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اصفهاناصفهانآهنآهنذوبذوبعمومیعمومیروابطروابط



روزنامهروزنامه

ازفراقتصاد،وهدفار،اسراقتصاد،دنیایاقتصاد،جهانیدار،خردم،مراقتصادروزنامهان/خبرنگارباشگاهایسنا،موج،ایلنا،تسنیم،یارگزخبر۵۴
نیوز،ازفرنیوز،ماینآنالین،اقتصادپیامس،پرسبورس،کوناپرایخبرپایگاهامروز/گی،دسازنواقتصادافکار،ملت،رویشاسالمی،یجمهوراقتصادی،

پولیمعدن،دنیایمدیا،معدنت،تجارواقتصادآنالین،اتفلزدان،گرتتجارنامه،معدنیخبرپایگاهنیوز،معدنآنالین،ملیمانآرت،تجارنبض
شی،ورزصدرمیهن،اقتصادلز،متامیس،بورصدرگستر،روابطار،بازافقنیوز،طالاقتصاد،وشمانیوز،شمااقتصادی،صدرفوالد،،معدنتتجارلی،ما

کنارنو،انایرگویا،اقتصاددرآمدنیوز،خبر،رویدادق،شررویدادجدید،رویداد،24نیوزانایرنیوز،گرپیدادا،فرباندیدهاز،همر

۸ذوبآهندنوردرالباافزودهشارزبامحصولتنارهز820تولید

۹معدنیفیتهایظرازیهگیربهروانفوالدسازبادولتبیشتریهمکارتضرور

نیوزماینیخبرپایگاهصبح/هستارملت،رویشروزنامه۳

WIPO(۱۱(یفکرلکیتماجهانیمانسازدراصفهانذوبآهنبرندثبتتمدید

میهن،اقتصادنامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیاییخبرپایگاههمدلی/صنعت،اخبارمواجهه،امروز،مانآرروزنامهموج/تسنیم،یارگزخبر۱۳
صدامجلهنو/انایر،24نیوزانایرنیوز،گرپیدا

وتولیدحافظانآتشنشانی،وایمنیانتالشگرشد:عنوانآتشنشانیوایمنیروزگداشتبزراسممردر
۱۲اصفهانذوبآهنمایههایسر

۱۴اصفهانذوبآهن

۱۶اول)(قسمتاصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینکلیدیتری،سازشهرواهرتاروز

۱۷دوم)(قسمتاصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینکلیدیتری،سازشهرواهرتاروز

دممراهرروزنامه۱

۱۹شدیدستوریقیمتگذارقربانیفوالداتصادرطالییصتفر

رویدادمعدن،دنیایمدیا،معدندا،فرباندیدهنامه،معدنیخبرپایگاهدان،گرتتجاریخبرپایگاهاقتصاد/جهانروزنامهتسنیم/یارگزخبر۲۶
ماینلی،ماپولیمیهن،اقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شما،724سباآنالین،چیالن،24معدنس،کوناپراق،شررویدادآوا،تتجارخبر،
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز/24نیوزانایرت،تجارنبضنیوز،گرپیدانیوز،ازفرشی،ورزصدرنیوز،

تولیدومقاطعتنوعشد:عنواناصفهانذوبآهنازیسازشهرواهروصمتارتخانهوزدومسئولیندیدبازدر
۲۰دولتتوجهمندنیازجدید،فوالدییدهایگر

From Presenting Idea to Commercialization of Products at ESCO۲۱

ملیاقتصاددم،مراهرامتیاز،روزنامه۳

۲۳ددارمسکنملینهضتحطردرکلیدینقشاصفهانذوبآهنمحصوالت

۲۴اصفهانذوبآهنیکزمرگاهونیر4هشماردیگیاهاندازربادیمیلیار234فهجوییصر



۲۵جهانیهایاربازدرروسیهشکنیخنردلیلبهانایرفوالداتصادرکاهش

۲۵اصفهانذوبآهندنوردرالباافزودهشارزبامحصولتنارهز820تولیدد:کراعالمذوبآهندنورمدیر

۲۶معدنیذخائرکاهشبهروروندمهملشچا

۲۷فوالداربازانکودسازر

۲۹اول)(قسمتانیایرنابفوالدتولیدمولفر

۳۰دوم)(قسمتانیایرنابفوالدتولیدمولفر

K2لهنقانوارگیربکسهایولکتراتعویض - ۳۱ذوبآهنککدوواحددانهبندی3

۳۳اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینکلیدیتری،سازشهرواهرتاروز

۳۴لنجانانتظامینیرویماندهیفرازاصفهانذوبآهنعاملمدیردانیقدر

۳۵کیفیساختمانیمقاطعتولیددرذوبآهنموثرنقش

نیوزماینیخبرپایگاهاقتصاد/صبحروزنامه۲

معدنگرآغازاصفهانذوبآهنشد:حمطرمعدنیصنایعومعدندریمایهگذارسرصتهایفرنمایشگاهدر
۳۶استانایردریکار

امروزمانآرروزنامه۱

۳۷میشوددنبالتأمینصدردراییافزهمبااولیهموادپایدارتأمین

سبوراطالعاتمجله۱

۳۸تولیدایشافزمسیردراصفهانذوبآهنسههشماربلندهکور

۳۹دادماهمرپایانتافوالدتنمیلیون2.1ازبیشاتصادر

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز۱

۳۹اجتماعیفاهروکارتعاون،یروزبهاصفهانذوبآهنعاملمدیریکتبرپیام

۴۱باختهایمارقافیه

۴۳داخلیکودرتاجهانیرونقازغالسنگ،ز

مجلهمجله

۴۴«ذوب»دراتتجهیزساختیبومیساز

ییارارگزگزخبرخبر



دممراهرامتیاز،روزنامه۲

۴۵ددارمسکنملینهضتحطردرکلیدینقشذوبآهنمحصوالتی:سازشهرواهرتحقیقاتکزمررئیس

روزصدریخبرپایگاهامروز/مانآرروزنامه۲

۴۷اصفهانآهنذوبدعملکرواقتصادیجامعفرآیندبرکزمتمریتمدیرجلسهاولین

روزصدریخبرپایگاهنصفجهان/روزنامه۲

۴۷اصفهانآهنذوبدرحسینییحانههایرهمایشیارگزبر

بسیجیخبرپایگاهکار/وکسبنصفجهان،روزنامه۳

۴۹شهرینزردرصادق(ع)جعفرامامو(ص)مکراپیامبرمیالدشکوهباجشنیارگزبر

24نیوزانایرنیوز،معدناز،همرمعدن،دنیایلی،ماپولینامه،معدنیخبرپایگاهآنالین،چیالنمدیا،معدنیخبرپایگاهموج/یارگزخبر۹

۵۰اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهاراز

صدرنیوز،ماینمیهن،اقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شمایخبرپایگاهاقتصاد/صبحگار،روزاقتصاد،وهدفانیان،ایرعصرروزنامه۱۲
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازدرآمدنیوز/شی،ورز

۵۳اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهاراز

پایگاهپویا/اقتصادامروز،رویدادشروع،اقتصاد،جهانکار،وکسبسرآمد،اقتصادمواجهه،اقتصاد،صبحنصفجهان،روزنامهایلنا/یارگزخبر۲۲
از/همرمیهن،اقتصادشی،ورزصدراقتصادی،صدرنیوز،مایناقتصاد،وشمانیوز،شمانامه،معدنیخبرپایگاه،724سبالز،متامیعت،سرعصریخبر
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز

۵۶یگریختهرگاهکارهایلکباتعویضپروژهاولفازایاجر

کار/وکسبگی،دسازنواقتصادپویا،اقتصادثروت،امروز،مانآراقتصاد،وهدفنصفجهان،اقتصاد،دنیایسایه،روزنامهایسنا/یارگزخبر۳۷
آنالین،اتفلزدان،گرتتجارفوالد،،معدنتتجارلز،متامیمعدن،دنیاینامه،معدنیخبرپایگاه،24معدنآنالین،چیالننیوز،معدنیخبرپایگاه

خبر،رویدادان،تهرخدادردا،فرباندیدهنیوز،گرپیداشی،ورزصدرت،تجارواقتصادکونا،اانایرنیوز،مایناقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شما
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازکر/ذاروز،صدرکنا،رجدید،رویدادق،شررویدادآوا،تتجار

۵۷هستیماروپابهاتصادرتوسعهآماده

۵۸لنجاندرنبیمیالدجشنیارگزبر

معدندنیاییخبرپایگاهافکار/دم،مراقتصادامروز،مانآرکار،وکسباسالمی،یجمهورروزنامهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۷

۵۸یجارسالدرمحصولتن396وارهز380ومیلیون1ازبیشتولید

سیماوصدایارگزخبر۱

۵۹فوتبالبرترلیگدردکورریکثبتآستانهدرذوبآهن



یسازشهرواهرتاروزیخبرپایگاهاصفهان،نداینقل،وحملصنعتجامعپرتالیخبرپایگاه۳

1402۶۰ماهبهمندراصفهانبغرجنوبکمربندیازیدارهبربهر

درآمدنیوزنیوز،گرپیدالی،ماپولیار،بازافقس،بورصدرنیوز،طالگستر،روابطیخبرپایگاهمان/زپیامروزنامه۸

تامینصدردراییافزهمبااولیهموادپایدارتامین:تامینصدرهلدینگمعدنیمعاونوهمدیرهئیتعضو
۶۱شودمیدنبال

انیکوارنیوز،یمگزاانه،روزاقتصادنیوز،جیباقتصاد،فصلاقتصادی،مانآرکونا،اانایرت،تجارفصلبولتن،یخبرپایگاه۹

۶۱اتصادردرتوجهقابلافتیافت/ایشافزفوالدتولید

ییخبرخبرپایگاهپایگاه

۶۳آهناربازدراتصادریادسازآزاثر

انایرکوایخبرپایگاه۱

۶۴ذوبسهامبنیادیتحلیل

ت،تجارواقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شمااقتصادی،فکرگستر،روابطلز،متامیفوالد،،معدنتتجارمعدن،دنیاییخبرپایگاه۱۲
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازروز/صدرشی،ورزصدر

۶۵گاندکننمصرفاعتمادضامنآهنذوبداستاندارمحصوالتکیفیت

انتهرخدادرمایه،سرافقدان،گرتتجاریخبرپایگاه۳

۶۶لنجانستانشهرانتظامینیرویماندهیفرازاصفهانآهنذوبعاملمدیردانیقدر

نیوزمعدنمعدن،عصریخبرپایگاه۲

۶۷چینازروسیهسنگغالزداتواردشکنیکورر

۶۸اولنیمهدرهمت21ازبیشفروشثبتویورشهردرآهنذوبشکنیدکورر

۶۸اصفهانآهنذوبدرمایهسرایشافزتصویب

۶۸«ذوب»درتومانیدمیلیار655لصناخاسودتحقق

۶۸دادصدیدر15مایهسرایشافزپیشنهاد«ذوب»

۶۹آهنذوبسهامفروشویدخرمعاملهاختیاردادهایارقرهدورآغازشود:میانجامدوشنبهاز

باندیدهمعدن،دنیایت،تجارواقتصادآنالین،چیالنیخبرپایگاهگار/روزاقتصاد،وهدفاقتصاد،صبحانیان،ایرعصراقتصاد،جهانروزنامه۱۲
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازروز/صدردرآمدنیوز،دا،فر

۶۹آهنذوبساختمانیمقاطعکنندهمصرفینکلیدیتراهرتاروزد:کرحمطرکتشرعاملمدیر



۷۱دکرعبورتنارهز380ومیلیونیکازآهنذوبتولیداتانمیزسال:نخستنیمهدر

شی،ورزصدراقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شمانیوز،معدنمایه،سرافقیخبرپایگاهجمهور/نصفجهان،روزنامهایلنا/موج،یارگزخبر۱۴
نیوزمایندرآمدنیوز،ان،تهرخدادرنیوز،گرپیدا

۷۲شهداوه)(رامامهایمانآرویهبررمعظممقامبااصفهانآهنذوبکنانکاربیعتتجدید

مانسازدرآمدنیوز/ان،تهرخدادرنیوز،ازفرشی،ورزصدراقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شمافوالد،،معدنتتجارنیوز،معدنیخبرپایگاه۱۰
اصفهانآهنذوبسهامیکتشر

۷۲اصفهانآهنذوبخانوادهازدیپوالدمرسینهبرآسیاطالی

نامهمعدنیخبرپایگاهپویا،توسعهشی،ورزصدرار،بازافقاقتصاد،وشماس،بورصدرگستر،روابطاقتصادی،صدریخبرپایگاه۸

۷۳امسالماهه5دراصفهانآهنذوبتومانیدمیلیار73وارهز7اتصادر

شمامایه،سرافقپول،صدایلی،ماپولیآنالین،چیالنیخبرپایگاهاقتصادی/ازفرهمدلی،صنعت،اخبارروزنامهایلنا/موج،تسنیم،یارگزخبر۲۲
پویاتوسعهدرآمدنیوز،نو،انایران،تهرخدادرخبر،رویدادآوا،تتجارق،شررویدادنیوز،گرپیداشی،ورزصدراقتصادی،صدرنیوز،شمااقتصاد،و

موادوککتولیداتیتمدیرسههشماریباترتخلیهماشینوکنبازبدراسیوندورساختیسازبومی
۷۴شیمیایی

معدندنیاییخبرپایگاه۱

۷۶مسکنملینهضتحطرهزنجیرطالییحلقهآهنذوب

اقتصادیپیکیخبرپایگاه۱

۷۷بیعتجشندراصفهانآهنذوبکتمشار

آنالینچیالنیخبرپایگاه۱

۷۷گذشتتنارهز380ومیلیونیکازتولیداتگذشته/سال7آهنذوبینبهتر

مترمیلیون30طبیعیگازمصرفکاهشومگاواتی5قبرتولیدایشافزتومانی،دمیلیار234جوییفهصر
۷۸نشستثمربهمکعبی

مایه،سرافقآنالین،چیالناقتصادی،صدرنیوز،شماس،کوناپرایخبرپایگاهیدار/خرجمهور،صمت،شگسترگار،روزروزنامهتسنیم/یارگزخبر۳۲
تتجارنیوز،طالگستر،روابطس،بورصدرنامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیایمدیا،معدنمیهن،اقتصاددان،گرتتجاراقتصادآنالین،لز،متامی

روزصدر،24نیوزانایرخبر،رویدادجدید،رویدادق،شررویدادآوا،تتجاران،تهرخدادردا،فرباندیدهشی،ورزصدرنیوز،معدنار،بازافقفوالد،،معدن

۷۹یفوالدسازیگریختهرگاهکارهایلکباتعویضپروژهاولفازپایان

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنو/انایرروز،صدرت،تجارواقتصادمدیا،معدننیوز،ماینیخبرپایگاهسیما/وصدایارگزخبر۷

۸۱اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیددکوررثبت

۸۲یمدارارساختمانیمقاطعگونههرتولیدتواناییاصفهان:آهنذوبکتشرعاملمدیر



۸۴اخیرسالهفتطیتولیددرآهنذوبدعملکرینبهترثبت

درآمدنیوزنیوز،معدنیخبرپایگاه۲

صنعتدرتحولمنشااصفهان،آهنذوبمحصوالتد:کرحمطرکشوریسازشهرواهرتحقیقاتکزمررئیس
۸۵ساختمان

۸۷اصفهانآهنذوبمحصوالتتولیددربلندجهشی

۸۹پیداستهمچناناتیصادرفهتعرایشافزاتاثر

۸۹فوالدمصرفپرلحمصاتامینایبرتخصصیگروهکارتشکیل

روزصدرار،اسردنیایبانک،وسبوریخبرپایگاهسرآمد/اقتصاداقتصاد،دنیایافکار،ملی،اقتصادامروز،مانآرروزنامه۸

۹۰یابدمیشگسترهوشمندیبااصفهانآهنذوبمحصوالتتولیدسبد

1401۹۱نخستنیمهدرذوبفروشصدیدر35ایشافز

س،پرسبورس،کوناپرایخبرپایگاهیدار/خرمواجهه،ان،نوآورکار،وکسبامروز،رویداداقتصاد،دنیایروزنامهموج/ایلنا،تسنیم،یارگزخبر۲۴
ار،بازافقنیوز،طالمعدن،دنیاینامه،معدنیخبرپایگاهمدیا،معدنآنالین،چیالننیوز،معدنپویا،توسعه،24نیوزانایردا،فرباندیدهلی،ماپولی

