۷(داردراکشورمعادنازیربردابهرهواستخراجپتانسیلاصفهانآهنذوب

ش امور معاون طالبیان مهدی سید ؛ لنجان صدای گزارش بهرهوربه بنیاد قربانیرکتهای مهدی و رضوی قدس آستان موقوفات ی

ای مهندس با و بازدید تولید خط از اصفهان آهن ذوب در حضور با همراه هیات و رضوی توسعه و عمران موسسه رخصتیرمدیرعامل ج

بازا معاون کرمی بهزاد ، شرمدیرعامل عمومی روابط مدیر سرال حمید و فروش و همکاریابی و تعامل خصوص در و دیدار بیشتررکت ی

.کردندگفتگومجموعهدوهریروبهرهافزایشجهتدر

بردا بهره و اکتشاف امر در اصفهان آهن ذوب های توانایی به اشاره با رخصتی گذشتهرمهندس های سال در گفت: کشور معادن از ی

برخوردا با اصفهان آهن شرذوب این در تولید و بود کامل تولید زنجیره معدن،دارای از همری ولی شد می انجام دغدغه بدون کت

.استشدهمواجهمشکلباتولیدوشدهقطعزنجیرهایناشتباهتصمیماتبرخیبدلیلاکنون

ش با تا دارد آمادگی اصفهان آهن ذوب : شد آور یاد کاروی معدن زمینه در که های همکارکت دارند فعالیت آستانری و باشد داشته ی

دارد.رایرهمکااینپتانسیلرضویقدس

ش کارمدیرعامل معدن اینکه به اشاره با جدارکت اصفهان آهن ذوب از کشور معادن : گفت است شده آغاز آهن ذوب تولد با کشور در ی

استرات که کنون هم و تولیدژنیستند با آهن ذوب محصوالت12ی تولید و محصول تنوع افزایش مبنای بر ماه بهمن از جدید محصول

خود تولیدات در آهن ذوب تفکر وی . شوند مند بهره سیاست این از خود حمایت با توانند می نیز کشور معادن گرفته، شکل افزا ارزش

برون های راه از یکی تواند می صادرات است زبانزد اصفهان آهن ذوب محصوالت کیفیت که کنونی شرایط در : افزود و دانست ملی را

.باشدمشکالتازرفت

همکا توسعه به طالبیان مهدی شرسید : گفت و کرد اشاره رضوی قدس آستان و اصفهان آهن ذوب بین رضویری توسعه و عمران کت

ش از میریکی و دارد را صنعتی و معدنی ، عمرانی کارهای برای مناسبی بسیار ظرفیت که است رضوی قدس آستان در جدید های کت

.باشدیروبهرهافزایشجهتدرمجموعهدوهربیشترتعامالتبرایمناسبیبسیاربسترتواند

بردا بهره و اکتشاف حوزه در اصفهان آهن ذوب پتانسیل به دلیلروی به رضوی قدس آستان : گفت و کرد اشاره کشور معادن از ی

همکا تواند می سنگان و خواف معادن به بردارنزدیکی بهره حوزه در خوبی اینری است امید که باشد داشته اصفهان آهن ذوب با ی

گردد.محققزودترچههریرهمکا

)۱۵:۰۸-۰۱/۰۹/۰۸(یکارآمبایزبادرکیروشکارینرسختت

است.اصلیدروازهبانانتخابیکارآمبایزبابرایکیروشکارینرسختتگفت:کشورمانفوتبالملیتیماسبقباندروازه

گزارش آم9به با امشب دیدار در کشورمان فوتبال ملی تیم شرایط مورد در کربکندی رسول بارصبح، یک ملی تیم داشت: اظهار یزیکا

با یک و انگلیس مقابل بد وزخیلی منظمتر ما تیم اما نبود، قدرتمند انگلیس مثل ولز اگرچه است. داده انجام ولز مقابل خوب خیلی ی

با برنامهتر بازبا در کرد. تزی انگلیس وقتهایری در نهایت در و شد بهتر خیلی تیم چیدمان دوم دیدار در اما نبود، خوب ملی تیم کیب

۳
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است.خوشحالیعاملیزپیرواینکهرسیدیمیربرتگلهایبهاضافه

آم تیم شرایط به اشاره با آمروی داشت: اظهار باریکا در امشبزیکا اگر بود. برد مستحق حتی و داد نشان خوبی تیم انگلیس با ی

با گونه همین ما آمزمقابل مقابل سختی کار کند باری و میکند پرس خوب که است تیمی داشت. خواهیم هافبکشزیکا خط یکنان

آم تیم ایراد این امیدوارم که نیستند خوب گلزنی در خوشبختانه اما هستند، خوب خیلی حالرهم این با بماند. پابرجا هم امشب یکا

مناسبی شرایط در شد پوشان ملی از که معنوی حمایتهای و پاداشها پرداخت و ولز مقابل بخش روحیه برد از بعد هم ما ملی تیم

میکنیم.یزباملیتیمباخوببسیاروضعیتدروایمکردهفراموشهمراانگلیسبایزبادارد.قرار

آم قطعا کرد: عنوان گروه جدول وضعیت به اشاره با کشورمان فوتبال ملی تیم اسبق بان هدفشردروازه و میآید میدان به برد برای یکا

با منطقی روال اگرچه برود میدان به گرفتن مساوی قصد به فقط نباید کشورمان فوتبال ملی تیم نظرم به اما است، اینگونهزمشخص ی

آم که بود صعودرخواهد طلسم بتوانیم که امیدوارم باشیم. گلزنی دنبال به حمله ضد و منطقی دفاع یک ارایه با ما و کند حمله یکا

کنیم.صعودنهاییهشتمیکمرحلهبهمرتبهاینوشودشکستهجهانیجامهایدرملیتیمنکردن

آم روانی جنگ به اشاره با اصفهان آهن ذوب فوتبال تیم اسبق آمرسرمربی کرد: عنوان روزریکاییها سه دو در را روانی جنگ یکاییها

جمهو پرچم از اهلل حذف کنند. کار ما پوشان ملی اعصاب روی دارند قصد و اند کرده آغاز کرگذشته و اسالمی ملیری برای خوانی ی

بود.یفرحکارهایاینازبخشیپوشان

ت در را کدام بیرانوند علیرضا و حسینی حسین بین از بود روش کی جای اگر اینکه مورد در یکیرکربکندی گفت: میداد، قرار اصلی کیب

سختت باراز برای روش کی کارهای آمزین با باری در حسینی است. اصلی بان دروازه انتخاب بهمزیکا تیم که حالی در انگلیس با ی

زد.ر سرش بر دستی دو بیرانوند مصدومیت از بعد روش کی که شرایطی در هم آن شد زمین وارد بیرانوند مصدومیت دلیل به بود یخته

با در روش کی حال این ولززبا با تری در را حسینی بازهم و کرد کاریسک چنین اگر داد، قرار اصلی مدتهارکیب تا حسینی نمیکرد ی

با حسینی به نسبت او قطعا اما است، چگونه حاضر حال در بیرانوند وضعیت نمیدانم نمیکرد. پیدا را آماده بان دروازه یک شرایط

است.سختیکاریزباایندرباندروازهانتخابواقعانمیدانم.رااشبینیوضعیتامااست،دیدهترمیدانوتجربهتر

با آستانه در روش کی به فنی توصیه چه اینکه مورد در آمزوی با باختری از بعد داشت: اظهار دارد یکی2بر6یکا که گفتم انگلیس به

خب نشست در و کرد را کار این خوب خیلی که بدهد سامان روانی نظر از را تیم که است این روش کی سخت کارهای باراز گفت یزی

با روی مثبتی بسیار تاثیر روانی نظر از حرفها این و بود ما برای دستگرمی مسابقه یک انگلیس چیدمانزبا باید هم اکنون دارد. یکنان

با شروع در ملی تیم برای بازمنطقی در کند. انتخاب درزی ولز با بهم8-7ی تیم وضعیت تعویضها از بعد تعویضردقیقه مثال یخت.

با خوب خیلی که زاده قلی جایزعلی و است درست چیز همه میشود پیروز تیم تعویضها با وقتی اما بود، تعجب باعث میکرد ی

بدهد.انجامیربیشتدقتوبررسیباراهایشتعویضبایدیکارآمبایزبادرروشکینظرمبهدارد.توجیه

فراروق،رمشیرخبپایگاهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع

یکاآمربایبازدرکیروشکارینسختترصبح:9|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۴۹-۰۱/۰۹/۱۵(تامینصدرتابعهکتهایرشدرجدیدانتصابات

شدند.معرفیمسملیمدیرههیاتعضویکوآهنذوبکترشمدیرههیاتعضودواحکامیطی

ناد حسین امیر تامین، صدر از نقل به آنالین آتیه گزارش کربه مجید احکامی طی تامین صدر مدیرعامل کوهیزیریمیری مهدی و ی

ش مدیره هیات عضو بهعنوان را علیخانی احد و اصفهان آهن ذوب مدیره هیات جدید اعضای عنوان به ایرانررا مس صنایع ملی کت

کرد.منصوب

ناد پیام از بخشی شردر مدیره هیات جدید عضو سه برای خداوندری به اتکال با است امید است؛ آمده تامین صدر تابعه کتهای

ستی فساد پاکدستی، انقالبی، روحیه با و پیشرفت”زمتعال و “عدالت تحقق و مردمی” دولت مدیران عهدنامه ” مفاد به اهتمام و ی

بکا و تبعیض” و “فقر رفع بهرهرگیرو ارتقاء جوئی، صرفه اصل رعایت با ها برنامه و اهداف پیشبرد در خود توان و استعداد تمام ی

حداکثرو بازدهی اثربخشی، و کارایی افزایش شری، های سرمایه و منابع امانتداری اصل و منافع حفظ لحاظ به کلیهرکت، مصالح ی،

کا خصوصا عرسهامداران شدگان بیمه و جمهوزگران مقدس نظام تعالی و افزون روز پیشرفت به نیل جهت در موفقریز ایران اسالمی ی

باشید.مویدو

ک مجید گزارش؛ این مدزیریمیربراساس دارای آهن ذوب مدیره هیات جدید عضو دکتری صادقرک امام دانشگاه از اقتصاد علوم ی

باز و مالی بازارهای دفتر کل مدیر این از پیش وی شراست. مدیره هیات دارایی، و اقتصادی امور وزارت کارگانی رضوی،رگزارکت ی

ش عامل فناورمدیر شرکت توسعه و تحقیق مدیر و اقتصادی مشاور امین، مالی هوشمند ارریهای متشکل بازار مزکت بانک یزکری

است.بوده

مدی ارشد کارشناس آهن ذوب مدیره هیات جدید عضو دیگر کوهی مهدی عضورهمچنین و مدیرعامل چون سوابقی که است یت

مدیره هیات رییس نائب و عامل مدیر ایران، روی معادن توسعه مدیره هیات عضو و عامل مدیر مکران، عمران پترو مدیره هیات

ش مدیره هیات عضو و عامل مدیر شر“ایرتیک”، فوالد مدیرهرکت هیات رییس غدیر، پتروشیمی مدیره هیات عضو و عامل مدیر کاوه، ق

گذارش سرمایه شرکت مدیره هیات عضو کوثر، معادن و صنایع شری مدیره هیات رییس آوران، فن پتروشیمی اورهرکت پتروشیمی کت

دارد.خودرزومهدرراچابهارآمونیاک

ش مدیره هیات جدید عضو علیخانی مدراحد نیز ایران مس صنایع ملی دکترکت مهندسیرک گرایش معدن، مهندسی رشته در را خود ی

ش مدیره هیات عضو این از پیش علیخانی است. کرده اخذ کرمان باهنر شهید دانشگاه از معدن وراستخراج زمین گهر آهن سنگ کت

است.بودهنورصباکترشمدیرعاملمشاور

)۰۷:۴۶-۰۱/۰۹/۱۵(همدان_سنندجمحوردرآهنراهیلرشکستگیدربارهاصفهانآهنذوبکترشِیزساشفاف

خب پایگاه این گزارش انتشار دنبال شکستگیربه ی درباره شری همدان_سنندج؛ آهن راه محور در ساریل شفاف راستای در اصفهان آهن ذوب درزکت که کرد ارسال پاسخی موضوع ِی
خوانید.مییرز
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است:یرزحرشبهرابطهایندراصفهانآهنذوبکترشگزارشکاملمتن“،سالم“اقتصادیرخبپایگاهگزارشبه

معتمدیمجیدآقایجناب

سالماقتصادرسانیاطالعپایگاهمحترممسئولمدیر

سالمبا

داحترام به نظر خصوصرًا در مطلبی نسبتیرج مطبوعات قانون مطابق است خواهشمند ، رسانه آن در اصفهان آهن ذوب تولیدی ِل

نمایید.اقدامعمومیافکارتنویرجهتبهجایگاههماندریرزجوابیهجردبه

نیا بی و داخلی تولید از حمایت رهبز« معظم مقام تاکید مورد همواره واردات از تولیدری و داشته قرار یکری عنوان به نیز ملی یل

استرات ضروژمحصول از یکی و تریک سالری در اصفهان آهن ذوب پوالمردان همت با کشور آهن راه توسعه ملزومات محقق97ین

مهمت از یکی موفقیت، این پیرورشد. از پس کشور صنعتی دستاوردهای بزین و است اسالمی انقالب شرایطری در ویژه به آن کات

است.مشهودهمگانبراییمرتح

گزا سرمایه به اقدام گذشته سالهای در راستا این در اصفهان آهن خرذوب تولیدری، خط کامل تجهیزات نصب و فرایندرید از اعم یل

گیوگ سرباره زدایی، (رگرد زدایی گاز سسیستمهایVDی، شمش،زیریختگر)، شاخه به شاخه ردیابی اتوماسیونی سیستم ، سطحی یر

صافکا ، نوردی های کنترقفسه اتاق افقی، و عمودی مری اتوماتیک تمام یابی عیب و (زکرل Testی Senterسوراخکا و اره اتاق و یر)

تولیدر مراحل کلیه و نموده و.. مذاب،ریل فوالد تولید جمله از ملی انواعریختگریل تولید و نیاز مورد شمش صنعتری نیاز مورد یل

ازر اعم شهریلی بین های نیزریل و شهری مترو های آخریل مطابق بشمارهری اروپایی استاندارد ویرایش میEN13674-2017ین انجام

باشند.میاستاندارداینرعایتبهملزمدنیادریلرمعتبرتولیدکنندگانکلیهیکهربطوگیرد

تن هزار نود از بیش اصفهان آهن ذوب معادلرتاکنون خط750یل شرکیلومتر به آهن راه هایریل شرکت جمله از ساختریلی کت

توسعه شزو کشور، نقل و حمل جمهوریربناهای آهن راه شرکت ایران، اسالمی وری نموده تحویل .… و اصفهان مترو تهران، مترو کت

است.گرفتهقراریربردابهرهمورد

:باشدمیتوضیحبهالزمیرزموارداستگردیدهیلرموردیکشکستنبهاشاره،مذکورخبردراینکهبهتوجهبا

) اتصال صفحه از استفاده با نصب عملیات حین در شاخه شکستFISHPATEاین دچار اتصال صفحه محل از مهره و پیچ توسط (

های شاخه کلیه اینکه به باتوجه لذا است، شرگردیده این تولیدی استریل ردیابی قابل و بوده بفرد منحصر شناسه شماره دارای کت

مذاب، تولید از اعم تولید مراحل سوابق اطالع، محض به گر، تولیدریخته و نورد عملیات و مجددری بازرسی مراحل و ویل بررسی ًا

مدی بازرسین توسط مربوطه استاندارد با محصول کامل انطباق شراز کیفیت شریت بازرسین و (رکت ایران المللی بین بازرسی )IEIکت

باشد.میدسترسدرکاملبصورتآنمستنداتگردیدکهحاصلاطمینان

د از اررپس و بررسی مورد شکست سطح بالفاصله نصب، پیمانکار از نمونه ارسالیزیافت نمونه های لبه و سطوح که گرفت قرار یابی

نامتقا لهیدگی هایردارای بررسی جهت که بود رویت قابل بوده سخت جسمی ضربات از ناشی احتماال که مکانیکی شکل تغییر و ن

مط اساتید با فوق موضوع نمونه، قبربیشتر که دانشگاهی متخصص و جمهوح آهن راه با زمینهراًل این در هایی پروژه ایران اسالمی ی

مط اند حضورداشته جلسه از پس و نوعرح این قبلی های پژوهش و تجربیات براساس که نمودند نظر اظهار ایشان نظر، تبادل و ی

بعض وشکست نصب عملیات در مکانیکی نیروهای از استفاده نیز و استاندارد غیر جانبی قطعات از استفاده یا و دقت عدم اثر در ًا

است.افتادهاتفاقنیزگرفتهقراراستفادهموردکهقبلیوارداتیهاییلردرمشابهیمواردکهآیدمیبوجوداتصال
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ش اطالع به کتبی بصورت فوق توسعهرموارد و ساخت جهتزکت پروژه محل به کارشناسان اعزام و رسیده کشور حملونقل یربناهای

باشد.میاقدامدستدربیشتربررسی

تولید فرآیند در است ذکر کنترشایان و بازرسی عملیات اصفهان آهن ذوب در کلیهریل کیفیت آخرل براساس تولیدی های ینریل

آخرفنآو مطابق و دنیا روز های کنتری و شده اشاره ویرایش تجهیزاترین توسط داخلی عیوب بویژه سطحی عیوب ها، اندازه و ابعاد ل

نگهدا نامحدود مدت به آن سوابق و ثبت انجام، تولیدی شاخه تمامی شناسایی و ردیابی قابلیت با بازرسیربرخط بر عالوه . گردد می ی

مدی تجربه با و دیده آموزش بازرسین میگیرد، انجام فوق دستگاههای توسط که شرمکانیزه کیفیت مطابقریت نیز دستی بصورت کت

ش مدون های دستورالعمل و استاندارد کنتربا دقیق، ابزار و شابلون توسط براساسرکت همچنین دهند. می انجام را الزم بازرسی و ل