صدامجلهروز/صدر

۹۱اصفهانآهنذوبداستانداریتیمدیرهایسیستمهایگواهینامهصدورواعتبارتمدید

24ذوبس،پرسبور،24نیوزانایریخبرپایگاهایسنا/یارگزخبر۴

۹۲انباشتهسودمحلازاصفهانذوبآهنتومانیدمیلیارارهزمایهسرایشافز

۹۳یمندارمشکلیانهروزاولیهموادتامیندرد/نداریتکنولوژلشچااصفهانآهنذوب

اقتصاد،عصرمان،زپیامسرآمد،اقتصادپویا،اقتصادثروت،گار،روزملت،رویشاقتصاد،جهانامروز،مانآرهمدلی،روزنامهتسنیم/یارگزخبر۳۱
میآنالین،چیالنیخبرپایگاهافکار/اقتصادی،ازفرصنعت،اخبارصبح،هستاراقتصاد،صبحکار،وکسبامروز،رویدادملی،اقتصادامروز،امتیاز،

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازدرآمدنیوز/نو،انایرگویا،اقتصادروز،صدراقتصاد،دایفرآنالین،اتفلزس،کوناپرالز،متا

۹۳تولیدایشافزمسیردراصفهانآهنذوبسههشماربلندهکور

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازق/شررویدادجدید،رویدادخبر،رویدادآوا،تتجاردان،گرتتجارت،تجارنبضیخبرپایگاه۷

۹۵تاسیسابتدایازآهنذوبینبهتر

۹۶یفوالدسازغولگبزرلشچاقیمتهالکنترعدم/د؟کرتولیدایطیشرچهدراصفهانآهنذوب

۹۷انفوالدسازیساختارلشهایچافعرتضرور



سانهر حسب بر محتوا عدادت نمودار
۵۰۳ :کل عدادت( ۷۹ محتوا عدادت )

%)۴۶.۸(۳۷خبریپایگاه%)۱۷.۷(۱۴اریزگرخب%)۱.۳(۱مجله%)۳۴.۲(۲۷نامهزور

گزارش



روزنامه

)۰۸:۱۴-۰۱/۰۷/۱۹(ذوبآهننورددرباالافزودهارزشبامحصولتنهزار820تولیدکرد؛حرمطاصفهانذوبآهننوردمدیر

اقتصادی،فرازاقتصاد،وهدفاسرار،اقتصاد،دنیایاقتصاد،جهانیدار،رخمردم،اقتصادروزنامهخبرنگاران/باشگاهایسنا،موج،ایلنا،تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
آرمانتجارت،نبضنیوز،فرازنیوز،ماینآنالین،اقتصادپیامپرس،بورساکوناپرس،یرخبپایگاهامروز/سازندگی،واقتصادافکار،ملت،رویشاسالمی،یرجمهو
رصدفوالد،،معدنتجارتمالی،پولیمعدن،دنیایمدیا،معدنتجارت،واقتصادآنالین،فلزاتگردان،تجارتنامه،معدنیرخبپایگاهنیوز،معدنآنالین،ملی

ایراننیوز،پیداگرفردا،باندیدههمراز،ورزشی،رصدمیهن،اقتصادمتالز،میبورس،رصدگستر،روابطبازار،افقنیوز،طالاقتصاد،وشمانیوز،شمااقتصادی،
کنارنو،ایرانگویا،اقتصاددرآمدنیوز،خبر،رویدادق،رشرویدادجدید،رویداد،24نیوز

۵۴ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI9BIP8R


/۰۱(معدنیظرفیتهایازیربهرهگیوفوالدسازانبادولتبیشتریرهمکاضرورتکرد؛تاکیداصفهانذوبآهنمدیرعامل
۰۷/۲۵-۰۸:۳۳(

۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI906PRA


معدنیفیتهایظرازیهگیربهروانفوالدسازبادولتبیشتریهمکارتضرورآسیا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



(WIPO(یرفکمالکیتجهانیسازماندراصفهانذوبآهنبرندثبتتمدید (۰۱/۰۶/۳۱-۰۸:۵۰(

نیوزماینیرخبپایگاهصبح/ستارهملت،رویشروزنامهدیگر:منابع

۳ ۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9HQCR1


سرمایههایوتولیدحافظانآتشنشانی،وایمنیتالشگرانشد:عنوانآتشنشانیوایمنیروزگداشتربزمراسمدر
)۰۸:۱۳-۰۱/۰۷/۱۰(اصفهانذوبآهن

۱۳ ۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIK9WA4F


پیداگرمیهن،اقتصادنامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیاییرخبپایگاههمدلی/صنعت،اخبارمواجهه،امروز،آرمانروزنامهموج/تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
صدامجلهنو/ایران،24نیوزایراننیوز،

س…وتولیدحافظانآتشنشانی،وایمنیانتالشگرشد:عنوانآتشنشانیوایمنیروزگداشتبزراسممردرملی:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۳۳-۰۱/۰۷/۱۰(اصفهانذوبآهن

۸

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9IXGMU


اصفهانذوبآهنگی:دسازنواقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۴۴-۰۱/۰۷/۲۵(اول)قسمت(اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینرکلیدیتی،زشهرساوراهوزارت

۶
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIV906X2


)۰۸:۴۴-۰۱/۰۷/۲۵(دوم)قسمت(اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینرکلیدیتی،زشهرساوراهوزارت

۶
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9K06XE


دوم)(قسمتاصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینکلیدیتری،سازشهرواهرتاروزگی:دسازنواقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۷:۰۷-۰۱/۰۷/۲۴(شدیردستویرقیمتگذاقربانیفوالدصادراتطالییفرصت

مردمراهروزنامهدیگر:منابع

۱ ۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI98DUJH


یدهایرگتولیدومقاطعتنوعشد:عنواناصفهانذوبآهنازیزشهرساوراهوصمتوزارتخانهدومسئولینبازدیددر
)۰۷:۵۵-۰۱/۰۷/۲۶(دولتتوجهنیازمندجدید،فوالدی

خبر،رویدادمعدن،دنیایمدیا،معدنفردا،باندیدهنامه،معدنیرخبپایگاهگردان،تجارتیرخبپایگاهاقتصاد/جهانروزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
ورزشی،رصدنیوز،ماینمالی،پولیمیهن،اقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شما،724سباآنالین،چیالن،24معدناکوناپرس،ق،رشرویدادآوا،تجارت

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/24نیوزایرانتجارت،نبضنیوز،پیداگرنیوز،فراز

۲۶ ۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI96E0UJ


From Presenting Idea to Commercialization of Products at ESCO (۰۱/۰۷/۲۷-۰۸:۱۱)

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9P4BUW


IRAN|خبرخبرادامهادامه NEWS: From Presenting Idea to Commercialization of Products at ESCO

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۰۹-۰۱/۰۷/۲۵(داردمسکنملینهضتحرطدرکلیدینقشاصفهانذوبآهنمحصوالت

ملیاقتصادمردم،راهامتیاز،روزنامهدیگر:منابع

۳ ۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIS90062


)۰۸:۵۰-۰۱/۰۶/۳۱(اصفهانذوبآهنیزکرمگاهونیر4شمارهدیگیزراهاندابامیلیاردی234صرفهجویی

ezob27

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI9QCTHM


)۰۸:۱۹-۰۱/۰۷/۰۶(جهانیبازارهایدرروسیهشکنیخرندلیلبهایرانفوالدصادراتکاهش

)۰۹:۰۲-۰۱/۰۷/۳۰(اصفهانذوبآهننورددرباالافزودهارزشبامحصولتنهزار820تولیدکرد:اعالمذوبآهننوردمدیر

۱۱

۸

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI9UNOHK
http://www.newswire.ir/JI93TEF0


)۰۸:۱۷-۰۱/۰۷/۰۷(معدنیذخائرکاهشبهروروندمهمچالشکرد؛حرمطایمیدرویرفناووپژوهشآموزش،مدیر

ezob27

۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI9VHRTK


)۰۷:۳۵-۰۱/۰۷/۰۴(فوالدبازارکودسازانر

۲۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9JS1Y7


فوالداربازانکودسازراقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۷:۵۵-۰۱/۰۷/۲۶(اول)قسمت(ایرانینابفوالدتولیدفرمول

۲۵
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIA96E0V


)۰۷:۵۵-۰۱/۰۷/۲۶(دوم)قسمت(ایرانینابفوالدتولیدفرمول

۲۵
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI96E0WR


K2نقالهنوارگیربکسهایوالکترتعویض - )۰۸:۰۴-۰۱/۰۷/۱۱(ذوبآهنککدوواحددانهبندی3

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIH9XDRS


K2لهنقانوارگیربکسهایولکتراتعویضامروز:رویداد|خبرخبرادامهادامه - ذوبآهنککدوواحددانهبندی3

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۰۱-۰۱/۰۷/۲۵(اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینرکلیدیتی،زشهرساوراهوزارت

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI900BZP


)۰۸:۰۱-۰۱/۰۷/۲۵(لنجانانتظامینیرویفرماندهیازاصفهانذوبآهنمدیرعاملقدردانی

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HII900B7


تولیددرذوبآهنموثرنقششد؛حرطاصفهانذوبآهنازیزشهرساوراهوصمتوزارتخانهدومسئولینبازدیددر
)۰۷:۱۸-۰۱/۰۷/۲۸(کیفیساختمانیمقاطع

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI9DQ95M


ایراندریرکامعدنگرزآغااصفهانذوبآهنشد:حرمطمعدنیصنایعومعدندریرسرمایهگذافرصتهاینمایشگاهدر
)۰۸:۴۸-۰۱/۰۶/۳۱(است

۲ ۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI9QLCR8


نیوزماینیرخبپایگاهاقتصاد/صبحروزنامهدیگر:منابع

)۰۸:۱۴-۰۱/۰۷/۰۶(میشوددنبالتأمینصدردرافزاییهمبااولیهموادپایدارتأمین

امروزآرمانروزنامهدیگر:منابع

کارمعدنگرآغازاصفهانذوبآهنشد:حمطرمعدنیصنایعومعدندریمایهگذارسرصتهایفرنمایشگاهدرانیان:ایرسپهر|خبرخبرادامهادامه

۱ ۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI9UM1L1


)۰۷:۲۴-۰۱/۰۷/۱۴(تولیدافزایشمسیردراصفهانذوبآهنسهشمارهبلندکوره

بورساطالعاتمجلهدیگر:منابع

۱ ۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI99JKFI


)۰۸:۲۳-۰۱/۰۷/۰۶(مردادماهپایانتافوالدتنمیلیون2.1ازبیشصادرات

)۰۸:۲۴-۰۱/۰۷/۳۰(اجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزوبهاصفهانذوبآهنمدیرعاملیکرتبپیام

۲

۱ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI9UNJXS
http://www.newswire.ir/MI932AFS


اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندیگر:منابع

اجتماعیفاهروکارتعاون،یروزبهاصفهانذوبآهنعاملمدیریکتبرپیامکار:وکسب|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۱۱-۰۱/۰۷/۱۲(باختهایمراقافیه

۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI9Y8CQK


باختهایمارقافیهصمت:شگستر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۷:۴۹-۰۱/۰۷/۱۹(داخلیکودرتاجهانیرونقاززغالسنگ،

۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIM9BIWE
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یرگزارخب

)۱۱:۳۱-۰۱/۰۷/۲۴(داردمسکنملینهضتحرطدرکلیدینقشذوبآهنمحصوالتی:زشهرساوراهتحقیقاتکزرمرئیس

م رئیس شهرسارایسنا/اصفهان و راه تحقیقات طزکز در کلیدی نقش اصفهان ذوبآهن در استاندارد ساختمانی فوالدهای تولید گفت: اینری کنار در و دارد مسکن ملی نهضت ح
کند.کمککزرماینبهنیزفوالدصنعتبامرتبطنامههایآیینوضوابطدستورالعملها،تدوینبخشدرمیتواندذوبآهنموضوع

حید مهمترمحمدمهدی از یکی اینکه بیان با اصفهان، ذوبآهن مجموعه از بازدید در مری این رسالتهای ورین استانداردها تدوین کز،

م این کرد: اظهار است، ساختمان عرصه با مرتبط درردستورالعملهای ساختمان25کز پژوهشی حوزه سه در و مختلف تحقیقاتی بخش

معما نقل، و حمل فنی، ابنیه شهرسارو و مزی این گفت میتوان بنابراین است، شده ساماندهی شهرساری و راه وزارت فکر اتاق یزکز،

میشود.محسوبنقلوحملوساختمانهایحوزهدر

مصالح تامین زنجیره افزود: مصرفوی ط(ُپر برای را سیمان) و سیزدهمرفوالد دولت شعار تا هستیم، پیگیر مسکن ملی نهضت ح

شود.محققهموطنانبرایسالدرمسکونیواحدمیلیونیکساختبرمبنی

م شهرساررئیس و راه تحقیقات وزکز معاون و کلیدیزی نقش اصفهان ذوبآهن در استاندارد ساختمانی فوالدهای تولید گفت: نیز یر

ط نامههایردر آیین و ضوابط دستورالعملها، تدوین بخش در میتواند آهن ذوب موضوع این کنار در و دارد مسکن ملی نهضت ح

کند.کمککزرماینبهنیزفوالدصنعتبامرتبط

م و اصفهان ذوبآهن مجموعه از تخصصی گروه کار یک شد مقرر کرد: اظهار شهرساروی و راه وزارت تحقیقات هفتهزکز دو مدت طی ی

ط این از تا کنند تدوین فوالد بخش در مصالح تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه یک پیگیرآینده وزارتخانهریق سطح در الزم یهای

گیرد.انجاممسکنملینهضتحرطدرصنعتیعظیممجتمعاینمحصوالتازیربهرهگیبرای

و مشاور تولیدزهمچنین رشد دارد، وجود بینالمللی عرصه در که مشکالتی کنار در اصفهان ذوبآهن گفت: بازدید، این در نیز صمت یر

است.قدردانیشایستهرونداینواستداشتهخوبی

همکا آماده آن به بیشتر بخشیدن رونق و تولید موانع رفع برای ما صمت، وزارت بخش در اینکه به اشاره با پروینپور دررافشین ی

تا است مختلف بخشهای همافزایی و همدلی کشور، در ساختمانی واحد میلیون یک احداث الزمه کرد: اظهار هستیم، مختلف سطوح

شوند.برخوردارمناسبقیمتباوایمنمسکنازبتوانندهموطنان

تص کشور مسکن عالی شورای ورعضو که مدلی کرد: داردزیح مدنظر واحدها این ساخت نیاز مورد مصالح و مواد تامین برای صمت یر

مدی از استفاده شده، پرداخته آن به مسکن وزارت با تفاهمنامهای طی بخش،رو این در فوالد صنعت که است تامین زنجیرههای یت

دارد.اساسینقش

اینکه به اشاره با اصفهان آهن ذوب مدیرعامل ایسنا، گزارش ذوب75به ایران در بلنداست. کوره روش به به جهان فوالد تولید از درصد

دهه در را تولید شیوه این جهانی، برند یک بهعنوان اصفهان همراه40آهن به هماکنون اصفهان، آهن ذوب کرد: اظهار نهاد، بنیان

حدودرش برای است، کارخانه به متعلق صد در صد آنها سهام که پیمانکار مجموعه17کتهای حیات و کرده ایجاد اشتغالزایی نفر هزار
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است.وابستهصنعتیعظیممجتمعاینتولیدبهنیزکشورزغالسنگمعادن

تصرای رخصتی بارج مجموعه، داخل در جهادی کوشش و تالش و انسانی نیروی تخصص و دانش لحاظ به اصفهان ذوبآهن کرد: یح

بیمه متاسفانه اما نیست، مواجه بسیارمشکلی خاریهای از را هری جمله از میکند. تحمل مجموعه از حدودزج کارخانه گاز مصرف ینه

نیست.برخورداریژانریارانهازتولید،شیوهدلیلبهصنعتیعظیممجتمعاینحالیکهدراست،شدهبرابر10