ش با اصفهان آهن ذوب توسعهرتوافقات و ساخت مستقلزکت بصورت تولید، مراحل کلیه از بازرسی فرآیند کشور، حملونقل یربناهای

»پذیرد.میانجامنیزحضوردارندکترشایندروقتتمامومقیمبصورتکه)IEI(ایرانبازرسیالمللیبینکترشتوسط

عمومیروابطیترمدیپرسترسیدنی/رفسرالحمید

)۱۲:۵۰-۰۱/۰۹/۲۶(اصفهاندرصنعتیِیمهارتهایآموزشتوسعهسازان؛چدنصنعتیگروهمدیرعامل

کا اولین که زمان همان تجاراز توسط نیمهصنعتی راهاندارگاههای ایران در الضرب امین مانند پربسامدتزی از یکی امروز تا شد مهارتری کمبود کشور، در صنعت حوزه چالشهای ین
راهاندا با تصمیمساز که چالشی است، بوده صنعتی ماشینهای کاربران پیچیدگی افزایش و صنعت رشد با متناسب تکنیسین) ) فنورز بدنه نشدن فربه و کار آموزشزنیروی آنچه ی

گیران تصمیم مراجعه محل متناوب بهطور دنیا، در حرفهای و فنی آموزش قدرتمند الگوی بهمثابه آلمان کشور ازقضا که است داشته آن رفع و بهبود در سعی خواندهشده، حرفهای و فنی
هستوبودهصنعتیتوسعهبرایایرانی

بسیا صنایع گذشته دهه چند طی مسیر همین در اصفهان: - اقتصاد تکنیسینهاردنیای الغر حلقه و ماهر کار نیروی کمبود به علم با ی

آخ از که برداشتهاند بلندی گامهای کمبود این جبران برای حرفهای و فنی آموزشی مراکز کمک با تولید و کار زنجیره میانه آنهاردر ین

کرد.اشارهگاهیرکابینآموزشیمراکزیزراهاندابهمیتوان

نشان آمارها و میرود شمار به کشور در حرفهای و فنی آموزش پیشگامان از پیوسته بهطور کشور صنعتی اول استان مقام در اصفهان

بیشت شانس از خود، همسان و همسال گروههای نسبت به اصفهان در مراکز این آموزان مهارت جستجویرمیدهد در موفقیت برای ی

شدهاند.برخوردارشغلیارتقایامهارتشانوتواناییبامناسبحرفه

مدی اخوان آرش میان این راهانداردر از اصفهان حرفهای و فنی آموزش مزکل کاری بین آموزش راستایرکز در استان سازان چدن گاهی

میدهد.خبرشغلجویندگانوجویانمهارتبهواقعیمحیطدرتجربهکسبباهدفومهارتیآموزشهایتوسعه

م این افتتاح آیین از اقتصاد دنیای گزارش شهربه در گفت:رکز آموزشی سیستم این قالب به اشاره با اخوان اصفهان، جی صنعتی ک

میشود.یفرتعصنایعنیازوخواستهاساسبرآنمحتوایوگرفتهرقراصنعتدلدرآموزشیمجموعهاین

از و پیداکرده تغییر اصفهان استان حرفهای و فنی آموزش مجموعه در آموزشی مدل به نگاه تاکنون گذشته سال چند از : میگوید او

همکا همواره و داشته وجود حرفهای و فنی مجموعه در صنایع با ارتباط و صنایع در آموزش بنام بخشی باردیرباز خوبی متقابل یهای

است.داشتهوجودصنوفوصنایع
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تاثیرمدی کارهای انجام برای داد: ادامه اصفهان حرفهای و فنی آموزش ندارکل راهی هیچ اثربخش و خودمانرگذار ارتباط اینکه جز یم

کنیم.قویترصنفیوصنعتیواحدهایباآموزشحوزهدررا

بهطورجدی تاکنون گذشته سال چهار از اصفهان استان حرفهای و فنی آموزش مجموعه در نگاه و نگرش تغییر این داشت: اظهار وی

است.عادیآموزشهایشدنینزجایگحالدرگانهودآموزشهایمدلوانجامشده

ط این اینکه برای کرد: اضافه جایگراخوان کامل بهطور کشور در آموزشی مدل و ویژه آموزشیزح سیستم اما است زمان به نیاز شود ین

استانود حرفهای و فنی آموزش کل اداره کار دستور در بهطورجدی تاکنون گذشته سال چهار از حرفهای صالحیت سیستم و گانه

است.داشتهدنبالبههمراخوبیبسیارنتایجوگرفتهرقرا

آموزشی سیستم این در صنف و صنعت نقش کرد: بیان هم70وی حرفهای و فنی نقش و بز30درصد بهعنوان که است ینرگتردرصد

میشود.محسوبآموزشینگاهاینامتیاز

د آموزشهای شیوه به اولیها) (کار کار جویای افراد برای حرفهای و فنی آموزش کل اداره او گفته شاغالنوبه مهارت ارتقا برای و گانه

است.دادهقرارکاردستوردررامشاغلحرفهایصالحیتنظام

طرمدی این گفت: اصفهان حرفهای و فنی آموزش راهاندارکل گذشته سال پنج حدود از هم اصفهان ذوبآهن در مجموعهزح در و شده ی

مبا صالحیترفوالد و است دادهشده توسعه کار این خصوصی بخش آموزشگاههای از تعدادی کمک با و است پیداکرده ادامه که

شد.اجراییاستانداردواصولیبهصورتعسلویهپروژهدرنفتیکتهایرشسطحدرحرفهای

بز اینکه بابیان مرگتروی مشازین آموزشی، نگاه تغییر این شاهکلید و شدنریت محور سفارش و است صنوف و صنایع کت

د صنعت رشد افزود: چندانرآموزشهاست، کازگذشته و بود بهروز سال چندین تا حرفهای و فنی تجهیزات و نبود وریاد فنی گاههای

تکنولو رشد با گذشته سال چند در اما بودند، جلوتر هم صنعت از نمیتواندژحرفهای دولتی هیچ صنعت، به آن شدن وارد و دنیا در ی

دهد.ارتقاوداردنگهبهروزراخودگاهیرکاتجهیزات

تع آموزشی استانداردهای آن اساس بر و شناسایی حرفهای صالحیت در موجود مشاغل داد: ادامه ویراخوان و میشوند گیهایژیف

بهت انجام برای مختلف دستگاههای با کار برای موردنیاز مهارتی و بهرهوردانشی تا میگیرد قرار موردبررسی کار افزایشرین کار نیروی ی

کند.پیدا

افزود:رمدی است، کار بازار و روز نیاز بر مبتنی کل اداره این مهارتی آموزشهای اینکه بابیان اصفهان استان حرفهای و فنی آموزش کل

است.جامعهدرپایداراشتغالایجادعواملازیکییزمهارتآمو

کسب بازار با مستقیم ارتباط دلیل به کار واقعی محیط در مهارتی آموزشهای اینکه بابیان بهتووی از داد:رکار ادامه آموزشهاست، ین

کا بین آموزش مراکز برایجاد با صنعتی و تولیدی واحدهای در بهرگزارگاهی افراد جذب برای کوتاهمدت علمی و مهارتی دورههای ی

میگیرد.قرارموردتوجهنیزینیرکارآفوخالقیتپرورشمهارت،یریادگیبرعالوهمراکزایندرواستاجتنابناپذیرضرورتیکاربازار

کا بین آموزش مراکز کرد: خاطرنشان میکنندراخوان فعالیت سازمان آموزشی مهارت استانداردهای قالب در و کارخانه نظارت با گاهی

هستند.تولیدخطیانرجازمستقلآموزشی،تجهیزاتازلحاظو

ش افزود: تحروی اوج در داخلی تکنولورکتهای از و هستند فعال و توانمند بسیار کشورژیمها مهندسان و صنعتگران توسط دنیا روز ی

است.افتخارموجبکهکاستهاندجرخابهکشوروابستگیازوگرفتهرقرامورداستفادهوشدهیزبومیساوتولیدطراحی،ما

صورت در و دارد وجود اصفهان استان حرفهای و فنی آموزش مجموعه در آموزش مبحث مورد در خاصی اعتقاد و توجه گفت: اخوان
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قرا موردتوجه بهخوبی آموزشی موسسههای آن در صنعت با ارتباط دفتر که درمییابیم دنیا آموزشی موفق نظامهای شدهربررسی گرفته

است.

انسانی نیروی تامین چالش داشت: اظهار مراسم این در نیز سازان چدن صنعتی گروه فردامدیرعامل و امروز چالش کارآزمودگی؛

کرد.خواهدپیدایربیشتشدتآیندهدرکهاستجدیچالشییکبهعنوانماهروکارآزموده

ماشینکا حوزه در هم مجموعه این در اینکه بابیان دستجردی صافی داود تامینردکتر برای افزود: هستیم، مواجه چالش این با ی

ط اجرای زمینه در و میکنیم دراز نیاز دست استان حرفهای و فنی کل اداره سمت به کارآزموده و ماهر نمونههایرنیروی و مختلف حهای

همکا و حرفهای و فنی کشوررآزمایشی و استان صنعت برای را شایستهای اقدام بتوانیم تا میکنیم آمادگی اعالم نیز دوجانبه یهای

دهیم.انجام

سازان چدن صنعتی بز(گروه بهعنوان اصفهان، در عام) مجموعهرگترسهامی بهعنوان و است کشور فوالد نورد غلتکهای تولیدکننده ین

است.حرمطآسیاویکارآماروپا،قارههایبهغلتکنمونهکنندهرصاد

/۰۱/۰۹(شدبرنده1ققنوسآهنسنگمعدنمزایدهدراصفهانآهنذوبکرد:اطالعکسبروزرصدخبرتحلیلیپایگاه
۱۳-۱۸:۵۰(

جانبی اثرات تواند می که ای مزایده در اصفهان آهن ذوب کرده اطالع کسب ما نگار خبر که آنظور , روز رصد اختصاصی گزارش به

بزز دستاوردی به توانست انتظار ها مدت از پس باشد داشته تولیدی واحد این روی بر معدنریادی مزایده ی وبرنده کند پیدا دست گ

شود.1ققنوسآهنسنگ

بورسشهریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۳:۰۷-۰۱/۰۹/۲۵(کردجابجارا1400سالکوردراصفهانآهنذوب

در اصفهان آهن جا6ذوب سال سالرماهه به نسبت را کشور تیرآهن بازار از خود سهم شد موفق میزان1400ی به14به و دهد افزایش ترتیب74درصد این به تا برساند کوردردرصد
نماید.جابجاراخود

ار در جدی طور به گذشته سال چند در اینکه علیرغم اصفهان آهن ذوب ، روز رصد اختصاصی گزارش اثزبه های واحدهایریابی گذار

مه بی مورد شرتولیدی پردازد.این می تولید مسئله به نظاممند همچنان اما گرفته قرار اقدامری کاال بورس در محصول فروش ضمن کت

ب قالب در مشخص نتایج کسب و ارتباطی های کانال توسعه مشترگزاربه های نشست مشتری با جدیدرک یابی مدل ضمن تا کرد یان

کند.پیشرویجدیدکوردهایرسمتبهمتقاضیان

ار نظام استقرار با اصفهان آهن بزذوب با معامالت و تعامالت سالمت بر مستمر نظارت بر عالوه پیمانکاران هایرگزاریابی نظرسنجی ی
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آما جامعه تا کرد سعی ای طردوره ایجاد با همچنین تولیدی واحد این نماید ایجاد بازار واقعی نیازهای از مدونی تشویقیری های ح

همکا مسیر و شناسایی را توانمند پیمانکاران تشویقی، تعدیلهای و ها پرداخت پیش پرداخت کهرمانند داد توسعه آنان با را خود ی

است.موارداینازیکیبلندمدتقراردادهایانعقاد

ت مهم جاراز سال در جدی های چالش وجود با ذوبیها شد باعث که اتفاقاتی پاداشریرین پرداخت نمایند کسب جدیدی کورد

گردید.ذوبیهاعملکردتعالیسببودادافزایشرایربهرهومیزانانگیزهایجادضمنمسئلهاینبود.تولیدراندمان

در کشور تیرآهن تولید میزان میدهد نشان جا6بررسیها سال نخست تولید599یرماهه با ذوبیها که بود تومان هزار443هزار

سهم قبل74تومان سال در تیرآهن تولید از اصفهان آهن ذوب سهم گفتنیست کردند خود آن از را کشور در که60.7درصدی بود درصد

جا سال ماهه شش در میزان باراین این14ی سال پایان تا رسد می نظر به و شد همراه افزایش نیافتنیردرصد دست تواند می کورد

شودتر

)۱۰:۲۷-۰۱/۰۹/۰۲(ایراندرتیرآهنتولیدکارخانهینربهت

با کشور هر توسعه مختلف ابعاد در آبادانی و عمران در مهمی نقش که است صنایعی از ساختوساز مهمتزصنعت از یکی میکند. استفادهری ساختوساز فرایندهای در که مصالحی ین
است.تیرآهنمیشود،

فل و فوالدی مقاطع مراکززتولیدکنندگان ایران، در دارند. گوناگون پروژههای پیشبرد و داخلی نیاز تأمین در مهمی نقش هم مختلف ی

بهت اما هستند مختلف مدلهای و ابعاد در تیرآهن تولید به مشغول قابلاعتنایی است؟رتولید کدام ایران در تیرآهن تولید کارخانه ین

گفت.خواهیمبرایتانمقاله،ایندر

کند.راحتترکیفیت،بابتراخیالشانوسادهتررامصرفکنندگانبرایمحصولتهیهوتأمینروندمیتواندینهاربهتباآشنایی

حرفهای و است قوی زمینه این در ایران نیست. کم هستند، فعال تیرآهن تولید حوزه در که کارخانههایی گفتنزتعداد برای یادی

بهت بخواهیم اگر مروردارد. باید بشناسیم، را ایران در تیرآهن تولید کارخانه عرضهرین زمینه در که باشیم داشته معروفی نامهای بر ی

دارند:مهمینقشبازاربهتیرآهنانواع

ه از ادامه بسیاردر و هستند پیشرو باکیفیت، تیرآهنهای تولید در فوق موارد میگوییم. کارخانهها این از تأمینریک بر عالوه آنها، از ی

میروند.بهشمارمهمییگرانزباهمصادراتزمینهدرداخلی

ش میان معروفتردر آهن ذوب تیرآهن، تولیدکننده نیارکتهای و است مورد تعزین به شری این ندارد. معرفی و بهرهمندیریف با کت

میکند.ایفامهمینقشکشورتیرآهنانواعتولیددرباکیفیتموادوتجهیزاتاز

تیرهای شامل کارخانه این تیرآهن تولید هIPBوIPEاستانداردهای تولیدی سایزهای بسیاررمیشود. هم استانداردها این از یک

تیرآهنهای نمونه، برای است. اندازههایIPEمتنوع در آهن ذوب کارخانه محصوالت320تا120در از و میشوند تولید میلیمتر

هستند.بازارقابلاعتماد

استعالمگی پایگاههای به مراجعه کنید. بازار محصوالت ارزش بررسی به اقدام میتوانید امروز اصفهان تیرآهن قیمت مرور نربا خری

خ و انتخاب کار قابلاعتماد، منابع از اطالعات کسب و قیمتها بررسی با میآید. شما کمک به زمینه این در فوالدی سادهتررمقاطع ید،
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میرود.پیشهمیشهازیعتررسو

فوالدی مقاطع تولید به اقدام بناب ظفر تیرآهن، کنار در است. کشور غربی شمال ناحیه در مهم تیرآهن تولید مراکز از هم کارخانه این

دیگ کارخانهرمتنوع این فعالیت سابقه اینکه، با میکند. هم میلگرد جمله از سالزی حوالی از و نیست طوالنی کار1386یاد به مشغول

میشود.عنوانمعتبرینهایزگواستفعالهمصادراتحوزهدربنابظفراست.داشتهخوبیدستاوردهایاماشده

مط کارخانههای از هم بسیاررفایکو کارخانه این آهنی و فوالدی مقاطع تولید حجم است. تیرآهن تولید حوزه در سال،زح در و است یاد

بامیلیون5ًایبرتق میکند. تولید محصول خآُتن به اقدام میتوانید هم فایکو تیرآهن قیمت از بهترگاهی از یکی محصوالترید ین

کنید.حوزهایندربازار

سا در و ایران شمال در که کارخانه این فعالیت آنچنانرسابقه هم است واقع سالزی در فایکو نیست. در1393یاد و شد تأسیس

خ برای میکند. فعالیت هم صادرات اندازهربخش در تیرهایی جمله از تیرآهن انواع این20و14،16ید محصوالت روی میتوانید

برسد.خوبیشهرتبهتوانستهبازاردراندکشحضوربهرغمواستخوشنامتولیدی،کزرماینکنید.حسابکترش

بز از شرگتریکی آرین هم دیگر فوالدی مقاطع و تیرآهن تولید شرکتهای این است. فوالد بزریان از که کارخانههایرگترکت ین

سال در میرود، بهشمار خاورمیانه آ1385تولیدی تولیدی تیرآهنهای است. کرده کار به استانداردرشروع از فوالد DINیان 1025-5

دارند.مناسبیبسیارکیفیتومیکنندپیروی

خ قیمتربرای و مختلف محصوالت قیمت مرور با مثال، برای کنید. استفاده کارخانه این محصوالت از میتوانید تیرآهن انواع ید

بزنید.ایراندرتیرآهنتولیدهایکارخانهینربهتازیکیازیدرخبهدستی،ردیگینهزگهریا14تیرآهن

سال حوالی از خود کار شروع با که است مهمی بسیار تولیدی مراکز از هم ماهان صنعت پروفیل زمینه1389کارخانه در است توانسته

کند.عملموفقتیرآهنمانندطویلفوالدیمقاطع

بهت نامزدهای فهرست میان در هم کارخانه طیراین را باکیفیتی محصوالت چون دارد جای ایران در تیرآهن تولید کارخانه ین