ش شرمدیرعامل این تولید شیوه به توجه با آهن ذوب نیاز مورد زغال و کک تامین اصفهان، آهن ذوب چالشهارکت دیگر جمله از را کت

ه ساالنه اولیه، مواد این تامین گفت: و کرد تحزعنوان محدودیتهای از جدای را باالیی بسیار ترانرینه چالشهای و بهزیم ... و یتی

سیستم اساس بر را تمیز فوالد بتوانیم تا میکنیم تحمل را مشکالت وجود، این با میکند تحمیل وVDکارخانه کنیم تولید کارخانه در

باشیم.داشتهرامحصوالتانواعنورد

ش این تاسیس با همزمان افزود: موادروی تامین برای آهن ذوب امروز اما شد، نهاده بنیان کشور معادن از استخراج و اکتشاف کت،

است.مواجهمحدودیتبابلندمدتدراولیه

برخوردا را مشکل این حل راهکار شررخصتی این تا دانست اختصاصی معدنی پهنه از نیازری تامین کنار در بیشتر تولید با بتواند کت

بیشت سهم ارزآورداخل، در قیمتگذاری گفت: و باشد داشته کشور برای دستوری بسیاری آسیبهای جری به را صادراتری و تولید یان

قرار کار دستور در باید محصوالت صادرات است، داخل بازار نیاز از بیش کشور در فوالد تولید میزان که زمانی کرد. وارد کشور فوالد

قیمتگذا اما دستوربگیرد، اری و روسیه جنگ از که فرصتهایی الساعه، خلق بخشنامههای صدور و ایرانوی فوالد صادرات برای کراین

رفتند.دستازبودند،شدهحفظوشناساییسختیبهکهصادراتیبازارهایآندنبالبهوبردبینازبود،شدهایجاد

با متناسب را کارخانه افزای ارزش و صنعتی محصوالت سبد ساختمانی، فوالدهای انواع تولید کنار در اصفهان ذوبآهن کرد: اظهار وی

است.پهنبالتیرآهنانواعتولیدآنهاجملهازکهمیدهدگسترشروزبهروزبازار،نیاز

ش همرمدیرعامل سال، در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار به توجه با افزود: اصفهان ذوبآهن کت

کلیدیت شهرساراکنون و راه وزارت اصفهان، ذوبآهن ساختمانی مقاطع سبد کننده مصرف تولیدزین توانمندی نیز ذوبآهن و است ی

است.داراراحرطایننیازبامتناسبساختمانیمقاطعگونههر

بهرهبردا معاون تمرهمچنین گفت: بازدید، این در نیز اصفهان آهن ذوب هری کاهش برای توسطزکز صحیح نحو به باید مسکن ینه

کنند.زندگیگذرانآسودگیوایمنیبابتوانندمردمتاشودیترمدیمسئولین

فل سازههای و بتنی ساختمانهای خصوص در عمومی افکار است نیاز افزود: توالییان شوند،زمهرداد توجیه بناهازی این از یک هر یرا

و دستورالعملها آییننامهها، تدوین بخش در استاندارد و مهندسی نظام سازمانهای مسیر این در و است موثر خودش جای در

است.مؤثرنیزینههازهکاهشبخشدرموضوعاینکهدارندکلیدینقشفوالدییدهایرگتفکیک

تص طروی برای را ساختمانی مقاطع انواع تولید توانایی اصفهان آهن ذوب کرد: استریح نیاز اما است، دارا مسکن ملی نهضت ح

برنامه نحوی به جوشکازیرسیاستگذاران که کنند ساختمانساری در ناایمن ساختزیهای رویکردهای این یابد. پایان همیشه برای ی

آخ با منطبق و گرم نورد شیوه به ساختمانی مقاطع انواع که هماکنون ناایمن، ساز اصفهانرو آهن ذوب در دنیا روز استانداردهای ین

ندارد.جایگاهیهیچشود،میتولید

برنامه معاون رضوانیان، مانندزیرعلیرضا گواهینامهها انواع داشتن با کارخانه این کرد: اضافه نیز اصفهان آهن ذوب توسعه و ی

همول برخورداوکرز، همچنین ،... و آمادهرگیشن استانداردها، و نامهها آیین تدوین بخش در ملی سطح در معتبر آزمایشگاههای از ی
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است.یزشهرساوراهوزارتتحقیقاتکزرمبایرهمکا

دی برند پایه بر اصفهان ذوبآهن افزود: بساروی اطمینان با وزینه است داده قرار تولید سرلوحه را محصوالت کیفیت همواره ید،

نمیشود.جرخاکیفیتیلرازکمیتدلیلبههیچگاه

پیامانتهای

مردمراهامتیاز،روزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۳۱-۰۱/۰۷/۰۶(اصفهانآهنذوبعملکردواقتصادیجامعفرآیندبرکزرمتمیترمدیجلسهاولین

ه کاهش ستاد جلسه بردازاولین بهره حوزه معاون ، مدیرعامل حضور با ها سرینه منطقهای، تعامالت و مدیرعامل حوزه مدیر اقتصادی، و مالی معاون مدیری، ورپرست بازرسی یت
شد.گزارربکترشمدیرعاملدفتردریربهرهوافزایشویرجاینههایزهکاهشموضوعباداخلیحسابرسیمدیر

ه کاهش ستاد جلسه ایزاولین مهندس حضور با بردارینهها بهره حوزه معاون توالئیان مهرداد مدیرعامل، رخصتی سلیمیرج احمد ی،

برومند ،شهرام ای منطقه تعامالت و مدیرعامل حوزه مدیر رضایی حمیدرضا حراست، مدیر احمدپور مهدی اقتصادی، و مالی معاون

مدیرس ذاکرپرست حسین امیر و بازرسی هریت کاهش موضوع با داخلی حسابرسی مدیر جازی های ورینه بهره افزایش و درری ی

شد.گزارربکترشمدیرعاملدفتر

و بهره تسهیل منظور به ستاد این اینکه به اشاره با رخصتی است،رمهندس شده تشکیل محصوالت شده تمام قیمت کاهش و بیشتر ی

ه ستاد، این در کاربردی و درست تصمیمات اتخاذ با : جازگفت های شرینه مدیری ستادرکت این واقع در و یابد می کاهش و یت

است.شدهتمامقیمتکاهشنهضتسازبستر

سا تصمیم گیزوی تصمیم و تولیدری و اقتصادی تولید باید آهن ذوب رویکرد گفت: و دانست ستاد این اصلی وظایف از یکی را ی

استرات هدفمند، تولید و بازار تنظیم اینکه ضمن . باشد باال افزوده ارزش با شژمحصوالت اصلی آوری سود تا است بیشترکت یری

گردد.حاصل

ش عامل استراترمدیر تبین با : گفت بزژکت اهداف به شد خواهد اتخاذ جلسات این در که های ورگتری بهره همان که وری بیشتر ی

.کردخواهیمپیدادستاستهاینهزهکاهشنظام

روزرصدیرخبپایگاهامروز/آرمانروزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۳۱-۰۱/۰۷/۰۶(اصفهانآهنذوبدرحسینییحانههایرهمایشیرگزارب

شد.گزارربگوارربزشهدایهایرشادتوهادالورمردیخاطرهویادگرامیداشتومقدسدفاعهفتهگداشتربزمناسبتبهحسینیهاییحانهرهمایش

ددارمسکنملینهضتحطردرکلیدینقشذوبآهنمحصوالتی:سازشهرواهرتحقیقاتکزمررئیسایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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بزرهمایش مناسبت به حسینی های شهدایریحانه های رشادت و ها دالورمردی خاطره و یاد گرامیداشت و مقدس دفاع هفته گداشت

ایربز مهندس حضور با منتظرگوار، سادات اصفهان،اشرف آهن ذوب مدیرعامل رخصتی معمارج محمد شهید مادر ازری جمعی و یان

ش بانوان و شهرمسئولین نهم و بیست شنبه آنها،سه های خانواده و حوزهرکت و اصفهان آهن ذوب عمومی روابط همت به یورماه

ب اصفهان آهن ذوب در تندگویان شهید بسیج ایرمقاومت مهندس شد. همایشرگزار این در اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی ج

ب از تشکر و مقدس دفاع افتخار سراسر ایام گرامیداشت مشترضمن صبحگاه کنندگان هستهرگزار : گفت سخنانی همایش،طی این و ک

گی شکل استراولیه نیاز لذا یابند می پرورش و کنند می رشد گذار تاثیر و مهم کانون این بستر در فرزندان و است جامعه،خانواده ی

کنیم.دارند،تربیتانتظارماازشهداکهطورآنراآیندهمادر،نسلوپدرنقشدرماازیکهر

بز خانواده یک نیز اصفهان آهن ذوب : افزود هایروی جبهه از پشتیبانی تولید،در جبهه حفظ ضمن مقدس دفاع دوران در که است گ

نمود.تقدیمایراناسالمیانقالببهراکفنگلگونشهید290تعدادوبودینرآفنقشنیزباطلعلیهحق

ش تصرمدیرعامل خوبیرکت بسیار توفیقات بحمدا... بوم و مرز همین فرزندان کوشش و تالش با امروز اصفهان آهن ذوب : کرد یح

است.پیشبرنامهازدرصد3کترشاینتولیدباراولینبراینرقنیمازپسونمودهکسب

منتظ سادات معماراشرف محمد شهید مادر خواهرانری توسط عفاف و حجاب حفظ اهمیت به توضیحاتی طی همایش این در نیز یان

کرد.تاکیدایراناسالمییرجمهومقدسنظامبهخدمتگزاروجهادینسلتربیتهمچنینوبرادرانو

معما محمد شهید مادر این ادامه کسبردر اصفهان آهن ذوب به نسبت خوبی شناخت امروز : گفت ما خبرنگار با گفتگو در یان

بز کارخانه این کارمندان از همسرکردم،بخشی وظیفه کنار در که دهند می تشکیل بانوان را مادرگ و نیزری تولیدی جبهه این در ی

دارند.فعالحضور

هر در که است این ما از یک هر قانونی و شرعی وظیفه لذا و دادند جان انقالب و نظام این حفظ برای جانانه شهدا : افزود وی

نکنیم.گذارفروتالشیهیچازخلقبهخالصانهخدمتبراییمرداقرارجایگاهی

منتظ السادات قبراشرف که شود می تولید کارخانه این در محصوالتی شنیدم امروز کرد: نشان خاطر خای از میراًل وارد کشور از ج

است ارزشمند دستاوردها کند،تحزشده،این می اثبات جهانیان به اسالمیریرا ایران پیشرفت بر ای ذره آنها های حربه سایر یا و یم

نیست.گذاررتاثی

رهب معظم مقام : داشت اظهار ادامه در شهید مادر استراین این ما از یک هر وظیفه بنابراین فرمودند عنوان را تبیین جهاد مقوله ی

شوند.آشناشهادتوایثارفرهنگبابیشتریزانزعاینتاکنیمگوزبامختلفهاینسلبرایراشهداهایرشادتکه

روزرصدیرخبپایگاهنصفجهان/روزنامهدیگر:منابع
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شهرینرزدرصادق(ع)جعفرامامو(ص)اکرمپیامبرمیالدشکوهباجشنیرگزاربشد؛انجاماصفهانآهنذوبهمتبه
)۰۱/۰۷/۲۳-۱۵:۱۵(

شنبه چهار وحدت هفته گرامیداشت و (ع) صادق جعفر امام حضرت سعادت با میالد ، (ص) اکرم پیامبر فرخنده والدت نورانی ایام رسیدن فرا با با20همزمان جشن مراسم مهرماه
گردید.گزارربشهرینرزقیامورزشگاهدراصفهانآهنذوبهمتبهشکوهی

و (ع) صادق جعفر امام حضرت سعادت با میالد ، (ص) اکرم پیامبر فرخنده والدت نورانی ایام رسیدن فرا با همزمان ایلنا، گزارش به

شنبه چهار وحدت هفته ز20گرامیداشت قیام ورزشگاه در اصفهان آهن ذوب همت به شکوهی با جشن مراسم برمهرماه شهر گزاررین

آهنی ذوب های خانواده از جمعی و اصفهان آهن ذوب ، شهرستان مسئوالن از جمعی حضور با که باشکوه جشن مراسم این در گردید.

آمد.دراجرابهیرهنوفرهنگیمتنوعهایبرنامهشد،گزاررب

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،

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

.بودجشنمراسماینهایبرنامه

بسیجیرخبپایگاهکار/وکسبنصفجهان،روزنامهدیگر:منابع
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)۱۱:۰۲-۰۱/۰۷/۲۴(اصفهانآهنذوبدرمحصولیزسایرتجاتاایدهارائهاز

رو شبانه کوشش و تالش واسطه به که اصفهان،صنعتی آهن کازذوب وری عمرانی های پروژه آن،به محصوالت متنوع سبد دههزکنانش است،از بخشیده خاصی رونق کشور 80یربنایی
ط اساس بر کارو توسعه نوردرح استرات650گاه تدوین و بازار هوشمندانه رصد همچنین تجاژو تا ایده مرحله از را صنعتی محصوالت نهایی،تولید کننده مصرف نیاز با ها،متناسب یری

داد.گسترشافزاارزشمحصوالتعنوانبهرایلروهاHخانوادهروزبهروزوکردآغازیزسا

رو شبانه کوشش و تالش واسطه به که اصفهان،صنعتی آهن ذوب ایلنا، گزارش کازبه هایری پروژه آن،به محصوالت متنوع سبد کنانش

و دههزعمرانی است،از بخشیده خاصی رونق کشور ط80یربنایی اساس بر کارو توسعه نوردرح هوشمندانه650گاه رصد همچنین و

استرات تدوین و تجاژبازار تا ایده مرحله از را صنعتی محصوالت نهایی،تولید کننده مصرف نیاز با ها،متناسب ساری روززی و کرد آغاز ی

خانواده روز وHبه تحرها گفت،حتی توان می جمله یک در داد. گسترش افزا ارزش محصوالت عنوان به را ازریل و کرد نورد هم یم

آخ با منطبق محصوالتی ساخت. خودکفایی تارآن کرد تولید نشد،را کاسته آنها کیفیت از ای ذره هیچگاه که دنیا روز استانداردهای ین

بسا اطمینان (با اکنونزبرند داخل،هم بازار نیاز تامین اولویت با اصفهان آهن ذوب بماند. باقی سربلند و استوار اذهان در همچنان ید)

از بیش به جهان20محصوالتش آف(کشور ارزش کنار در تا شود می صادر نیز اروپایی) و ازرهمسایه حاصل داخل،ارز نیاز تامین و ینی

باشد.کشوراقتصادبخشرونقنیزعظیمکارخانهاینمحصوالتصادرات

تجا تا ایده ارائه از ایران فوالد صنعت شناسنامه در محصول توسعه و تولید سارروند قائمزی مهرابی علیرضا با گفتگو در را محصول ی

خوانید.میادامهدرکهدادیمقرارکنکاشمورداصفهانآهنذوبنوردیترمدیمقام

دهه در : گفت مهرابی اندا50علیرضا راه با همزمان هایزو تیرآهن اصفهان،تولید آهن ذوب در نورد بخش IPEی

های20وبعضا18و16و14باسایزهای سایز از ساده و آجدار سایزهای32تا10،میلگردهای در ها نبشی و کالف محصول روش6و5و4، با

شد.میتولید350نوردگاهرکادرسینونسی)(قدیم

سال در : افزود ط74وی اجرای نوردربا توسعه آجدار350ح میلگرد تولید مونوبلو،جهت خط نصب ، مختلف سایرها در کوکالف

ومونوبل ای شاخه محصول مستقیم شکل به تولید و داد خاتمه سینوسی تولید فرایند دانیلی،به قفسه کالف،سرآغاووچهار بصورت یزک

سایزهای در کالف ابتدا در شد. بخش این در جدید تحوالت سایزهای5/5،7،8،10،12،14،16برای گذشته سال یک .ودر شد /5تولید

گردید.تکمیلوصادراتیداخلیبازارجهتمحصولاینسبدکهشدتولیدنیز11و9و6

نورد در کالف تولید رشد گذشته دوسال به350در ان وضایعات شده یک18/0یرزدوبرابر خود نوع در که رسیده بحسابردرصد کورد

داشته.قبولیقابلتولیافزایشمواردهمهباولیشدهیادزمحصولاینیدرگتنوعصادراتبازاربهتوجهمیاید.با

امسالر تیرماه تولید و20800کورد شهرتن ب20900یورماهرکورد که بود سرتن برنده نوردرگ محترم مسئولین و ومهندسی350پرست

میگویم.نباشیوخستهخداقوتهمهبهکهاستنورد

مدی مقام کارقائم در : کرد بیان کارخانه نورد نوردریت سایزهای650گاه در تیرآهن بعض18–16-14نیز بازار20ًاو نیاز با متناسب

کارخانه،ط تولید روند بهبود راستای در شد. می نوردرتولید توسعه اواخردهه650ح سایزهای70در کلیه تولید امکان لذا و خورد کلید

سایز از تیراهن14تیرآهن تیراهن27تا پیمانکار فقط گردیدکه کمک27محقق بدن نورد وپرسنل کارشناسان وتالش همت با . کرد رانورد

سایزهای در پهن بال نیم های تیرآهن تولید تیراهن24-22خارجی ادامه در خا30نوردشدو طرکه از کارج ادامهرح در و شد آغاز بود گاه

تیراهن سایز باط20و18دو میشد نورد توسعه قبل باروش ابتکارکه طرح در کیفیتری وافزایش تولید سهولت که شد نورد جدید ح
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شد.عرضهبازاربهیربیشتتنوعبامحصوالتسبدوداشتبهمراهضایعاتکاهشو

کا در : داد ادامه آهنی ذوب تالشگر نوردراین سایزهای500گاه در تیرآهن و16و14و12نیز شد تالش18تولید وبا شد اضافه آن به نیز

کا تیراهن500گاهرتکنولوژ کالیبر طراحی کارشناسان تنوع20و بر خوبی خیلی تاثیر که شد اضافه نورد این محصوالت سبد به امسال

یابد.انتقال500نوردبه650نورداز20تیراهنکهمیگذارد650نوردمحصوالت

ونبشی300نورد سایزها کلیه در اجدار میلگرد با ساده6و5و4نیز میلگرد بار اولین بر گردید.امسال ک30و25نورد رول70cr2یدربا جهت

شد.نوردعالیکیفیتبااسیابگلولهوجرفو

تراشکارکا خدمات ارائه با نورد میانی های تولیداترگاه راستای در ای دوره های وسرویس تعمیراتی وقطعات نوردی های غلتک ی

دارد.بسزایینقشمحصوالت

کا اکنون نوردرهم کا500گاه همچنین و باشد می دارا را محصول تن میلیون یک تولید ظرفیت اصفهان،سالیانه آهن نوردرذوب گاه

کند.میتولیدرامحصولتنهزار700حدودسالیانهنیز300

تص سالرمهرابی در : کرد همچنین84یح و آباکوس افزار نرم از استفاده با پهن بال تیرآهن شد،تولید اخذ بازار از که ای ایده اساس بر و

ای،محصول کارخانه هیچ تولید خطوط از بازدید بدون اینکه مهم شد،نکته آغاز کالیبر طراحی آزمایشیH16دانش تست دومین در

خانواده آن از پس و کرد جلب را کنندگان مصرف آسان،نظر دسترسی و باال کیفیت دلیل به و شد ازHنرمال کمتر فاصله به یک ها،هر

شدند.تولید20و18-14سایزهایدرویردیگازسالدو

نورد در : گفت نبشی500وی سایزهای10و8نیز در وسنگین سبک ناودانی طراحی18و16و14و مسایل بدلیل که شد تولید

پایینژوتکنولو تناژ درسالوی ناودانی انیورسال نورد وبااجرای داشت متوسط طراحی1400کیفیت دفتر مهندسین وتالش همت به که

ناودانی500و650کالیبروتکنولوژنورد گرفت نورد20انجام در نوردبا18وناودانی650سنگین در عالیوتناژخوب500سبک سطح در کیفیت

نورد در تناژ که درشیفت(500رسید دوبرابر نورد550به ودر را450(650تن) کارخانه،ما محصوالت سبد پی در پی توسعه این تن)رسید.

کمت با تولید ارتقاء تا ساخت رهنمون انیورسال جدید روش با و دیگر سایزهای در پروفیل تولید سمت بنشیند.ربه ثمر به ضایعات ین

کا تولیدات دیگر جمله نوردراز میلگرد500گاه سبک70و50،آرماتور60، های تیرآهن میتوان نورد این جدید تولیدات به باشند می

شد.تولیدگاهرکاایندرنیزIPN12,IPN14کردوتولیداشارهIPE14A,IPE14AA,IPE14AAA,IPE14AAAAاشلدر14سبکوفوق

مدی مقام شرقائم نورد مشتریت بیشتر نظر جلب برای که سوال این به پاسخ در تولیدرکت شیوه در تغییراتی چه صادراتی یان

نورد خط به سرد برش اره محصوالت،دو تولید بهبود راستای در داد: پاسخ است،چنین شده اعمال تولید500محصوالت برای ویژه به

سایز تا را میلگرد تولید و بخشید بهبود را آنها صادراتی بازار و شد اضافه میلگرد گ60محصول قبالردر که ساخت میسر صنعتی یدها

بود.برخورداریرپایینتکیفیتازقیچیبابرشبدلیل

توسعه از قبل : گفت آرمهرابی نوردV21کریل، در توسعه650نیز از پس و شد ورتولید انواع عرضهایریل در فوالدی های سازه ق

شد.تولیدخوبوتناژعالیکیفیتبا25تا12هایضخامتباومترمیلی300تا200ازمختلف

نورد دوم ط650توسعه تولیدرمربوط توسعه جدید(رح قفسه دو که است و5یل تولیدو)6آ ملظومات استمپینگرکلیه هات از یل

صافکا ماشینهای تا گیج دروپروفایل واره وعمودی افقی منظورری بدین میباشد، بفرد منحصر که سنتر تست مهمتر همه واز یلینگ

کرد.فراهمهاHوصنعتیوغیرصنعتییلرانواعتولیدبرایراشرایطوشداضافه

آ از طTH36کروی از قبل : گفت و کرد یاد بفرد منحصر تولیدی عنوان داشتربه وجود محصول این تولید امکان نیز نورد توسعه ح

اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهارازایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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اکتشافات در و ندارد وجود آن تولید توان هم خاورمیانه در گفت توان می حتی که نشد،محصولی فراهم آن شرایط دلیلی هر به اما

زند.میرااولایمنی،حرفتامینبرایمعادنعمقی

نورد توسعه از بعد شرایط خصوص در تح650مهرابی با دوران آن شدن همزمان همکارو برای که آلمانی کارشناسان : گفت نیز ها یریم

تولید هایردر تUIC60وU33یل را داشتند،کارخانه کردند.رحضور استراترک پارامترهایژیل،محصول کلیه رعایت کنار در که یکی

گذاEN13674استاندارد صحه المللی بین بازرسان توسط ،محصول است، نیاز آن تولید وپس است سختگیرانه بسیار شود.تولیدرکه ی

U33یلر ,UIC60جمهو اهن راه تحویل استاندارد الزامات کلیه رعایت وبا شد اینرانجام عالی فنی وشرایط ،کیفیت گردید اسالمی ی

کوشش و تالش و همدلی با دیگر یکبار اینکه کنار در اصفهان آهن ذوب اما و برانگیخت. اهن راه وبازرسان کارشناسان تعجب محصول

رو گذاشت،زشبانه سر پشت نیز را سخت دوران این هایری گردیS49وUIC54یل تولید بود واصفهان تهران مترو مخصوص که

استراتو محصوالت به وابستگی از ادامهریکژکشور کرد.در نیاز خاR18یلریلبی به نیاز بی حیث این از را ومعادن شد تولید هم جررا

داد.نجاتوابستگیوازنمودتامینراکشوریلیرخطوطکلیهنیازگفتمیتوانجراتوبهکرد

خانواده اعضای دیگراز سارHigh-techیکی بومی نماد واقع به اصفهان،که آهن ذوب صنعتزیلی در رود،ری می شمار به کشور یلریلی

درصنعتUIC60نزسو که دارد انرنام به نامتقاE1A1یل نامتقاروچون محصوالت درنورد ای تجربه هیچ کنون وتا بود ذوبرن در ن

کالیبر طراحی دفتر ابتکار به نبود صنعتواهن در خودکفایی بخش تجلی و شد تولید نورد ازرکارشناسان پس و گرفت نام کشور یلی

شد.اضافهصنعتیجمعاینبههمUIC54یلرنیزآن

ادامه موثH30در گام که گردید استفاده اهن ذوب تولید بلنک بیم اولیه شمش از محصول این شد. نورد خودکفاییرمتوسط در ی

امسال تیرماه . تقاH30داشت وعدم عالی ابعادی کیفیت با ماهرسبک مرداد ودر شد تولید خوب طراحیH24ن با وسبک متوسط

.شدتولیداهنذوببلنکبیمازاستفادهباینهزهینرکمتودقیق

مدی در جدید محصوالت تولید انداز جارچشم سال پایان تا نورد مدیریت این مقام قائم که بود سواالت سایر جمله از نیز درری یت

تولید : گفت چنین پاسخ برای50و40-36-22-26درسایزهایHمقام اولیه های گام منظور بدین و دارد قرار کارخانه راه نقشه در

میرسد.اتمامبهامسالماهمهرپایانتا40سایزطراحیاست.شدهبرداشته40و26و22سایزهایدرجدیدHپروفیلسهتولید

سایزهای در پهن بال نیم تیراهن نورد شمش36و33برنامه از360*250از شمش از محصول دو این نورد و شده انجام ان طراحی

هست.تولیدمراحلانجامحالدریزفوالدسایترمدیکارشناسانهمتبهشمشسایزاست.ایننوردمهندسیمجموعهابتکارات

و بهره افزایش هرجهت کاهش و نوردزی در ماه این از ها روش300و350ینه به اجدار میلگردهای کلیه که شد ایجاد کامل امادگی

اید.مایبدستخوبیجوییصرفهفروالیاژمصرفکاهشبدلیلکهشودنوردترمکس

در و شد تدوین که داشت منحصربفرد دستورالعملی محصوالت این از یک هر تولید و ایده،طراحی ارائه فرایند : داشت اظهار یلروی

گرفت.قراراجرا

بازا معاونت با نزدیک بسیار ارتباط : افزود شرمهرابی فروش و مدیریابی طراحی دفتر کارکت،تعامل تکنولوژهای با نورد وریت گاه

همکا ازرهمچنین دانم می شایسته و است داشته کننده تعیین نقش ها موفقیت این در کارخانه مختلف های بخش خوب بسیار ی

نمایم.قدردانیوتشکریزانزعهمه

24نیوزایراننیوز،معدنهمراز،معدن،دنیایمالی،پولینامه،معدنیرخبپایگاهآنالین،چیالنمدیا،معدنیرخبپایگاهموج/یرگزارخبدیگر:منابع

اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهارازایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۴-۰۱/۰۷/۲۷(اصفهانآهنذوبدرمحصولیزسایرتجاتاایدهارائهاز

است...بخشیدهخاصیرونقکشوریربناییزوعمرانیهایپروژهآن،بهمحصوالتمتنوعسبدکنانشرکایزروشبانهکوششوتالشواسطهبهکهاصفهان،صنعتیآهنذوب

رو شبانه کوشش و تالش واسطه به که اصفهان،صنعتی آهن کازذوب وری عمرانی های پروژه آن،به محصوالت متنوع سبد کنانش

دههز است،از بخشیده خاصی رونق کشور ط80یربنایی اساس بر کارو توسعه نوردرح و650گاه بازار هوشمندانه رصد همچنین و

استرات تجاژتدوین تا ایده مرحله از را صنعتی محصوالت نهایی،تولید کننده مصرف نیاز با ها،متناسب ساری بهزی روز و کرد آغاز ی

خانواده وHروز تحرها گفت،حتی توان می جمله یک در داد. گسترش افزا ارزش محصوالت عنوان به را آنریل از و کرد نورد هم یم

آخ با منطبق محصوالتی ساخت. تارخودکفایی کرد تولید نشد،را کاسته آنها کیفیت از ای ذره هیچگاه که دنیا روز استانداردهای ین

بسا اطمینان (با اکنونزبرند داخل،هم بازار نیاز تامین اولویت با اصفهان آهن ذوب بماند. باقی سربلند و استوار اذهان در همچنان ید)

از بیش به جهان20محصوالتش آف(کشور ارزش کنار در تا شود می صادر نیز اروپایی) و ازرهمسایه حاصل داخل،ارز نیاز تامین و ینی

باشد.کشوراقتصادبخشرونقنیزعظیمکارخانهاینمحصوالتصادرات

تجا تا ایده ارائه از ایران فوالد صنعت شناسنامه در محصول توسعه و تولید سارروند قائمزی مهرابی علیرضا با گفتگو در را محصول ی

خوانید.میادامهدرکهدادیمقرارکنکاشمورداصفهانآهنذوبنوردیترمدیمقام

دهه در : گفت مهرابی اندا50علیرضا راه با همزمان هایزو تیرآهن اصفهان،تولید آهن ذوب در نورد بخش IPEی

های20وبعضا18و16و14باسایزهای سایز از ساده و آجدار سایزهای32تا10،میلگردهای در ها نبشی و کالف محصول روش6و5و4، با

شد.میتولید350نوردگاهرکادرسینوسی)(قدیم

سال در : افزود ط74وی اجرای نوردربا توسعه آجدار350ح میلگرد تولید مونوبلو،جهت خط نصب مختلف، سایزهای در کوکالف

ومونوبل ای شاخه محصول تولید و داد خاتمه سینوسی تولید فرایند دانیلی،به قفسه همچنینووچهار و مستقیم صورت به ک

سایزهایزکالف،سرآغا در کالف ابتدا در شد. بخش این در جدید تحوالت برای گذشته5/5،7،8،10،12،14،16ی سال یک در و تولید

تولید11و9و5/6سایزهای رشد گذشته دوسال در گردید. تکمیل صادراتی و داخلی بازار جهت محصول این سبد که شد تولید نیز

نورد در به350کالف آن وضایعات شده برابر یک18/0یرزدو خود نوع در که رسیده بازارردرصد به توجه با آید. می بحساب کورد

گ محصولرصادرات،تنوع این است.زید داشته قبولی قابل تولید افزایش موارد همه با ولی شده امسالریاد تیرماه تولید 20800کورد

و شهرتن ب20900یورماهرکورد که بود سرتن برنده نوردرگ مسئولین و خسته350پرست و خداقوت همه به که است نورد مهندسی و

گویم.مینباشید

مدی مقام کارقائم در : کرد بیان کارخانه نورد نوردریت سایزهای650گاه در تیرآهن بعض18–16-14نیز بازار20ًاو نیاز با متناسب

کارخانه،ط تولید روند بهبود راستای در شد. می نوردرتولید توسعه اواخردهه650ح سایزهای70در کلیه تولید امکان لذا و خورد کلید

سایز از تیرآهن14تیرآهن های27تا تیرآهن خارجی، کارشناسان کمک بدون نورد پرسنل و کارشناسان وتالش همت با گردید. محقق

سایزهای در پهن بال تیرآهن24-22نیم تولید ادامه در و شد خا30نورد طرکه از کارج تیرآهنرح سایز دو ادامه در و شد آغاز بود 18گاه

ط20و با شد می نورد توسعه قبل روش با ابتکارکه طرح در کیفیتری افزایش و تولید سهولت که نوردگردید جدید ضایعاتوح کاهش

شد.عرضهبازاربهیربیشتتنوعبامحصوالتسبدوداشتهمراهبهرا
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کا در : داد ادامه آهنی ذوب تالشگر نوردراین سایزهای500گاه در تیرآهن و16و14و12نیز تالش18تولید با و شد اضافه آن به نیز

کا تیرآهن500گاهرتکنولوژ کالیبر، طراحی کارشناسان تنوع20و بر خوبی بسیار تاثیر که شد اضافه نورد این محصوالت سبد به امسال

نورد تیرآهن650محصوالت و گذارد نورد20می کا650از نوردربه ساده500گاه میلگرد بار اولین بر امسال یابد. می 30و25انتقال

ک فو70cr2یدربا رول کاوجرجهت شد. نورد عالی کیفیت با آسیاب تراشکارگلوله خدمات ارائه با نورد میانی های هایرگاه غلتک ی

کا اکنون هم دارد. بسزایی نقش محصوالت تولیدات راستای در ای دوره های سرویس و تعمیراتی قطعات و نوردرنوردی ذوب500گاه

کا همچنین و باشد می دارا را محصول تن میلیون یک تولید ظرفیت اصفهان،سالیانه نوردرآهن حدود300گاه سالیانه تن700نیز هزار

کند.میتولیدرامحصول

تص سالرمهرابی در : کرد همچنین84یح و آباکوس افزار نرم از استفاده با پهن بال تیرآهن شد،تولید اخذ بازار از که ای ایده اساس بر و

ای،محصول کارخانه هیچ تولید خطوط از بازدید بدون اینکه مهم شد،نکته آغاز کالیبر طراحی آزمایشیH16دانش تست دومین در

خانواده آن از پس و کرد جلب را کنندگان مصرف آسان،نظر دسترسی و باال کیفیت دلیل به و شد ازHنرمال کمتر فاصله به یک ها،هر

شدند.تولید20و18-14سایزهایدرویردیگازسالدو

نورد در : گفت نبشی500وی سایزهای10و8نیز در وسنگین سبک ناودانی طراحی18و16و14و مسایل دلیل به که شد تولید

پایینژوتکنولو تناژ سالوی در ناودانی انیورسال نورد اجرای وبا داشت متوسط طراحی1400کیفیت دفتر مهندسین وتالش همت به که

نورد تکنولوژ و ناودانی500و650کالیبر گرفت نورد20انجام در نوردبا18وناودانی650سنگین در عالیوتناژخوب500سبک سطح در کیفیت

نورد در تناژ که درشیفت(500رسید برابر دو نورد550به در و کارخانه،ما450(650تن) محصوالت سبد پی در پی توسعه این تن)رسید.