است.آن14تیرآهنهمکترشاینمحصولینرمعروفتمیکند.بازارروانهوتولیدحرفهایفرایندهایی

بز بسیار هم تولیدی مجموعه دارایراین بناب شاهین است. گسترده و سالزگ در را خود فعالیت و است متنوعی یرمجموعههای

است.کردهشروعشرقیآذربایجاناستاندر1383

ش شهراز صنعت فوالد به باید مجموعه این تابعه تبرکتهای سهند فوالد و دوریار در بناب شاهین تولیدی تیرآهنهای کنیم. اشاره یز

میشوند.تولید20و14،16،18جملهازمختلفسایزهایدرst44وst37یژآلیایدرگ

سالرش در یزد فوالد نورد و1375کت تولید را فوالدی مقاطع انواع کارخانه این کرد. کار به شروع و شد تأسیس یزد شهر نزدیکی در

میشود.دیدهیزدفوالدنوردکاربردرپوپرفروشمحصوالتدرمیانهمتیرآهنمیکند.بازارروانه

شاخصت شناخت بهتربا انتخاب به دست میتوانید کشور فوالدی مقاطع تولیدکنندگان بزنید.رین ایران در تیرآهن تولید کارخانه ین

هستند.پرشمارکشورصادراتیوداخلیموردنیازتیرآهنتأمینوتولیدحوزهدرموفقکتهایرش

بسیار کارخانهها این در تولید روند برایزکیفیت است. مراجعهآیاد قابلاعتماد پایگاهی به باید آنها محصوالت انواع قیمت از گاهی

بگی استعالم را موردنظرتان محصول ارزش و استعالمگیرکنید روشهای از یکی آیرومارترید. اطالعرسانی پایگاه از استفاده قیمتها، ی

است.آسیا)نفتصنعتپیشروکترش(

ش بازراین و تأمین زمینه در ورکت دقیق درست، اطالعاتی ارائه با ضمن در میکند. فعالیت هم تیرآهن جمله از فوالدی مقاطع گانی
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خ به بهتربهروز تا میکند کمک مناسبتریداران و گرین خزین و تأمین را موردنیازشان بهریدارینه آیرومارت با تماس راههای کنند. ی

است:یرزحرش

خ امکان و قیمتها استعالم جمله از آیرومارت متنوع آنرخدمات شهرت و محبوبیت دالیل جمله از مختلف فوالدی مقاطع آنالین ید

است.بازاردر

)۲۱:۰۸-۰۱/۰۹/۲۸(رسدمییربردابهرهبهآزادراهکیلومتر291است/ساختدستدریلیرمسیرکیلومتر3300خادمی:

ش توسعهرمدیرعامل و ساخت :زکت گفت کشور و3یربناهای مسیر300هزار متر ورکیلو هزار یک ، و35یلی آزادراهی مسیر بز6کیلومتر کیلومتر دسترهزار در اصلی راه و گراه
دارد.قرارساخت

خب پایگاه خبرنگار گزارش خبربه نشست این در خادمی خیراله نیوز، فی بخشری در افزود: لجستیک و ونقل حمل نمایشگاه ششمین ی

است.کیلومتر562ازبیشیلیرخطوطاینطولمجموعکهداردقرارساختکترشکاردستوردرمهمپروژه5ساختیلیر

ش توسعهرمدیرعامل و ساخت پایانزکت تا شمال تهران آزادراه دو قطعه از باند یک از آزمایشی تردد آغاز از نقل و حمل یربناهای

گفت: و داد خبر ایمنی٨4امسال با تاسیسات نصب بخش اما میرسند، اجرا به سال پایان تا که است تونل و پل پروژه این درصد

مط میشود.رکامل انجام امسال پایان مسیر این از آزمایشی عبور اما دارد وجود آینده سال اوایل تا آن اجرای پایان احتمال که است ح

پروژههای ساخت میزان به اشاره با دررخادمی داشت: اظهار حدود15یلی متوسط طور به گذشته شبکه200سال به یلیرکیلومتر

میکنیم.ایجادیلیرشبکهساالنهمتوسطبرابر2.5یلیرخطوطاینتکمیلباکهشدهاضافه

و شهرسازمعاون و راه باالیزیر پیشرفت با آزادراهی پروژه پنج اینکه بیان با تص80ی است، اجرا دست در اینردرصد طول کرد: یح

در291پروژهها هم بخش این در است. اخیر١5کیلومتر ما٨6سال آینده سال یک در اما است، بوده تحویل٢٩١کیلومتر آزادراه کیلومتر

است.ساالنهمتوسطبرابر٣.5کهمیدهیم

منطقه اولویتدار پروژههای کرد: خاطرنشان اولویتدار پروژههای به اشاره با گل2خادمی بخش شمال، – تهران آزادراهوآزادراه گاهی

هستند.هشترود–مراغهآزادراهومرند،–یزرتبآزادراهاصفهان،–شیرازآزادراهرودبار،–منجیل

داشت: ابراز و داد خبر امسال پایان تا شمال تهران آزادراه دو قطعه از باند یک از آزمایشی تردد آغاز از و٨4وی پل پروژه این درصد

مط کامل ایمنی با تاسیسات نصب بخش اما میرسند اجرا به سال پایان تا که است اوایلرتونل تا آن اجرای پایان احتمال که است ح

میشود.انجامامسالپایانمسیراینازآزمایشیعبوراماداردوجودآیندهسال

ش فرودگاههای و بنادر راهآهن، توسعه و ساخت معاون نشست این توسعهردر و ساخت گفت:زکت نیز کشور حملونقل یربناهای

صنعت کنیم ادعا عرصهرمیتوانیم در نیازهایزیلی همه ایرانی مهندسان توان و دانش از استفاده با و است شده خودکفا یرساخت

میکنیم.برطرفبخشایندرراخود

تولید اگر افزود: خطیبی پروژههایرعباس ساخت نبود اصفهان آهن ذوب در ملی میریل نشان آمارها و میشد متوقف امروز یلی

.نداشتیممشکلیسال4ایندروشدهیریدارخملییلرتنهزار٧٠امروزبهتاملییلرساختابتدایازکهدهد

شکست اعالم درباره پروژههایروی از یکی در ملی اماریل دهند پاسخ موضوع این درباره آهن ذوب میرفت انتظار کرد: تاکید یلی

انایردرتیرآهنتولیدخانهکارینبهترنو:سالم|خبرخبرادامهادامه
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که داشت توجه آنرباید در شکست اصال که نیست کاالیی وریل نداد شکستگیرخ و میشود شکست دچار هم اروپایی فیریل یل

نمیشود.تلقیضعفالنفسه

ش توسعهرمعاون و ساخت سختتزکت داد: ادامه نقل و حمل برایریربناهای آهن ذوب برای را استانداردها نظررین در ملی یل

تا که گرفتیم تعهد مجموعه این از و ای5گرفتیم منطقه هر در هرسال بدون شد شکست دچار ملی جایگرینهزیل محلزیل در را ین

.کنندنصب

از اینکه بر تاکید با شکست٧٠خطیبی مورد یک تنها استفاده مورد تن نبایدرهزار و نیست غیرطبیعی هم موضوع این که داده خ

شکست خبر آن در اما باشیم آن کارنگران جوش عملیات و بود نشده تمام هنوز پروژه آن چراکه کردند لطفی کم عدهای هم بهریل ی

بود.شدهشکستدچاریلرتاجاتصال،صفحهدروبودنرسیدهاجرا

شهرسا و راه وزارت اینکه بر مبنی ایلنا سوال به پاسخ در ازریزخطیبی گرانتر را ملی خریل هندی و اروپایی اظهارریداریل میکند، ی

خ قیمت و شده منعقد آهن ذوب با قرارداد نوع پنج برنامهریدرداشت: سازمان که است بهایی فهرست براساس آهن ذوب از ملی یلی

میدهیم.قرارمبناراآنومیکندتعیینبودجهو

مط هم ملی تولید از حمایت بحث البته داد: ادامه کهروی میدهیم را اطمینان این هم وجود این با اما میشود ازرح گرانتر ملی یل

نشدهاست.حرمطجاییاساساکهداردوجودآهنذوببهسنگینیبدهیحاضرحالدرکهشودتوجهبایدونبودهخارجییلر

ش توسعهرمعاون و ساخت توسعهزکت صندوق از مجدد برداشت خواست در بر مبنی ایلنا دیگر سوال به پاسخ در نقل و حمل یربناهای

درخواست رسمی طور به چابهار - زاهدان آهن راه از دیگر قطعه ساخت :برای گفت زاهدان-چابهار آهن راه دوم مرحله ساخت برای ملی

تکمیل برای چراکه کردیم اعالم را ملی توسعه صندوق از دارکیلومتر6٨٢استفاده مالی منابع تامین به نیاز پروژه این ازریل یکی که یم

است.توسعهصندوقمنابعازاستفادهپروژهاینبرایمالیتامینهایروش

است، کرده موافقت چابهار زاهدان- آهن راه دیگر قطعه برای توسعه صندوق از برداشت با بودجه و برنامه سازمان اینکه بیان با وی