کمت با تولید ارتقاء تا ساخت رهنمون انیورسال جدید روش با و دیگر سایزهای در پروفیل تولید سمت به بنشیند.ررا ثمر به ضایعات ین

کا تولیدات دیگر جمله نوردراز میلگرد500گاه سبک70و50،آرماتور60، های تیرآهن توان می نورد این جدید تولیدات به باشند می

شد.تولیدگاهرکاایندرنیزIPN12,IPN14همچنینوکرداضافهIPE14A,IPE14AA,IPE14AAA,IPE14AAAAاشلدر14سبکفوقو

مدی مقام شرقائم نورد مشتریت بیشتر نظر جلب برای که سوال این به پاسخ در تولیدرکت شیوه در تغییراتی چه صادراتی یان

نورد خط به سرد برش اره محصوالت،دو تولید بهبود راستای در داد: پاسخ است،چنین شده اعمال تولید500محصوالت برای ویژه به

سایز تا را میلگرد تولید و بخشید بهبود را آنها صادراتی بازار و شد اضافه میلگرد گ60محصول قبالردر که ساخت میسر صنعتی یدها

بود.برخورداریرتپایینکیفیتازقیچیبابرشدلیلبه

توسعه از قبل : گفت آرمهرابی نوردV21کریل، در توسعه650نیز از پس و شد ورتولید انواع هایریل عرض در فوالدی های سازه ق

شد.تولیدخوبتناژوعالیکیفیتبا25تا12هایضخامتباومترمیلی300تا200ازمختلف

نورد دوم توسعه : داشت اظهار ط650وی تولیدرمربوط توسعه جدید(رح قفسه دو که است و5یل تولیدو)6آ ملزومات یلرکلیه

صافکا های ماشین تا گیج وپروفایل استمپینگ هات دراز واره وعمودی افقی بفردری منحصر که سنتر تست مهمتر همه از و یلینگ

کرد.فراهمهاHوصنعتیوغیرصنعتییلرانواعتولیدبرایراشرایطوشداضافهمنظوربدینمیباشد،

آ از طTH36کروی از قبل : گفت و کرد یاد بفرد منحصر تولیدی عنوان داشتربه وجود محصول این تولید امکان نیز نورد توسعه ح

اکتشافات در و ندارد وجود آن تولید توان هم خاورمیانه در گفت توان می حتی که نشد،محصولی فراهم آن شرایط دلیلی هر به اما

زند.میرااولایمنی،حرفتامینبرایمعادنعمقی

نورد توسعه از بعد شرایط خصوص در تح650مهرابی با دوران آن شدن همزمان همکارو برای که آلمانی کارشناسان : گفت نیز ها یریم

اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهارازتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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تولید هایردر تUIC60وU33یل را داشتند،کارخانه کردند.رحضور استراترک پارامترهایژیل،محصول کلیه رعایت کنار در که یکی

گذاEN13674استاندارد صحه المللی بین بازرسان توسط است،محصول نیاز هم آن تولید است،پس سختگیرانه بسیار شود.تولیدرکه ی

U33یلر ,UIC60جمهو آهن راه تحویل استاندارد الزامات کلیه رعایت با و شد دررانجام اصفهان آهن ذوب اما و گردید اسالمی ی

رو شبانه کوشش و تالش و همدلی با دیگر یکبار اینکه گذاشت،زکنار سر پشت نیز را سخت دوران این هایری کهS49وUIC54یل

کرد تولید را بود اصفهان و تهران مترو استراتومخصوص محصوالت به وابستگی از نیزریکژکشور ادامه در شد. نیاز بی R18یلریلی

کرد.جرخابهنیازبیحیثاینازراومعادنشدتولیدهم

خانواده اعضای از دیگر یکی : افزود سارHigh-techوی بومی نماد واقع به اصفهان،که آهن ذوب صنعتزیلی در شمارری به کشور یلی

رود، سورمی درصنعتUIC60نزیل که دارد متقارنام نا دلیل به بودنریلی درنوردE1A1ن ای تجربه هیچ کنون تا و شود می نامیده

نامتقا کالیبررمحصوالت طراحی دفتر ابتکار به موضوع این که نبود آهن ذوب در تجلیون که شد تولید و گرفت انجام نورد کارشناسان

شد.اضافهصنعتیجمعاینبههمUIC54یلرنیزآنازپسوگرفتنامکشوریلیرصنعتدرخودکفاییبخش

ادامه در : گفت موثH30مهرابی گام که گردید استفاده آهن ذوب تولید بالنک بیم اولیه شمش از محصول این در شد، نورد یرمتوسط

امسال تیرماه . داشت خودکفایی تقاH30در وعدم عالی ابعادی کیفیت با ماهرسبک مرداد ودر شد تولید خوب وسبکH24ن متوسط

گردید.تولیدآهنذوببالنکبیمازاستفادهباینهزهینرکمتودقیقطراحیبا

مدی در جدید محصوالت تولید انداز جارچشم سال پایان تا نورد مدیریت این مقام قائم که بود سواالت سایر جمله از نیز مقامری در یت

تولید : گفت چنین سایزهایHپاسخ تولید50و40-36-22-26در برای اولیه های گام منظور بدین و دارد قرار کارخانه راه نقشه در

پروفیل سایزهایHسه در سایز40و26و22جدید طراحی و شده برنامه40برداشته رسد. می اتمام به امسال ماه مهر پایان تا نیز

سایزهای در پهن بال نیم تیرآهن شمش36و33نورد دو360*250از این نورد و شده انجام آن طراحی و است اقدام دست در نیز

مدی کارشناسان همت به شمش سایز باشد.این می نورد مهندسی مجموعه ابتکارات از فوالدسارمحصول مراحلزیت انجام حال در ی

هست.تولید

و بهره افزایش جهت : گفت هرمهرابی کاهش و نوردزی در ماه این از ها میلگردهای300و350ینه کلیه که شد ایجاد کامل آمادگی

آید.میبدستخوبیجوییصرفهفروآلیاژمصرفکاهشبدلیلکهشودنوردترمکسروشبهآجدار

در و شد تدوین که داشت منحصربفرد دستورالعملی محصوالت این از یک هر تولید و ایده،طراحی ارائه فرایند : داشت اظهار یلروی

گرفت.قراراجرا

بازا معاونت با نزدیک بسیار ارتباط : افزود شرمهرابی فروش و مدیریابی طراحی دفتر کارکت،تعامل تکنولوژهای با نورد وریت گاه

همکا ازرهمچنین دانم می شایسته و است داشته کننده تعیین نقش ها موفقیت این در کارخانه مختلف های بخش خوب بسیار ی

نمایم.قدردانیوتشکریزانزعهمه

***

ورزشی،رصدنیوز،ماینمیهن،اقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمایرخبپایگاهاقتصاد/صبحگار،زرواقتصاد،وهدفایرانیان،عصرروزنامهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندرآمدنیوز/

اصفهانآهنذوبدرمحصولیسازیتجارتاایدهائهارازتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۴-۰۱/۰۷/۲۷(یرگیختهرگاهرکاهایبالکتعویضپروژهاولفازاجرای

نگهدا مدیر پناه یزدان کارمحمدرضا و تعمیرات و تعدادری مشاهده دنبال به و هفتاد دهه اواخر در گفت: اصفهان آهن ذوب ســاخت های تزگاه ویژهریادی کمیته ها، بالک در ک
گردید...عیبرفعوبازرسیبودرویتودسترســیقابلکههاسازهازبخشیوتشکیلبازرســی

نگهدا مدیر پناه یزدان کارمحمدرضا و تعمیرات و دنبالری به و هفتاد دهه اواخر در گفت: اصفهان آهن ذوب ســاخت های گاه

تعداد تزمشاهده وریادی بازرسی بود رویت و دسترســی قابل که ها سازه از بخشی و تشکیل بازرســی ویژه کمیته ها، بالک در ک

شــ کارشناسان حضور با و گردید عیب رفعررفع جهــت و انجام صددرصــدی صورت به ها بالــک بازرســی عملیات گیپرومز، کت

برنامه معیوب شزیرنقــاط کارشناسان نیز زمان همان در و شــد ازری تعــدادی تعویض ضــرورت اساســی نکته دو بر گیپرومز کت

کردند.تاکیدمداومیرگیختهرگاهرکاارتباطیوهاستونســقف،هایسازهکاملبازرســیوهــابالک

پیگی سال چند از پس افزود: پناه شــریزدان نهایتا مســتمر، سازهری بازرســی یعنی عملیات دوم مرحله انجام جهت پروم مت کت

ط و انتخاب ارتباطی و ها ســتون سقف، تعمیرهای های ورح مجدد تاکید با گردید. اجرا بالفاصله و تهیه نیز نیاز مــورد تقویتی و ی

گرفت.قرارکاردستوردرهابالکوتعویضساختجهتیزیربرنامهلزومپروم،متکترشــکارشناسانهشــدار

جا سال ماه اردیبهشــت از گفت: تعدادروی تعویض یعنــی اول فــاز شــروع جهت مقدماتی کارهای بالک7ی ورمت12عدد 24ی

سالنرمتــ شمالی ضلع در گری ایستگاهریخته مرز تا شه6ی پنجم ازراز پس و شــد شروع شیفت38یورماه در مداوم، کار روز شبانه

رسید.اتمامبهمهرماه12سوم

برنامه معــاون شــفیعی تقزیــرمحمود فرســودگی به توجه با گفت: مکانیک تجهیزات تعمیر و کنتری غیرقابل درریبا ها، بالــک ل

ه بروز هرصورت دیگر طرف از و گردیــد می انســانی و تجهیزاتی ناپذیر جبران خســارات به منجر حادثه ناشیزگونه سنگین های ینه

ط تعمیراز های طولرح در پیوســته و مکرر ت20ی کوتاه در شد الزم گذشته آغازرســال ها بالک تعویض عملیات ممکن زمان ین

شود.

س زاده زمانی برنامهرسهیل تعویضزیرپرست بــرای فاز نه : گفت نیز تعمیرات پایش و آینده94ی در و شــده گرفتــه نظر در بالک

مدی کارشناسان تدابیر با اول فــاز در شــد. خواهند اجرا نیز بعدی فازهای همکارنزدیــک با نت مهندســی فوالدساریت بخش یزی

شد.اجراویزیربرنامهپروژهتولید،روندتوقفبدونلنجان،صنعتتوسعهکترشو

تکنولو ارشــد مهنــدس معتمدی محورهایژمحســن روی کار بــرای جرثقیل دو از ، همزمان اســتفاده نیز، تجهیزات تعمیر و نصب ی

جرثقیل19و24 اســتفاده جل14، ایســتگاهرگیــوجهت توقف از گری هــای6یریخته بالــک دمونتاژ و تولیــد تداوم وBK1و

BK3کسآازMWتــاSVطول به یکپارچه صورت تس24به جهت انجامرمتر روش در شده انجام تغییرات اهم از را پروژه زمان در یع

برشمرد.ٌپرروسیبامقایسهدرکار

***

یرخبپایگاهپویا/اقتصادامروز،رویدادشروع،اقتصاد،جهانکار،وکسبسرآمد،اقتصادمواجهه،اقتصاد،صبحنصفجهان،روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
کترشسازمانهمراز/میهن،اقتصادورزشی،رصداقتصادی،رصدنیوز،مایناقتصاد،وشمانیوز،شمانامه،معدنیرخبپایگاه،724سبامتالز،میسرعت،عصر

اصفهانآهنذوبسهامی
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)۱۵:۴۲-۰۱/۰۷/۳۰(هستیماروپابهصادراتتوسعهآماده

...شدانجامصادراتملیروزماه،مهرنهموبیستمناسبتبهکهایمصاحبهدراصفهانآهنذوبصادراتویابیربازامدیررادنورانیانمحمد

بازا مدیر راد نورانیان صادراترمحمد ملی روز ماه، مهر نهم و بیست مناسبت به که ای مصاحبه در اصفهان آهن ذوب صادرات و یابی

مح موتور عنوان به صادرات اهمیت بر تاکید با شد تشرانجام به جهانی بازارهای در کشورها بقای رمز و اقتصادی توسعه عملکردرک یح

پرداخت.اخیرسالدوطیکترشاینصادرات

به توجه با گفت: راد نورانیان کاررمحمد دستور در محصوالت صادرات کیفی و کمی توسعه اخیر، های سال طی داخلی بازار نسبی کود

برنامه با و گرفت بازازیرقرار حوزه در شده انجام کالن بهری بخشی تنوع آن کنار در و صادرات حجم توجه قابل رشد فروش، و یابی

پذیرفت.انجامهدفبازارهایوصادراتیمحصوالت

بر بالغ گذشته سال طی افزود: از45وی بیش به اصفهان آهن ذوب فوالدی محصوالت آف20درصد آسیا، در مختلف اروپارکشور و یقا

ار درآمد صدی در صد از بیش تحقق بر عالوه صادراتی، درآمد نظر از که این ضمن گردید سالزصادر بودجه در شده بینی پیش ی

گم حقوق استرداد محل از نیز توجهی قابل مبالغ هایرگذشته، پروانه محل از افزوده ارزش بر مالیات تسویه همچنین و ورودی کی

ش حساب به برصادراتی ورکت نفتی غیر صادرات توسعه زمینه در دولت کالن های سیاست به توجه با دستاوردها این شدکه گشت

باشد.میبرخوردارسزاییبهاهمیتازنفتبهوابستگیقطع

بازا تشرمدیر با اصفهان آهن ذوب صادرات و مدیریابی دستاوردهای تعدادریح افزایش صادرات، رشد تداوم جمله از صادرات یت

آف منطقه، کشورهای به صادرات افزایش صادراتی، هدف شربازارهای جنوب بریقایی، و اروپا و آسیا بررق بالغ ارز100گشت درصد

صاد لوح هفت اخذ کنار در دستاوردها این افزود: کشور، اقتصادی چرخه به صادرات از صادرحاصل لوح یک و نمونه ممتازرکننده کننده

سال در اصفهان آهن ذوب شد، (باالت1399سبب فوالد صنعت در صادرات ملی آور مدال تنها کشورعنوان صادرات نشان کسبرین را (

نماید.

ل و برند جهانی ثبت به توجه با گفت: دZOBESCOوESCOگویووی جهت شده انجام اقدامات هایرو گواهینامه تمدید و یافت

گواهینامه تمدید جمله از المللی دCARESبین گواهینامهرو اولینHOMOLOGATIONیافت عنوان به اروپا به محصول صادرات برای

ش تولیدی میلگرد محموله اولین صادرات ویژه به و داخلی جارتولیدکننده سال طی شرقی اروپای های کشور از یکی به اینرکت ی،

باشد.میاروپاییبازارهایبهصادراتافزایشآمادهیترمدی

بازا شرمدیر صادرات و تحریابی برشمرد: چنین را المللی بین عرصه در صادرات فعلی موانع و ها چالش از برخی ادامه در هایرکت یم

ا و روسیه جنگ از ناشی تبعات المللی، بین فوالدوظالمانه های قیمت شدید کاهش به منجر که روسیه کشور دامپینگ ویژه به کراین

آم اختالفات تاثیرگردیده، شرقی جنوب آسیای بازارهای بر که چین و کشورریکا این به صادرات که چین اقتصادی مشکالت و بوده گذار

شود.میمحسوبهاچالشجملهازنمودهمشکلدچاررا

در همچنین کرد: اضافه بعضوی و مکرر تغییرات جمله از متعددی های چالش با داخلی وضعُبعد مقررات، و قوانین کارشناسی غیر ًا

انر های حامل بهای افزایش و صادراتی،کمبود هژعوارض مکرر افزایش داخلی، رقبای برخی منفی رقابت ای،زی، جاده حمل های ینه

ت پذیرش محدود گمرظرفیت و مرزها در همسایریلرها کشورهای و (ایران طرفین سوی از دفعات به مرزها شدن بسته و ها مواجههک (
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ار نیاز گرفتن نظر در با و مشکالت و موانع این تمام وجود با چند هر هستیم، و شزبوده گرفتهری صورت موقع به و موثر تدابیر با کت،

جایگ بازارهای به صادرات افزایش فرآیند، چابکی افزایش حوزهزضمن و همسایه کشورهای در ازCISین که گرفت قرار کار دستور در

براب نیم و سه افزایش به توان می شده انجام اقدامات حوزهرنتایج بازارهای به کالف صادرات برابCISی نیم و ده افزایش صادراترو ی

نمود.اشارهعراقبازاربهکالفیربراب14ومیلگرد

خاص محصوالت سبد تکمیل و باال افزوده ارزش با محصوالت صادرات و تولید نظیر مواردی گرفتن قرار اولویت در خواستار راد، نورانیان

گردید.صادراتیهدفبازارهایدرسهمافزایشجهتدرپهنبالهایتیرآهنجملهاز

***

یرخبپایگاهکار/وکسبسازندگی،واقتصادپویا،اقتصادثروت،امروز،آرماناقتصاد،وهدفنصفجهان،اقتصاد،دنیایسایه،روزنامهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع
اقتصادی،رصدنیوز،شماآنالین،فلزاتگردان،تجارتفوالد،،معدنتجارتمتالز،میمعدن،دنیاینامه،معدنیرخبپایگاه،24معدنآنالین،چیالننیوز،معدن

جدید،رویدادق،رشرویدادآوا،تجارتخبر،رویدادتهران،رخدادفردا،باندیدهنیوز،پیداگرورزشی،رصدتجارت،واقتصاداکونا،ایراننیوز،مایناقتصاد،وشما
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانذاکر/روز،رصدکنا،ر

)۱۱:۱۷-۰۱/۰۷/۲۲(لنجاندرنبیمیالدجشنیرگزارب

شد.گزارربشهرینرزقیامورزشگاهدرالسالمعلیهصادقجعفرامامحضرتوآلهوعلیهاهللصلیاکرمرسولحضرتمیالدجشن

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا شکستری راه جشن، مراسم این در اسالمی شورای مجلس در لنجان مردم نماینده اصفهان؛ کز

سوا موج اجازه ایران بصیر ملت گفت: و دانست همبستگی و وحدت را دشمنان جرتوطئههای به نخواهندری را انقالب معاند یانهای

داد.

جهانی مکتب این میدانند که است خاطر این به میکنند دشمنی انقالب و اسالم مکتب با ما دشمنان اگر امروز افزود: رجایی حسین

است.فرجهتعالیاهللعجلزمانامامظهورزمینهواست

(ع) صادق جعفر امام حضرت و (ص) اهلل رسول محمد حضرت میالد جشن در روحی ابوذر حاج حضور با فرمانده» «سالم سرود اجرای

بود.جشناینهایبرنامهجملهازلنجانشهرستانمردمواصفهانآهنذوبگربزخانوادهحضورباوحدتهفتهگرامیداشتو

)۱۲:۰۴-۰۱/۰۷/۲۹(یرجاسالدرمحصولتن396وهزار380ومیلیون1ازبیشتولیدایران؛فوالدصنعتمادردر

زد.رقمسالنخستماههششپایاندررااخیرساله7عملکردینربهتتن396وهزار380ومیلیون1تولیدمیزانبهدستیابیباآهنذوب

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا شری مدیرعامل اصفهان؛ گرفتنرکز پیشی و تولید افزایش به اشاره با آهن ذوب برنامه2کت از درصدی

گذا یعنیرهدف شده جا3ی سال در چدن تن افقرمیلیون در کشور فوالد صنعت افزود: تولیدی1404ی سقف یه میلیون55رسیدن

هستیماروپابهاتصادرتوسعهآمادهتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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.استروروبهمتعددیموانعباهدفاینبهرسیدننشودتغییردستخوشفعلیشرایطاگر،کهکردهبینیپیشراتن

شرای این اینکه بیان با رخصتی شرج و فوالدسارکت توزکتهای همچون چالشهایی با اخیر سالهای در معدنیزی مواد نامناسب یع

گم حقوق درصد فوالد، زنجیره کورهردر روش به کارخانه این تولید گفت: اند، کرده نرم پنجه و دست پایدار اولیه مواد و گاز قیمت کی،

کند.تامینجهانیقیمتباراسنگزغالوککبایدهمبلندکورهدرآهنسنگاحیایبرایکهاستبلند

ش نبودنرمدیرعامل فراهم افزود: آهن ذوب وزکت جادهای نقل و حمل برای الزم مطریرساخت موارد سایر کنار در بنادر و شدهریلی ح

ه افزایش نشدهزسبب اتخاذ امر این برای درستی حل راه هنوز تولید بستر در مشکل این که شده فوالدی صنایع نقل و حمل ینههای

است.

بز و نخستین اصفهان ذوبآهن ورگترکارخانه ساختمانی فوالد تولید کارخانه بزرین و کشور در طویلرگتریل محصوالت تولیدکننده ین

است.خاورمیانهدر

معدندنیاییرخبپایگاهافکار/مردم،اقتصادامروز،آرمانکار،وکسباسالمی،یرجمهوروزنامهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۳۷-۰۱/۰۷/۰۳(فوتبالبرترلیگدرکوردریکثبتآستانهدرذوبآهن

دارد.فاصلهبرترلیگدرپیاپیتساویینربیشتکوردرباتساوی2اصفهانذوبآهنفوتبالتیم

خب گزارش رویرگزاربه سرمربی عنوان به را تارتار مهدی متوالی سال دومین برای که اصفهان ذوبآهن فوتبال تیم اصفهان، از فارس ی

است.یخیرتاکوردریکثبتآستانهدردارد،خودنیمکت

یکزسب بر یک تراکتور مقابل دوم هفته در آنها رسیدند؛ گل بدون تساوی به پرسپولیس برابر لیگ نخست هفته در اصفهان پوشان

رساندند.پایانبهرفسنجانمسمقابلگلبدونتساویباراسومهفتهوشدندمتوقف

در تارتار شاگردان کرد؛ پیدا دست یک بر یک تساوی به سپاهان و ملوان تیمهای مقابل ترتیب به پنجم و چهارم هفته در ذوبآهن

رسیدند.گلبدونتساویبهکرمانمسبرابردرنیزششمهفته

به ذوبآهن ترتیب این در6به پیاپی دیگ6تساوی تیم هر از بیشتر و کرد پیدا دست برتر لیگ نخست مسرهفته کرد؛ مساوی ی

دارد.قرارمساویهاتعداددومردهدرذوبآهنازبعدتساوی5بارفسنجان

ثبتزسب آستانه در اما اصفهانی بیشترپوشان بهرکورد دایی علی با دوازدهم لیگ در راهآهن هستند، برتر لیگ در پیاپی تساوی 8ین

دارد.فاصلهتساوی2کوردراینبهرسیدنتاذوبآهنورسیدمتوالیتساوی

نساجی مصاف به مازندران در هشتم هفته در و بود خواهند پیکان میزبان فوالدشهر در برتر لیگ هفتم هفته در تارتار مهدی شاگردان

رسید.خواهندراهآهنکوردربهدیدارهاایندرتساویصورتدرورفتخواهند

/ج/63090پیام/انتهای

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

یجارسالدرمحصولتن396وارهز380ومیلیون1ازبیشتولیدسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۰۹-۰۱/۰۷/۰۷(1402ماهبهمندراصفهانغربجنوبکمربندیازیربهرهبردا

شهرسا و راه ادارهکل ساخت و مهندسی طولزمعاون به اصفهان غرب جنوب کمربندی سوم قطعه گفت: اصفهان استان فی5ی پیشرفت با ماه50یکیزکیلومتر بهمن در 1402درصدی
میشود.یربهرهبرداآماده

خب گزارش شهرسارگزاربه و راه کل اداره از نقل به فارس وزی راه کل اداره ساخت و مهندسی معاون شاهسوندی بهزاد اصفهان، ی

آخزشهرسا خصوص در اصفهان استان پروژههایری جمله از پروژه این داشت: اظهار اصفهان غرب جنوب کمربندی پروژه وضعیت ین

از بخشی عنوان به کمربندی این است، ادارهکل این وراولویتدار جنوبی شهرهای و استانها بین ارتباط ایجاد در استان چهارم ینگ

است.مردمیبرحقخواستههایازآنیربهرهبرداوتکمیلواستاهمیتبابسیارکشورغربی

ارتباط آهن، ذوب آزادراه محور و یاسوج و شیراز قبیل از کشور جنوبی مناطق با اصفهان شهر ارتباط اصفهان-شهرضا، محور افزود: وی

ز مثل کشور غرب جنوب مناطق با شهراصفهان و شهر تسهیلرین در اصفهان غرب جنوب کمربندی احداث بنابراین میکند برقرار را کرد

است.اهمیتحائزبسیارمنطقهدواینبینارتباط

پا عنوان به پروژه این از اینکه به اشاره با بززشاهسوندی کمربندیرل و شهرضا اصفهان- محور که مسیر این طول گفت: میشود، یاد گ

است.کیلومتر17ًاجمعمیکند،متصلآهنذوبآزادراهبهرااصفهانشرقی

شهرسا و راه کل اداره ساخت و مهندسی اینزمعاون کرد: بیان اصفهان غرب جنوب کمربندی شروع نقطه به اشاره با اصفهان استان ی

شه مسکونی مجتمع واسط حد اصفهان-شیراز، محور در غیرهمسطح تقاطع راهداران پل محل از پادگانرپروژه منطقه و شهر سپاهان ک

مییابد.خاتمهکلیشادتقاطعمحلدرآهنذوبآزادراهمحوربهیشم-آبنیلرابمحورباتقاطعازپسومیشودشروعسپاهنظامی

پا این اصفهان، غرب جنوب کمربندی پروژه اجرایی عملیات به سرعتبخشی برای کرد: خاطرنشان بززوی تقسیمبندیرل قطعه چهار به گ

تا صفر کیلومتر از آن نخست قطعه که اب(12شد جاده با تقاطع مبارمحل آبنیل- بهکریشم– و رفت صورت به (ر) درهخط4گشت (

گرفت.قراریربهرهبرداموردوتکمیلگذشتهسالهای

اب شهر محور تقاطع محل در آبنیل پل پروژه، این دوم قطعه کرد: اضافه کیلومتررشاهسوندی در واقع آبنیل گردنه به همراه12یشم به

است.تکمیلنیزقطعهاینکهبودهآبنیلترانشهبهمعروفعظیمیرترانشهبردا

شهرسا و راه ادارهکل ساخت و مهندسی درزمعاون واقع کلیشاد پل تا آبنیل پل فاصل حد سوم قطعه اینکه بیان با اصفهان استان ی

حاضر17الی12کیلومتر حال در گفت: است، شده انجام قطعه این در اقداماتی گذشته سنوات در که جنوب5بوده کمربندی از کیلومتر

بز(غرب صورت به کلیشاد) پل تا آبنیل پل فاصل شهرسارحد و راه ادارهکل کار دستور در اززگراهی بخش این اکنون است، استان ی

قرارداد مبلغ با تاکنون30پروژه و دارد قرار اساس اجرای و فنی ابنیه اجرای مرحله در تومان ه12میلیارد تومان است.زمیلیارد شده ینه

آزادسا صورت در محور این کل میشود پیشبینی اینکه بیان با سالزوی ماه بهمن در مالی منابع تأمین و بردا1402ی بهره یربه

مسیربا و (تقاطعزبرسد آهن ذوب آزادراه با اصفهان جنوبی کمربندی تالقی محل پروژه این آخر قطعه کرد: خاطرنشان شود، گشایی

است.رسیدهیربهرهبردابهگذشتهسنواتدرنیزکلیشاد)غیرهمسطح

/63101پیام/انتهای

یزشهرساوراهوزارتیرخبپایگاهاصفهان،نداینقل،وحملصنعتجامعپرتالیرخبپایگاهدیگر:منابع
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شودمیدنبالتامینصدردرافزاییهمبااولیهموادپایدارتامین:تامینصدرهلدینگمعدنیمعاونومدیرههئیتعضو
)۰۱/۰۷/۰۲-۱۳:۱۷(

فوالد صنعت در صنعتی عظیم مجتمع این ویژه اهمیت به اشاره با اصفهان آهن ذوب غرفه از بازدید در تامین صدر هلدینگ معدنی معاون و مدیره هئیت عضو مغانلو محمودی علی
کرد.تاکیدکترشایناولیهموادپایدارتامینضرورتبرکشور

خب گزارش شرگزاربه در حضور با افزود: مغانلو محمودی علی اصفهان، موج ازری بازدید و معدنی و فوالدی های کارخانه و ها کت

های تالش ها آن اولیه مواد تامین و تنگناها رفع جهت در موجود امکانات و ها اززقابلیت تا دارد ادامه ها تالش این و شده یادی

شود.حذفتولیدموانعافزاییهمیقرط

ش عامل مدیر حاجیوند تشرتقی به اصفهان آهن ذوب غرفه از بازدید در پارسیان سنگان امیر معادن گروه هایرکت فعالیت سوابق یح

ش شراین شد: آور یاد و پرداخته معدنی های سنگ عرضه و استخراج زمینه در معدنیرکت های عرصه در پارسیان سنگان امیر کت

فراو و استخراج به سنگان شهر و خواف ذوبرشهرستان ساالنه نیاز مورد سنگ سوم یک که دارد افتخار و بوده مشغول معدن سنگ ی

کرد.قدردانیمذکورمعدنیگروهبااصفهانآهنذوبخوبتعامالتازویکند.میتامینرااصفهانآهن

گذا سرمایه های فرصت المللی بین نمایشگاه و همایش یازدهمین در اصفهان آهن ذوب ایرانرغرفه معدنی صنایع و معدن در ی

بازدیدکنندگانومیهمانانپذیرایسوادکوهآهنذوبمعادنوشرقیالبرززغالسنگهایکترشجملهازتابعههایکترشباهمراه

درآمدنیوزنیوز،پیداگرمالی،پولیبازار،افقبورس،رصدنیوز،طالگستر،روابطیرخبپایگاهزمان/پیامروزنامهدیگر:منابع

)۰۹:۰۶-۰۱/۰۷/۰۲(صادراتدرتوجهقابلافتیافت/افزایشفوالدتولیدامسال؛نخستماه۵در

آخ فوالدساربررسی صنعت به مربوط آمار درزین که میدهد نشان رشد۵ی فوالد تولید اگرچه امسال، نخست توجهی۲۱تا۱۷ماه قابل کاهش با صادرات مقابل در اما داشته درصدی
است.شدهمواجه

آخ بررسی مهر، خبرنگار گزارش فوالدساربه صنعت به مربوط آمار درزین که میدهد نشان جا۵ی سال نخست میلیونرماه پنج ی،

و۱۸۱و میلیون چهار به نسبت که شده تولید و… ناودانی نبشی، میلگرد، تیرآهن، شامل فوالدی طویل مقاطع تن تن۲۹۶هزار هزار

است.کردهتجربهرادرصدی۲۱رشد،۱۴۰۰نخستماههپنجطیتولیدی

در که گونهای به بودیم محصول این صادرات کاهش شاهد صادرات بخش در و۵البته میلیون یک امسال طویل۱۸ماه مقاطع هزار

میدهد.نشانرادرصدی۱۰افتپارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشدهصادرفوالدی

زمانی بازه این در و۳همچنین پارسال۸۷۲میلیون مشابه مدت به نسبت که شده تولید فوالدی تخت مقاطع تن را۲۱هزار رشد درصد

) محصول این صادرات بخش در حال این با است؛ کرده کاهش۱۴۸تجربه شاهد تن) پارسال۴۴هزار مشابه مدت به نسبت درصدی

هستیم.