ک که داشت توجه باید داشت: کرابراز تکمیل برای نباید ایران و دارد وجود منطقه در رقیب شریدورهای پروژهریدور این ساخت و ق

است.ملیتوسعهصندوقظرفیتازاستفادهمالیتامینیعرسراههایازیکیوبدهددستاززمانمهمیلیر

ش معاون گفته توسعهربه و ساخت صورتزکت به صندوق از مالی تامین نقل، و حمل بابتریربناهای یعنی است میلیون٣٠٠یالی

بود.خواهدیالیرصورتبهصندوقبههمآنگشتربطبیعتاوکردیمیافتردراآنیالیرمعادلصندوقازشدهاستفادهیورو

س قطار ساخت پروژه اینکه بیان با سرعترخطیبی باید اما نبود تعطیل پروژه این داشت: اظهار نبود، تعطیل تهران قم اصفهان السیر یع

از پروژه این در میکرد. پیدا افزایش تهران٢45آن اصفهان قم فاصله طرفزیرسازکیلومتر١5٠کیلومتر حاضر حال در و شدهاست ی

بازنگ درباره اقتصاد شورای مصوبه منتظر عامل بانک . ندارد آن مالی تامین و پروژه این فاینانس برای طرچینی این بهری و است ح

داد.خواهدانجامرامربوطاقداماتعاملبانکاقتصادشورایمصوبهمحض

سدرمییداربرهبهربهاهادرآزکیلومتر291است/ساختدستدریلیرمسیرکیلومتر3300خادمی:نیوز:فی|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۱۱-۰۱/۰۹/۲۱(کند؟میکارچگونهآالتآهنذوبکورهانواع

کنیم.صحبتفلزاتذوبکورهانواعمورددریمرداقصدمقالهایندر

کنیم.صحبتفلزاتذوبکورهانواعمورددریمرداقصدمقالهایندر

دا قصد مقاله این فراهمردر مشخصی فلزات ذوب برای را الزم حرارت ذوب های کوره کنیم. صحبت فلزات ذوب کوره انواع مورد در یم

فل نوع به کوره نوع انتخاب کنند. دازمی قصد که کاری نوع اساس بر مختلف های کوره دارد. بستگی کنیم ذوب آن در نوعریم کرد،

شوند.میبندیتقسیممختلفیانواعبهمصرفیسوختوکورهدرحرارتتقسیم

قدمت ها کوره این میباشد. ای بوته یا زمینی کوره میگرفت قرار استفاده مورد بیشتر گذشته در که آالت آهن کوره انواع از یادیزیکی

کا در بیشتر و متحردارند و ثابت نوع دو به زمینی های کوره شوند. می استفاده کوچک هاییرگاههای بوته گردند. می بندی تقسیم ک

منی مانند فلزاتی برای بیشتر آهنی های بوته باشد. فوالد یا و خالص آهن از تواند می گیرد می قرار استفاده مورد ها کوره این در یمزکه

شود.میاستفاده

کوره این در اند شده ساخته کربن از که گرافیتی های بوته همچنین کرد. استفاده زمینی های کوره در میتوان نیز فوالدی های بوته از

حرارت و دارند باالیی ذوب نقطه ها بوته این روند. می کار به فلزاتزها کردن ذوب برای نیز سیلیکونی های بوته از میکنند. تولید یادی

تولید نسوز خاک از که است شاموتی بوتههای نمود استفاده آن از توان می زمینی های کوره در که هایی بوته دیگر از میشود. استفاده

معمو شوند. تامی ها بوته این دوام نمود.1650اًل اشاره چرخان نوع به توان می فلزات ذوب های کوره دیگر از است. گراد سانتی درجه

مایع سوخت از یا و سنگ زغال مانند جامد نوع از تواند می آنها سوخت که دارند وجود زمینی و ثابت نوع دو در نیز چرخان های کوره

باشد.

آلیا یا فلز نوع باید مناسب کوره انتخاب بایدژبرای که گری روشریخته این با گردد. تعیین آن ذوب دمای و شده مشخص شود ی

برای محدوده هر در گردد. می تهیه کوره مصرفی سوخت و شود می مشخص شود تولید کوره توسط باید که حرارتی گرمقدار یریخته

محیط های محدودیت آلودگیزباید ها کوره این گرفت. نظر در را محیطزیستی برای هازیادی کوره این شارژ کنند. می ایجاد یست

رود.میشماربهایبوتههایکورهمعایبازیکیمورداینوشودمیانجامدستیشکلبه

ه ای بوته آهن ذوب کوره بردازدر بهره و پایین ها نمود.رینه ذوب نیز را فلز کمی مقدار توان می ها کوره این در است. ساده آن از ی

مقدار ذوب برای ها کوره این شودزاما نمی توصیه فلزات از انرزیادی مصرف درژیرا و بر زمان بسیار و یافته افزایش باال تناژ در ی

نیست.صرفهبهمقروننتیجه

برای آن از شود تولید چرخان شکل به ای شعله ی کوره اگر شوند. می ساخته مکعب و استوانه های شکل در ای شعله ذوب های کوره

گر تریخته مهم از معروفند. نیز تشعشعی های کوره به ای شعله های کوره گردد. می استفاده چدن ویری کورهژین نوع این های گی

ط از ها کوره این نمودن شارژ تماسند. در آتش ی شعله با مستقیم طور به کوره به شده وارد مواد که است ازراین یا و آن درب یق

ه و بوده آسان ها کوره این ساخت باشد. می طبیعی گاز یا و گازوییل ای شعله های کوره سوخت گیرد. می انجام یزسقف یادیزینه

نسبتا کوره این در فلزات ذوب سرعت ندارد. بر هرزدر توان نمی و بوده رو به رو محدودیت با ها کوره این در حرارت ایجاد است. یاد

آورد.دستبهآندرراحرارتیمقدار
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بلند ارتفاع است. گرفته قرار استفاده مورد کنون تا گذشته زمانهای از کوره این باشد. می کوپال کوره آالت آهن کوره انواع از دیگر یکی

و رس خاک از ای الیه کوره این داخلی قسمت در گردد. می محسوب کوپال کوره مشخصات از استوانه شکل به هایی دودکش و کوره

کوره نوع این از نماید. می محافظت شدید حرارت برابر در را کوره الیه این است. گرفته قرار داخلی های بخش از محافظت برای آجر

شود.میاستفادهباالتناژدرفلزاتذوببرایبیشتر

کوره در که حرارتی اثر بر مینمایند. اضافه کوره درون به را کک و آهک سنگ کوره، به اصلی آلیاژ نمودن اضافه از قبل کوپال های کوره در

ناخالصی کند می کمک نیز آهک سنگ شود. می استفاده کوره درون سوخت عنوان به کک از دهند. می واکنش مواد این دارد وجود

مانع و گیرد می قرار شده ذوب فلز روی بر که دارد نام سرباره شود می تشکیل که ای ماده دهند. واکنش کوره در موجود خاکستر با ها

گردد.میآنفرسایشاز

فلزات و بوده صرفه به مقرون بسیار کوپال آهن ذوب حذفزکوره برای توان می ها کوره این از نمود. ذوب آن با توان می را یادی

نمودن ذوب برای آن قابلیت به توان می ها کوره این دیگر مزایای از کرد. استفاده آهن همچون فلزاتی روی از سرباره تن100نمودن

این عیب تنها کند. کار آن با تواند می هم کم مهارت با فرد یک و ندارد نیاز متخصص اپراتور به کوره این نمود. اشاره ساعت یک در فلز

است.آندردمالرکنتعدمکورهنوع

ط از که شود می محسوب فلزات ذوب کوره انواع از دیگر نوعی القایی جرکوره راریق فلزات ذوب برای الزم دمای الکترومغناطیسی یان

ج نماید. می گردد.رفراهم می گرما تولید به منجر و رفته باالتر فلز های اتم جنبش که شود می سبب کوره این در الکترومغناطیسی یان

ج طراین از الکترومغناطیسی ذوبریان باالیی بسیار کیفیت با را فلزات ها کوره این شود. می تامین کوره اطراف های پیچی سیم یق

انر بازده کنند. صنایعژمی در ها آن از که است شده سبب ها کوره این باالی گری توانندریخته می نیز ها کوره شود.این استفاده ی

ندارد.راسربارهکردنگرمقابلیتکهاستاینکورهاینهایعیبازیکینمایند.ذوبباالتناژدررامختلففلزات

بز که آهن ذوب کوره انواع از الکترگتریکی ی کوره شود می محسوب نیز کوره دررین فلزات ذوب برای نیز ها کوره این از است. یکی

ج شود. می استفاده باال الکترتناژ درریان گرما ایجاد باعث و گردد می ایجاد کربن الکترودهای از استفاده با کوره این در موجود یکی

ت مهم شود. می مرآن انرزین مصرف شود. می تولید روش این با که است فلزاتی باالی کیفیت کوره این ازژیت باالتر ها کوره این ی

است.ترگرانآنقطعاتوبودههاکورهسایر

رسانآهنمنبع:

)۱۹:۰۰-۰۱/۰۹/۱۲(شویدآشنابیشترآنانواعوآجدارمیلگردبا

پ ساختمانسارکاربردتراز مقاطع مقاومسازین میلگردها اصلی وظیفه کرد. اشاره آجدار میلگرد به میتوان طوزی، به بتنهاست. یری

کار به آن درون بتن، کردن مصلح برای را میلگردها معموال میکنند. جبران وارده نیروهای مقابل در را بتن کششی نیروی ضعف که

م چه میلگرد کردن آجدار چیست؟ در آجدار با ساده میلگرد تفاوت کدامند؟ میلگرد انواع سواالتزمیبرند. این به ادامه در دارد؟ یتی

خ حوزه در اگر میدهیم. دارپاسخ فعالیت ساختمانی مصالح فروش و عالقهمندرید ساز و ساخت مصالح زمینه در مطالعه به یا ید

اشتراک به خود دوستان با را آن مطلب، این به عالقهمندی صورت در همچنین ندهید. دست از اصال را مطلب این مطالعه هستید،
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ید.ربگذا

نیروهای برابر در بتن تحمل گفتهشد، باال در که همانطور کرد. تقسیم آجدار و ساده میلگرد نوع دو به میتوان را میلگردها کلی، طور به

میلگردهای میکنند. استفاده میلگرد از آن درون کمبود، این جبران و بتن شکستن از ممانعت جهت رو همین از است. کم کششی

مییابد.افزایشبسیاربتنتحملقدرتترتیب،بدیندارند.یرباالتچسبندگیقدرتبتندرونآجدار

مهمت ، آجدار میلگرد قیمت سازنده یک برای متاسفانهراما شود. گرفته نظر مد باید میلگرد نوع این از استفاده هنگام که نکتهایست ین

نوسانات با نیز میلگرد جمله از ساختمانی مصالح قیمت فلزات، اکثر و کاالها سایر قیمت وجودزهمانند با همچنین است. همراه یادی

فنی دانش آن تقلبی نوع از اصل آجدار میلگرد تشخیص میلگرد، نظیر ساختمانی مصالح تولیدات حوزه در فعال گوناگون کارخانههای

خ جهت راحت خیال با میتوانید شما رو، همین از دارد. نیاز را مجرب افراد از مشاوره میلگرد،ریا انواع نظیر ساختمانی مصالح انواع ید

نمایید.مراجعهاستورمعینفروشگاهبه

دو به کنیم، دستهبندی ظاهر نظر از را میلگردها بخواهیم اگر دارند. مختلفی بندیهای دسته گوناگون جهات از میلگردها کلی، طور به

برجستگی این که میلگردهایی به و آج دارد، وجود میلگردها روی بر که برجستگیهایی به میشوند. تقسیم آج بدون و آجدار دسته

نیز آجدار میلگردهای همین خود است. بتن به میلگرد چسبندگی قدرت افزایش در آج، اصلی کاربرد میشود. گفته آجدار دارند، را

میلگردهای دسته سه به و داشته تفاوت یکدیگر با آج نوع نظر a2از a3وa4پ اما میشوند. صنعترکاربردترتقسیم در آنها ین

میرود.کاربهبتندرونطولیمیلگردعنوانبهعموماa3میلگردکهاستذکربهالزمهستند.a3میلگردهایی،زساختمانسا

گروه سه در آجدار میلگردهای شد، اشاره باال در که a2همانطور a3میلگردهای14و کاربرد، نظر از که میگیرند بیشتa3قرار یرکارایی

ساختمانسا صنعت میلگردهایزدر دارند. پذیa2ی خم ساختار، در رفته کار به کربن میزان بودن کم علت عنوانربه به و دارند باالیی ی

میلگردهای معموال میروند. شمار به نیمهسخت میلگردa2میلگردهای سیالن تنش همچنین میبرند. کار به خاموت ساخت در a2را

برابروکیل3000برابر آن گسیختگی تنش و آجداروکیل5000گرم میلگرد است. میگیرد.a3گرم قرار نیمهسخت میلگردهای دسته در نیز

معادل میلگرد این در سیالن تنش است. شده طراحی هشتی و هفت اصطالحا یا جناقی صورت به میلگرد این ووکیل4000آجهای گرم

برابر آن گسیختگی تنش مهمتوکیل6000میزان میشود. براورد میلگردرگرم تفاوت میلگردa3باa2ین که گونهای به آنهاست. کاربرد در

a2میلگرد و عرضی میلگرد عنوان میلگردa3به مقاومت میزان همچنین میرود. کار به طولی میلگرد عنوان میلگردa3به باالترa2از

میلگرد مقابل در باالترانعطافپذیa2است. نوعری به نسبت جوشکاa3ی نیز میلگردها این هردوی در مجازردارد. عنوان هیچ به ی

نیست.

میلگرد به میتوان ، شادآباد آهن بازار در سخت آجدار میلگردهای بین مa4از شکل به میلگرد، این آجهای کرد. کهراشاره است کت

آجدار میلگرد با که سازههایی میکنند. متمایز آن ردههای سایر از را آن خصوصیات عینa4همین در و بوده سبکتر میشوند، ساخته

باالت استحکام از هرحال، ترتیب، بدین برخوردارند. خزی میلگردرینه میلگردa4ید تولید فرآیند است. باالتر میلگردها سایر سایرa4از و

میشود.آغازسانتیگراددرجه1100حرارتبامخصوصکورههایدرفوالدیشمشهایکردنذوببادیگرمیلگردهای

میشوند. نورد دستگاه وارد نورد فرآیند انجام برای مشخص نظم یک با هیدرولیکی جک یک توسط مذاب، مواد این بعد، مرحله در

تبدیل میلگرد به و رسیده الزم قطر به فوالدها کشش، و فشار اعمال با و نورد دستگاه درون تعبیهشده غلتک وسیله به محله، سه طی

که است ذکر به الزم میرسد. اتمام به آجدار میلگرد تولید فرایند آجزنی، استند به شده، آماده میلگردهای ورود با نهایت در میشوند.

میلگردهای آجزنیa2آجزنی دما کاهش و شدن خنک از پس میلگردها سایر ولی میشود انجام بالفاصله نورد مرحله اتمام از پس
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میشوند.

گروه میلگردهای کلی طور میلگردa4تاa2به ولی بوده آجدار میلگردهای گروه معرفیa1در ساده میلگرد عنوان به و نداشته آج

موارد در آجدار میلگردهای اصلی کاربرد بتنزمیشود. است. پررنگتر بتنزیریر در استفاده سازهها، کف افزایشزیری دیوارها، ی

بین از که میشود تولید نیز ساختمانی تجهیزات میلگردها این از اما بتن. برشی نیروی افزایش و بتن فونداسیون تقویت و مقاومت

کرد.اشارهیگزاگزوعساییکابی،رسنجاقی،خاموت،بهمیتوانمحصوالتاین

مهمت قطعا هستید، ساز و ساخت کار در خراگر برای مناسب کارخانهای یافتن شما ذهنی دغدغه آالترین آهن محصوالت ید

باززساختمانسا گروه میکنیم. توصیه شما به را استور معین فروشگاه به مراجعه خصوص، این در سالریست. از معین، 1373گانی

خ زمینه در را خود گذشترفعالیت از پس رو این از کرد. آغاز آالت آهن فروش و باز28ید گروه این فعالیت از بهرسال اکنون گانی،

دارد.گفتنبرایحرفیرقبامیاندرآالت،آهنیدرخمراکزینرگتربزازیکیعنوان

فل اسکلتهای انواع ساده، و آجدار میلگرد فلزانواع تجهیزات سایر و تیرآهن انواع ایمنسازی، برای که میرود،زی کار به ساختمان ی

م این خراز قابل آهنریدارکز ذوب کارخانههای تولیدات از میتوان میشود، عرضه استور معین فروشگاه در که برندهایی از یست.

برد.ناماهوازوشاهرودبناب،کرمانشاه،اصفهان،

مهمت از بازریکی گروه فعالیتهای فلرین سازههای ساخت خصوص در نو روش یک ابدا تهران، در معین خوشبختانهزگانی که یست

بهرهبردا حال در مشترامروزه به و بوده عری شما میدهد. ارائه خود درزیان ما مجرب کارشناسان از بهتر مشاوره برای میتوانید یزان

باشید.ارتباطدرماباتلفنیتماسیایرحضومراجعهصورتبهاستور،معین
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	افزایش حقوق و پرداخت علی الحساب بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل (۰۱/۰۹/۰۵-۱۳:۵۱)
	تایید مجدد محصولات ذوب آهن اصفهان برای صادرات با تمدید گواهینامه CARES (۰۱/۰۹/۰۷-۱۱:۰۲)
	پیام تبریک مدیر عامل ذوبآهن اصفهان به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار (۰۱/۰۹/۰۹-۱۳:۳۹)
	به روز رسانی تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره 1 کوره بلند ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۹/۲۰-۱۶:۲۵)
	راه اندازی کلینیک فوق تخصصی ام اس در بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۹/۲۱-۱۵:۲۱)
	پایگاه خبری
	آغاز فعالیت عملیاتی بخش خصوصی در معدن آهن حنار (۰۱/۰۹/۱۶-۱۵:۵۳)
	انجماد تقاضا در بازار افزایشی آهن (۰۱/۰۹/۱۶-۱۹:۰۱)
	بهره برداری از طولانیترین پل ریلی کشور تا پایان سال جاری (۰۱/۰۹/۰۵-۲۳:۲۵)
	گزارش آگهی؛ محصولات اصلی صنایع فولاد کشور (۰۱/۰۹/۱۴-۱۴:۱۸)
	چالش قطعی گاز و کمبود آهن اسفنجی (۰۱/۰۹/۲۶-۱۵:۵۸)
	در بازدید مدیران قطار شهری مشهد تاکید شد؛ ریل ملی با رعایت استانداردها و تضمین کیفیت، تولید می شود (۰۱/۰۹/۲۹-۰۶:۲۸)
	مزایدهای که سهام ذوب آهن را بالا کشید (۰۱/۰۹/۱۴-۲۰:۴۹)
	«ذوب» رکورد جدیدی در فروش به ثبت رساند/28 همت در 8 ماهه (۰۱/۰۹/۰۷-۱۶:۱۳)
	مهم برای ذوب آهن ؛ شرکت معدن خرید (۰۱/۰۹/۱۳-۱۹:۴۶)
	همه خط های تولیدی ذوب آهن وارد مدار شد (۰۱/۰۹/۱۵-۱۲:۰۲)
	ذوب آهن اصفهان به افزایش درآمد 23 درصدی رسید؛ افزایش دمای کورههای درآمدزایی "ذوب" / تیرآهن درآمدزاترین محصول "ذوب" نام گرفت (۰۱/۰۹/۱۶-۰۹:۴۲)
	بناکار رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان: ذوب آهن اصفهان با شعار دیرینه «با اطمینان بسازید» شناخته میشود (۰۱/۰۹/۰۵-۱۱:۵۵)
	با حضور فعالان صنعت فولاد و مواد اولیه؛ کنفرانس بینالمللی بررسی صنعت فولاد و مواد اولیه برگزار میشود (۰۱/۰۹/۰۸-۱۲:۴۱)
	آمادگی تامین هزینه مواد اولیه ذوبآهن را داریم (۰۱/۰۹/۱۹-۱۰:۰۶)
	ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان قبل از عبور قطار در محور همدان - سنندج شکست (۰۱/۰۹/۱۲-۱۹:۰۰)
	جزئیات برگزاری همایش "انرژی در صنعت فولاد" (۰۱/۰۹/۱۴-۱۰:۱۶)
	آغاز تعمیرات لوکوموتیو و واگن درشرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن (۰۱/۰۹/۲۳-۰۹:۱۹)
	سازه های فولادی تا 90 درصد قابل بازیافت هستند (۰۱/۰۹/۲۴-۰۱:۴۵)
	تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان، پازل ساختمان سازی ایمن را در ایران تکمیل کرد (۰۱/۰۹/۲۴-۰۹:۱۱)
	محصولات ذوب آهن اصفهان، امنیت ساختمان را در برابر زلزله تضمین می کنند (۰۱/۰۹/۲۴-۰۹:۱۱)
	سخنرانی «مدیرعامل ذوب آهن اصفهان» در همایش تخصصی "انرژی در صنعت فولاد" (۰۱/۰۹/۲۷-۱۱:۴۸)
	تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور نیازمند 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیر ساخت ها است (۰۱/۰۹/۲۱-۰۹:۵۸)
	صنعت فولاد با مشکلات زیرساختی در حمل و نقل و عدم توازن در زنجیره مواجه است (۰۱/۰۹/۱۵-۱۹:۰۹)
	انتظار افزایش قیمت از ذوب (۰۱/۰۹/۰۷-۱۵:۱۲)
	به مناسبت گرامیداشت روز حمل و نقل انجام شد؛ دیدار معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با کارکنان واحدهای حمل و نقل سبک و سنگین (۰۱/۰۹/۲۸-۱۳:۴۴)
	انتقاد از ارائه مجوز احداث با وجود چالش تامین زیر ساخت و انرژی (۰۱/۰۹/۲۸-۱۴:۴۶)
	جانمایی جدید لوپ های کنترلی در تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۹/۲۰-۱۷:۰۶)
	معاون امور معادن و صنایع معدنی «ومعادن» عنوان کرد: اهمیت بهکارگیری تکنولوژی در صنعت فولاد (۰۱/۰۹/۲۸-۲۱:۴۵)
	انعقاد تفاهم نامه با نیروگاه ها برای تامین انرژی صنعت فولاد (۰۱/۰۹/۲۹-۰۰:۳۴)
	معدن سنگآهن ققنوس یک به ذوب آهن رسید (۰۱/۰۹/۱۳-۲۳:۰۶)
	فردا برگزار میشود: همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد + جزئیات پنلها و سخنرانیها (۰۱/۰۹/۲۷-۱۷:۳۸)
	روش نادرست قیمتگذاری در زنجیره، مشکل اساسی صنعت فولاد کشور (۰۱/۰۹/۱۶-۱۳:۱۸)
	ذوب آهن اصفهان همواره متعهد به عرضه حداکثری محصولات در بورس است (۰۱/۰۹/۲۳-۱۵:۱۴)
	محصولات ساختمانی ذوب آهن اصفهان نیاز طرح نهضت ملی مسکن را پوشش میدهد (۰۱/۰۹/۲۶-۱۷:۴۵)
	رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان: سازه سبز،ثمره شعار برند با اطمینان بسازید است؛ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان: سازه سبز،ثمره شعار برند با اطمینان بسازید است (۰۱/۰۹/۰۹-۱۰:۳۱)
	نگهداری کارخانههای فولادی با چالش مواجه شده است/ صنعت فولاد حدود 3 درصد گاز کشور را به عنوان واحد صنعتی گاز محور مصرف میکند (۰۱/۰۹/۲۸-۱۳:۵۷)
	نیاز فزاینده کشور به تولید فولادهای ویژه (۰۱/۰۹/۲۹-۰۰:۰۸)
	«نود اقتصادی»بررسی کرد+سند؛ هزینههای خدمات فرهنگی شرکت ذوبآهن 3 برابر هزینه تحقیقاتی شرکت! (۰۱/۰۹/۱۹-۰۸:۵۸)
	در سال های گذشته 250 مگاوات نیروگاه تولید برق در ذوب آهن تولید شده است (۰۱/۰۹/۲۸-۱۶:۳۵)
	تامین پایدار مواد اولیه با هم افزایی در صدر تامین دنبال می شود (۰۱/۰۹/۰۷-۱۴:۳۷)
	هوشیاری ، اتحاد و همدلی راه گذر از بحران ها (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۳)
	برگزاری جشن با شکوه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) در زرین شهر (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۳)
	رکورد حمل و نقل ریلی مواد اولیه در ذوب آهن اصفهان شکسته شد (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۷)
	ثبت رکورد تولید شش ماهه چدن مذاب در ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۷)
	صرفه جویی 50 میلیارد ریالی در ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۷)
	بهترین ذوب آهن از ابتدای تاسیس (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۷)
	ذوب آهن اصفهان پتانسیل استخراج و بهره برداری از معادن کشور را دارد (۰۱/۰۹/۰۷-۱۷:۵۷)
	سختترین کار کیروش در بازی با آمریکا (۰۱/۰۹/۰۸-۱۵:۰۸)
	انتصابات جدید در شرکتهای تابعه صدر تامین (۰۱/۰۹/۱۵-۱۳:۴۹)
	شفاف سازیِ شرکت ذوب آهن اصفهان درباره شکستگی ریل راه آهن در محور همدان_سنندج (۰۱/۰۹/۱۵-۰۷:۴۶)
	مدیرعامل گروه صنعتی چدن سازان؛ توسعه آموزش های مهارتیِ صنعتی در اصفهان (۰۱/۰۹/۲۶-۱۲:۵۰)
	پایگاه تحلیلی خبر رصد روز کسب اطلاع کرد: ذوب آهن اصفهان در مزایده معدن سنگ آهن ققنوس 1 برنده شد (۰۱/۰۹/۱۳-۱۸:۵۰)
	ذوب آهن اصفهان رکورد سال 1400 را جابجا کرد (۰۱/۰۹/۲۵-۰۳:۰۷)
	بهترین کارخانه تولید تیرآهن در ایران (۰۱/۰۹/۰۲-۱۰:۲۷)
	خادمی: 3300 کیلومتر مسیر ریلی در دست ساخت است/ 291 کیلومتر آزادراه به بهره برداری می رسد (۰۱/۰۹/۲۸-۲۱:۰۸)
	انواع کوره ذوب آهن آلات چگونه کار می کند؟ (۰۱/۰۹/۲۱-۰۹:۱۱)
	با میلگرد آجدار و انواع آن بیشتر آشنا شوید (۰۱/۰۹/۱۲-۱۹:۰۰)
	سازمان
	پویش ذوب آهنی های هوادار تیم ملی (۰۱/۰۹/۰۱-۱۹:۱۹)
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