مجموع و۹در یک۵۳میلیون هر که شده تولید فوالدی محصوالت تن سال۲۰هزار مشابه مدت در آنها تولید میزان از بیشتر درصد

۸

۹

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۶۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI9SGQA8
http://www.newswire.ir/KI9REURG


است.بودهمواجهدرصدی۱۷افتبافوالدیمحصوالتکلصادراتمجموعدرهمچنیناست.گذشته

۱۴۰۱نخستماه۵درفوالدیاقالمتولیدمیزان

فوالد شمش به مربوط بخش در تولید(همچنین شاهد نیز میانی) و۱۲فوالد به۶۵۱میلیون نسبت که ایم بوده محصول تن هزار

رشد پارسال مشابه حال۱۷مدت این با است، یافته و۲درصدی کاهش۴۷۸میلیون بیانگر که شده صادر محصول این از تن ۲۰هزار

است.پارسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی

امسال۵در نخست و۱۴ماه رشد۶۵۳میلیون که شده تولید اسفنجی آهن تن داشته۱۹هزار پارسال مشابه مدت به نسبت درصدی

ایم.بودهدرصدی۵۷افتشاهدتن)هزار۲۱۳(محصولاینصادراتبخشدرالبتهاست.

۱۴۰۱نخستماه۵درفوالدیاقالمصادراتوواردات

برای تقاضا کاهش و فوالد جهانی بازار وضعیت به میتوان فوالد صادرات کاهش دالیل جمله از کارشناسان اعتقاد به مهر، گزارش به

است.شدهفوالدجهانیتجارتکاهشموجبمجموعدرکهکرداشارهدنیامختلفمناطقدرفوالد

محصوالت و خام فوالد صادرات بر عوارض وضع بخشنامه اجرای به باید نیز فوالد صادرات کاهش داخلی عامل مورد در همچنین

اقتصادی توجیه تولیدی واحدهای برای فوالد صادرات شد موجب تولیدکنندگان، گفته طبق که کرد اشاره امسال خرداد ابتدای تا فوالدی

باشد.نداشته

ارانیکونیوز،یمزاگروزانه،اقتصادنیوز،جیباقتصاد،فصلاقتصادی،آرماناکونا،ایرانتجارت،فصلبولتن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

اتصادردرتوجهقابلافتیافت/ایشافزفوالدتولیدمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۶۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



یرخبپایگاه

)۱۹:۲۰-۰۱/۰۷/۳۰(آهنبازاردرصادراتیزآزادسااثر

شد.مشاهدهقیمتهاکاهشبراییربیشتتمایلهفتهآخربهشدننزدیکباوداشتثابتیروندعمدتاگذشتکههفتهایدرفوالدوآهنبازار

هفته آخر به شدن نزدیک با و داشت ثابتی روند عمدتا گذشت که هفتهای در فوالد و آهن بازار پرایس، آهن از نقل به بازار گزارش به

شد.اعالمثابتغالباآالتآهنروزانهقیمتهمپنجشنبهتعطیلنیمهروزدرشد؛مشاهدهقیمتهاکاهشبراییربیشتتمایل

طو به نداشت، چندانی نوسانات دالر قیمت و گذاشت سر پشت را آرامی روز ارز حدودربازار آزاد بازار در دالر هر که و32ی 720هزار

رسید.فروشبهتومان

آهنبازارنوسانتحلیل

بسیا در آجدار میلگرد شرقیمت غالب در نیز اروپایی و ایرانی ناودانی و نبشی روز قیمت شد؛ اعالم ثابت فروش مبادی از کتهاری

شد.عرضهقیمتتغییربدون

تقرن کیلوفروشی بخش در تیرآهن شرخ اکثر ثبات کنار در نیز شاخهفروشی بخش در و بود ثابت درریبا جزئی نوسانات شاهد کتها،

داشت.قیمتکاهشتومانهزار100الی30حدوداصفهانآهنذوبتیرآهنکهیرطوبهبودیمفروشمبادیبرخی

و روز ورقیمت گالوانیزه، ورق قیمت داشتند، ثبات بازار، غالب جو از تبعیت به نیز روغنی و رنگی ثابترق غالبا نیز آن انواع و سیاه ق

شد.عرضهقیمتتغییربدونکارخانههااکثردرنیزلولههاانواعوپروفیلشد.اعالم

و میلیون یک حدود امرز که است حاکی کاال بورس از و875گزارشها شمش316هزار آهن، سنگ تیرآهن، ناودانی، کالف، میلگرد تن

حدود میزان این از که شد خواهد عرضه ... و و78بلوم ن950هزار دارد. اختصاص بلوم شمش به عرضهرتن این در شمش پایه 14خ

است.عرضهینرآخبامقایسهدرمحصولایندرصدی7/5افزایشبیانگرکهشدهگرفتهنظردرتومان997وهزار

معدنیموادصادراتیزآزادسا

گم نامه ارسال سایرربا و فوالدی محصوالت و فوالد جمله از معدنی صنایع محصوالت صادراتی محدودیتهای لغو زمینه در ک

شدند.صادراتبهمجازیرتجاکتهایرشمعدنی،محصوالت

معامالت روند از را آن اثر میتوان ابتدا در که گفت میتوان فوالد و آهن بازار در صادراتی محدودیتهای لغو ابالغیه تأثیر زمینه در

کرد.بررسیآتیعرضههایدرفوالدزنجیرهکلدرکاالبورس

گرمحتملت زنجیرهزین کل در آینده هفتههای در بیشتر رقابت و بهتر احتمالی تقاضای که است این مصوبه این مثبت اثرات از ینه

بود.خواهدبازارروندبرتصمیماینتأثیرعدمنشانگرکندپیداادامهمنوالهمینبهکاالبورسرونداگراماشد،خواهدمشاهده

مؤلفههای باید بازار روند در مصوبه این تأثیر رقابتپذیزدرباره قدرت جهانی، بازارهای روند آنها جمله از که داشت نظر در را یریادی

بارتجا اینکه نهایت در است، صادراتی محصوالت کیفیت ایرانی، ارزی تعهدات رفع و ارز بازگشت روند و صادرات شرایط ارززی گشت

میکند.روبهروچالشبارایرتجاکتهایرشبرای
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و معدنی مواد تولید مازاد نخست مرحله در میرسد نظر بازارهایربه سمت به سرعت به و تغییر حدودی تا بخشها، این در شدید کود

رفت.خواهدفروشندهسمتبهیداررخسمتازمحصوالتاینقیمتدربارهچانهزنیکهیرطوبهکرد،خواهدکترحصادراتی

خ بدون کاال بورس در پیش چندی که خارمحصوالتی شاید تا میشد حذف بورس معامالت تابلو روی از کاالریدار بورس از قیمتزج یر

خ صادرات شدن آزاد با اکنون برسد، فروش موادزیدارربه کمبود چالش با را پاییندست صنایع حتی است ممکن و میکند پیدا یادی

کند.مواجهمعدنی

قیمتگذا نحوه و کاال بورس در فوالدی محصوالت کل عرضه به کارخانهها احتماالرلزوم که میکرد تبعیت از بورس در محصوالت این ی

ن از چندی از طورپس به کرد؛ خواهد تبعیت نهایی محصوالت معامالت تکالیفرخ این از سرعت به نمیتوانند معدنی کارخانههای که ی

بهتد است ممکن اما کنند خالی شانه داخلی بازار نیاز تأمین و موادرمحوله برخی عرضه احتمالی کارشکنیهای برخی با داخلی بازار یج

ن شدن رقابتی و شود مواجه کمبود با نراولیه در قطع طور به که شود ایجاد بورس در معدنی مواد نیزرخ دستی پایین محصوالت خ

است.گذارراث

ام بیشتر است ممکن مسئله این درراگرچه ویژه به داخلی بازار در آنچه واقع در اما باشد زنجیرهای درون چالشی و کارخانهای درون ی

تح موجب نهایی محصوالت خبربازار حاضر درحال که است واقعی مصرف تقاضای وجود میشود میتوانرک واقع در و نیست آن از ی

کنند.تجربهیرچشمگیرونقنهاییوپاییندستیمحصوالتاستبعیدگفت

به است؛ زود کمی بود، خواهد چگونه فوالد زنجیره مختلف بخشهای در مصوبه این اثر اینکه و باره این در نظر اظهار حال هر به اما

شود.تعیینبورسدرنهاییمحصولمعامالتیخرنمبنایبرداخلیبازاروکاالبورسدرقیمتهاکهاستبنااینکهویژه

آزادسا منفی یا مثبت اثر نمیتوان فعلی شرایط با بنابراین نیست مساعد چندان داخلی بازار در که هم نهایی محصول تقاضای یزاوضاع

باشیم.احتمالیتصمیماتایناجراینتایجمنتظربایدودادقطعینظرداخلیبازاردرقیمتهاافزایشوکاهشیاصادرات

)۰۹:۴۶-۰۱/۰۷/۱۸(ذوبسهامبنیادیتحلیل

شه فروش شرمیزان ماه شهریور در نماد این و است شده همراه خوبی رشد با گذشته ماههای به نسبت اصفهان آهن ذوب جارکت سال ماه و4یریور فروش933هزار تومان میلیارد
است.داشته

ط از معادن از استخراج از پس آهن :سنگ ایران اگو از نقل به خبر اتاق گزارش وربه جاده شریق انبارهای به کهریل میشود منتقل کت

تولید برای آن از واحدآبخشی به چدنآگلومره تولید برای بلند کوره وارد مستقیم بطور آن از بخشی و شده داده انتقال گلومراسیون

میشود.

وسیله به معادن از آهن سنگ همانند نیز سنگ شرزغال سیلوهای به جاده و ساریل کک واحد به و شده داده انتقال تولیدزکت برای ی

متالو کک آن به که باشد، می چدن تولید و آهن سنگ احیا برای بلند کوره واحد اصلی سوخت تولیدی کک میشود. فرستاده یژکک

خ کک از کک این میشود. سایزریدارگفته با شده تولید کک و شده میآید.80تا20ی بدست شدن سرند از پس که باشد می میلیمتر

سا فوالد کنورتور واحد به بلند کوره بخش تولیدی چدن خام فوالد آوردن بدست مرحلهزبرای در تولیدی خام فوالد یابد، می انتقال ی

گر شریخته فروش و تولید برنامه برحسب و گردیده شمش به تبدیل قبیلری از نهایی محصوالت تولید برای نورد واحدهای به کت

آهناربازدراتصادریادسازآزاثرار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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میرسد.فروشبهکاالییشمشعنوانتحتنیزآنازبخشیوفرستاده...وتیرآهن،کالفیل،ر

ش در تولید فرایند از بخشی شراین است اصفهان آهن ذوب سالرکت نخست ماه شش در که از1401کتی بیش است هزار21توانسته

ش580و اسن گذشته مالی سال کل فروش رقم که حالی در باشد داشته فروش تومان بهرمیلیارد نزدیم و35کت میلیارد52هزار

است.بودهتومان

کهرش از56کتی بیش و کشور اجتماعی تأمین سازمان به است متعلق آن از ش17درصد به آن از بازردرصد پویش آهنرکت ذوب گان

همچنین دارد. سهامدا25اختصاص را نماد این از بازاردرصد ارزش میدهند تشکیل خرد ازرن بیش نماد این و14ی میلیارد533هزار

.استتومان

شه فروش شهرمیزان در نماد این و است شده همراه خوبی رشد با گذشته ماههای به نسبت نماد این ماه جاریور سال ماه 4یریور

و جا933هزار سال نخست ماهه شش در ذوب همچنین است. داشته فروش تومان فروشرمیلیارد درامد به و21ی میلیارد578هزار

است.کردهپیدادستتومانی

ن شراما این صادراتی میلگرد طورخ به است بوده همراه افت با سال ابتدای از جارکت سال ماه اردیبهشت در راریکه میلگرد تن هر ی

تنی صادراتی بازارهای شه900میلیون16در در و است رسانده فروش به هم تومان نرهزار این ماه بهریور تومان400میلیون14خ هزار

است.رسیده

ن مقابل در نراما که صورت این به است بوده روبرو افزایش با داخلی های بازار برای محصول این فروش ابتدایرخ در میلگرد فروش خ

جا تنیرسال حوالی تنی600میلیون15ی ماه مرداد در و است شده ثبت تومان البته17هزار که است رفته فروش به تومان میلیون

است.رسیدههمتومانهزار500میلیونه15تنیبهوشدههمراهافتباماهیوررشهدر

ش این تنیرهمچنین سال ابتدای در را خود داخلی تیرآهن شه800میلیون14کت در که است رسانده می فروش به تومان یوررهزار

است.رسیدهتومانهزار200میلیون16بهرقماینیرجاسالماه

ایراناکویرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۱۶-۰۱/۰۷/۳۰(کنندگانمصرفاعتمادضامنآهنذوباستانداردمحصوالتکیفیت

ش فراگیر کیفیت استانداردهایرمدیر که این بیان با با3277یل،رانواع22669کت بال تیرآهن ورانواع دار شیب موا16348و1791یک پهن نیم بال تیرآهن اینزانواع تولید برای ی
استانداردهای افزود: شود، می رعایت اصفهان آهن ذوب در موا14484و13781محصوالت پهن بال تیرآهن آجدار،3132ی،زانواع نبشی،13968میلگرد ناودانی،4477تولید تولید

و3694 فوالدی،رتولید سازه EN10025شمش،20300ق ، EN10034، DIN1025وEN10024،تیرآهن آجدار،DIN488وBS4449انواع DIN1026وEN1026نبشی،EN10056میلگرد
UICوEN13674وفوالدیسازهقروEN10029معدن،کرآDIN21530ناودانی، CODE گردد.میرعایتشدهذکرمحصوالتتولیدبرایکهاستاستانداردهاییسایریل،ر860

صد درمحمد به شری محصوالت عرضه برای ایران استاندارد ملی سازمان از استاندارد عالمت کاربرد پروانه وریافت پرداخت کت

م های شماره به استاندارد عالمت کاربرد های پروانه با6341434925یل،ربرای638229999گفت: بال تیرآهن دار،ربرای شیب یک

موا6390904015و6303106775 پهن نیم بال تیرآهن سبک،زبرای نیمه و معمولی آجدار،6301881745ی میلگرد 6320811895برای

است.شدهیافترداصفهانآهنذوبمحصوالتاینبرایایراناستانداردملیسازمانازنبشیبرای6320805895وناودانیبرای

ذوبسهامبنیادیتحلیلخبر:اتاق|خبرخبرادامهادامه
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تص اصفهان آهن ذوب فراگیر کیفیت استانداردهایرمدیر یا محصول هر برای شده تصویب ملی استانداردهای بر عالوه کرد: یح

مدی تصویب به و شده تدوین نهایی محصول و شمش بازرسی داخلی دستورالعملهای برربینالمللی، است. رسیده کارخانه عالی یت

فوالدسا بخش مختلف مراحل در اساس کنتزاین بازرسان نورد، مهندسی و درری شده مشخص وظایف و استانداردها مطابق کیفیت ل

دهند.میانجامباالحساسیتودقتباواحسننحوبهرابازرسیعملیاتی،رکاوشغلیهایدستورالعمل

فوالدسا بخش در داشت: اظهار مسئول مقام کازاین در تولید نحوه کنورتور،ری کنتریختهگرگاههای دستورالعمل، مطابق شمش و لری

شماره به ایران ملی استاندارد مطابق تولیدی شمش کیفیت و شود میگردد.20300می بررسی دقت به داخلی دستورالعملهای و

صافکا و پرداخت قسمت و نورد خط گرم، پیش های کوره شامل تولید خط طول در نیز نوردها در نهایی محصول تولید مطابقرنحوه ی

کنت کیفیت، بازرسین توسط درخواستردستورالعمل یا و بینالمللی یا داخلی استانداردهای مطابق نهایی محصول کیفیت و شده ل

کنترمشت مری آزمایشگاه مجرب کادر توسط اصفهان آهن ذوب ورودی مواد همچنین میگردد. قرارزکرل بازرسی مورد ذوبآهن ی

ISOگواهینامهدارایآزمایشگاهاینکهمیگیرد باشد.مینیز17025

میلگردرصد محصوالت که نکته این گرفتن نظر در و اصفهان آهن ذوب محصوالت باالی بسیار کیفیت به توجه با کرد: نشان خاطر ی

اجبا استاندارد دارای اصفهان آهن ذوب نبشی و ناودانی دار، شیب بال تیرآهن پهن، نیم بال تیرآهن دورآجدار، سال هر باشند، می ی

بردا نمونه اصفهان استان استاندارد کل اداره بازرسین توسط مداوم صورت به وربار میگیرند قرار کیفی دقیق بررسی مورد و شده ی

ط در عمدهای بسیار نقش تواند می محصوالت این بنابراین گردد می تأیید ایران ملی استانداردهای مطابق ها آن ساخترکیفیت ح

و سازندگان اعتماد موجباب تواند می آهن ذوب استاندارد محصوالت ایران، کشور بودن خیز زلزله به توجه با نمایند. ایفا ملی مسکن

سازد.فراهمراهاآنمصرفکنندگانخاطرآسودگی

ط آغاز به توجه با افزود: قرارروی نهایی کننده مصرف اختیار در که هایی سازه مقاومت بهبود جهت مسکن، ساخت ملی نهضت ح

) پهن بال های تیرآهن ویژه به اصفهان آهن ذوب استاندارد مطابق محصوالت از توان می گیرد تیروHمی جای به افزایشر) جهت ق

های تیرآهن از استفاده مزایای از کرد. استفاده زلزله، باالخص مترقبه غیر و طبیعی بالیای مقابل در ها سازه تیروHمقاومت جای قربه

فشا جوشکارمقاومت فرآیند از استفاده عدم باالتر، ساری سبک هزی، کاهش سازه، لرزهزی رفتار و باالتر برشی و خمشی مقاومت ینه،

باشد.میبهترای

رصدتجارت،واقتصاداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمااقتصادی،فکرگستر،روابطمتالز،میفوالد،،معدنتجارتمعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانروز/رصدورزشی،

)۲۳:۴۹-۰۱/۰۷/۱۹(لنجانشهرستانانتظامینیرویفرماندهیازاصفهانآهنذوبمدیرعاملقدردانی

ش مدیرعامل اقتصادآنالین، گزارش رهبربه معظم مقام بیانات به اشاره با دیدار، این در دررکت پیشرفت امنیت بدون اینکه بر مبنی ی

توان می تالش با که است همراه مشکالتی و ها سختی با صنعت، و تولید عرصه در فعالیت گفت: نیست، پذیر امکان ای عرصه هیچ

نیست. پذیر امکان عرصه این در فعالیتی گونه هیچ شود می تامین انتظامی نیروی توسط که امنیت بدون اما کرد حل را مشکالت این

گاندکننمصرفاعتمادضامنآهنذوبداستاندارمحصوالتکیفیتار:بازافق|خبرخبرادامهادامه
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ایثا و نمود قدردانی لنجان شهرستان در امنیت حافظان ویژه به انتظامی نیروی غیورمردان تمامی از نارگررخصتی موجب را آنها ی

هستیم.آنازبخشیشاهداخیرروزهایدرکهدانستآنهاهایتوطئهشدنخنثیوسرزمینایندشمنانامیدی

امیدوا ابراز دیدار این در نیز لنجان شهرستان انتظامی نیروی ورفرمانده فعالیت به کشور صنایع همچنان امنیت حفظ با که نمود ی

آورند.فراهمرااسالمییرجمهومقدسنظامبیشترسربلندیموجباتودهندادامهخودپیشرفت

م شب به کنیم عبور شهادت صبح از اگر که سلیمانی سردار شهید گفته این به اشاره با زاد کاظم صادق گفت:رسرهنگ رسیم، می گ

ورزند.نمییغردیرایثاوجهادگونههیچازمردم،امنیتحفظبرایوهستندشهادتعاشقانتظامینیرویپرسنل

تهرانرخدادسرمایه،افقگردان،تجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۲۰-۰۱/۰۷/۰۲(چینازروسیهسنگزغالوارداتکوردشکنیر

میدهد.نشانرادرصدی57توجهقابلرشدژوئیهماهدرشدهثبتتنمیلیون7.42بهنسبتکهرسیدتنمیلیون8.54بهروسیهازکشوراینزغالسنگواردات

خب پایگاه گزارش گمربه کل اداره توسط شده منتشر دادههای اساس بر راشاتودی، از نقل به بااقتصاد، زغالسنگری واردات چین، ک

به روسیه از کشور به8.54این نسبت که رسید تن توجه7.42میلیون قابل رشد ژوئیه ماه در شده ثبت تن را57میلیون درصدی

میدهد.نشان

میشود.محسوب2017سالدرمشابهآمارهایانتشارزمانازرقمینرباالتگذشتهماههایبهنسبترقماینها،گزارشطبق

جنوب و غرب ژوئیه ماه اواخر در که است گرفته صورت گرمایی موج و خشکسالی دلیل به واردات این جهش گزارش، این اساس بر

درنوردید.راچین

نیر گرم بسیار بوهوای تولید افزایش به مجبور را زغالسنگ ازرگاههای استفاده از ناشی فزاینده تقاضای کردن برآورده برای ق

کرد.آبیقربگاههایونیرسویازعرضهشکافکردنپرومطبوعتهویهدستگاههای

خ اروپا اتحادیه اینکه از انررپس کاالهای فروش کشور این درآورد، تعلیق حالت به را روسیه از سنگ زغال سنگژید زغال جمله از ی

است.دادهافزایشیرچشمگیطرزبهآسیایییدارانرخبهراحرارتی

از پایینتر همچنان اما است، یافته جهش هند و چین واردات افزایش با گزارشها طبق تخفیف با روسیه زغالسنگ قیمتهای

است.کیفیتهمانباداخلیزغالسنگ

حرارتی ارزش با روسیه سنگ زغال ها، گزارش بهرکالوکیل5500طبق نزدیک گذشته ماه اواخر در چین، در کاال تحویل اساس بر 155ی

بود.تنهردردالر150حدودژوئیهماهدررقماینکهرسیدفروشبهتنهردردالر

نیوزمعدنعصرمعدن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

لنجانستانشهرانتظامینیرویماندهیفرازاصفهانآهنذوبعاملمدیردانیقدراقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۱۹-۰۱/۰۷/۱۰(اولنیمهدرهمت21ازبیشفروشثبتویوررشهدرآهنذوبشکنیکوردر

نمود.کسبدرآمدتومانمیلیارد21581خودمحصوالتفروشازیوررشهبهمنتهیماهه6درکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، شه6کت به منتهی خودرماهه محصوالت فروش از که21581یور نمود کسب درآمد تومان میلیارد

مبلغ این ش4933از این فروش مبلغ است گفتنی باشد. می ماه همین به مربوط آن تومان مقایسهرمیلیارد در شده یاد مدت در کت

است.داشتهرشددرصد35قبلسالمشابهمدتبا

)۱۴:۵۷-۰۱/۰۷/۲۶(اصفهانآهنذوبدرسرمایهافزایشتصویب

رساند.تصویببهراانباشتهسودمحلازکترشایندرصدی15سرمایهافزایشاصفهانآهنذوبکترشمدیرههیأت،24بورسنگرکدالگزارشبه

بورس نگر کدال گزارش ش24به مدیره هیأت سرمایهر، افزایش اصفهان آهن ذوب ش15کت این راردرصدی انباشته سود محل از کت

رساند.تصویببه

)۲۱:۳۸-۰۱/۰۷/۳۰(«ذوب»درتومانیمیلیارد655ناخالصسودتحقق

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب شه6کت به منتهی حدودرماهه عملیاتی درآمد به حدود22یور که رسید تومان ناخالص34میلیارد سود داشت. رشد درصد
است.شدهگزارشتومانمیلیارد655

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب شه6کت به منتهی حدودرماهه عملیاتی درآمد به رسید22یور تومان میلیارد

است.شدهگزارشتومانمیلیارد655ناخالصسودداشت.رشددرصد34حدودکه

)۱۶:۳۹-۰۱/۰۷/۲۶(داددرصدی15سرمایهافزایشپیشنهاد«ذوب»

داد.عمومیمجمعبهرایالیرمیلیارد9.510سرمایهافزایشپیشنهاداصفهانآهنذوبکترشمدیرههیئت

داد.عمومیمجمعبهرایالیرمیلیارد9.510سرمایهافزایشپیشنهاداصفهانآهنذوبکترشمدیرههیئت؛امروزبورسگزارشبه

ش سرمایه پیشنهاد این اساس ازربر اصفهان آهن ذوب و61کت و503هزار و538میلیارد بهرهزار554میلیون و71یال 13هزار

یابد.میافزایشیالرهزار554ومیلیون538ومیلیارد
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پذیرد.میصورتمالیساختاراصالحمنظوربهانباشتهسودمحلازدرصدی15سرمایهافزایشاین

است.شدهارسالقانونیبازرسوحسابرسبهاظهارنظرجهتمدیرههیئتگزارش

کدال:خبرمنبع

)۰۰:۴۰-۰۱/۰۷/۲۳(آهنذوبسهامفروشویدرخمعاملهاختیارقراردادهایدورهآغازشود:میانجامدوشنبهاز

شود.میآغازتهرانبورسمشتقهبازاردردوشنبهازبهمنسررسیددرآهنذوبسهامرویبرفروشویدرخمعاملهاختیارقراردادهایمعامالتیدوره

خب پایگاه گزارش خربه معامله اختیار قراردادهای معامالتی دوره ، پرس بورس شری سهام روی بر فروش و دررید آهن ذوب کت

شود.میآغازتهرانبورسمشتقهبازاردرمهر25دوشنبهاز1401سالبهمنسررسید

صرف و بوده برخط بصورت تنها قراردادها این به مربوط معامالت گزارش، این طبراساس از کارًا درریق برخط معامالت مجوز که گزارانی

است.انجامقابلباشند،دارارابازاراین

اندا راه به توجه با مدیزهمچنین سامانه اختیارریتری قرارداد تضمین وجه ضوابط براساس تضمین وجوه محاسبات امکان و یسک

تمامی برای تضمین وجوه کفایت شرط به اختیارمعامله قراردادهای در فروش باز موقعیت اتخاذ فرابورس، و تهران بورس در معامله

است.پذیرامکانسرمایهبازارفعاالن

خ معامله اختیار قراردادهای نماد به مربوط سالراطالعات بهمن سررسید در آهن ذوب سهام روی بر فروش و اینجا1401ید توان می را

کرد.مشاهده

)۰۰:۴۰-۰۱/۰۷/۲۳(آهنذوبساختمانیمقاطعکنندهمصرفینرکلیدیتراهوزارتکرد:حرمطکترشمدیرعامل

ت کلیدی گفت: سال در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار به اشاره با آهن ذوب شرمدیرعامل این ساختمانی مقاطع سبد کننده مصرف راهرین وزارت کت،
است.

خب پایگاه گزارش ایربه ، پرس بورس مری رئیس با دیدار در آهن ذوب مدیرعامل رخصتی ورج مشاور راه، تحقیقات وزکز صنعت یر

گفت: مسکن عالی شورای شیوه75عضو این جهانی برند یک عنوان به آهن ذوب است. بلند کوره روش به جهان فوالد تولید از درصد

دهه در را ش40تولید همراه به اکنون و نهاد آنهاربنیان سهام که پیمانکار های برای100کت است، کارخانه به متعلق نفر17درصد هزار

است.وابستهکترشاینتولیدبهنیزسنگزغالمعادنمجموعهحیاتوکردهایجاداشتغالزایی

ه اما نیست مواجه مشکلی با انسانی نیروی تخصص و دانش لحاظ به اصفهان آهن ذوب افزود: گاززوی مصرف در10ینه شده برابر

انر یارانه از تولید شیوه دلیل به که هژحالی ساالنه که است ها چالش دیگر جمله از نیاز مورد زغال و کک تامین نیست. برخوردار ینهزی

تح های محدودیت از جدا را باالیی ترانربسیار مشکالت و میزیم تحمل مشکالت وجود، این با کند. می تحمیل کارخانه به ... و یتی

دادصدیدر15مایهسرایشافزپیشنهاد«ذوب»امروز:سبور|خبرخبرادامهادامه
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داشت.رامحصوالتانواعنوردوکردتولیدکارخانهدرVDسیستماساسبرراتمیزفوالدبتوانتاشود

ش این تاسیس با همزمان داد: ادامه مسئول مقام موادراین تامین برای امروز اما شد نهاده بنیان معادن از استخراج و اکتشاف کت،

برخوردا مشکل، این حل راهکار است. مواجه محدودیت با مدت بلند در تولیدراولیه با بتواند تا است اختصاصی معدنی پهنه از ی

باشد.داشتهیرارزآودریربیشتسهمداخل،نیازتامینکناردربیشتر

گذا قیمت رخصتی، گفته دستوربه بسیاری های آسیب جری به را تولیدری میزان که زمانی ساخت. وارد فوالد صادرات و تولید یان

گذا قیمت اما بگیرد قرار کار دستور در باید محصوالت صادرات است، داخل بازار نیاز از بیش دستورفوالد هایری بخشنامه صدور و ی

ا و روسیه جنگ از که هایی فرصت الساعه، بازارهایوخلق آن دنبال به و برد بین از بود شده ایجاد ایران فوالد صادرات برای کراین

رفتند.دستازبودندشدهحفظوشناساییسختیبهکهصادراتی

نیاز با متناسب را کارخانه افزای ارزش و صنعتی محصوالت سبد ساختمانی، فوالدهای انواع تولید کنار در آهن ذوب کرد: اضافه وی

ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار به توجه با است. پهن بال تیرآهن انواع تولید آنها جمله از که دهد می گسترش روز به روز بازار،

ت کلیدی سال، در مسکونی واحد میلیون تولیدریک توانمندی نیز آهن ذوب و است راه وزارت ساختمانی، مقاطع سبد کننده مصرف ین

است.داراراحرطایننیازبامتناسبساختمانیمقاطعگونههر

حید مرمحمدمهدی رئیس شهرساری و راه تحقیقات مهمتزکز از یکی گفت: دیدار این در نیز مری این های رسالت تدوینرین کز،

است. ساختمان عرصه با مرتبط های دستورالعمل و مزاستانداردها این درریرا پژوهشی25کز حوزه سه در و مختلف تحقیقاتی بخش

معما نقل، و حمل فنی، ابنیه و شهرسارساختمان و شهرسازی و راه وزارت فکر اتاق و شده ساماندهی وزی ساختمان های حوزه در ی

شود.میمحسوبنقلوحمل

مصالح تامین زنجیره افزود: مصرفوی ط(ُپر برای سیمان) و پیگیرفوالد مسکن ملی نهضت سیزدهمرح دولت شعار تا شود می ی

در کلیدی نقش آهن ذوب در استاندارد ساختمانی فوالدهای تولید شود. محقق سال در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی

هایرط نامه آیین و ضوابط ها، دستورالعمل تدوین بخش در تواند می آهن ذوب موضوع این کنار در و دارد مسکن ملی نهضت ح

کند.کمککزرماینبهنیزفوالدصنعتبامرتبط

کارحید شده مقرر داد: ادامه مری و آهن ذوب مجموعه از تخصصی شهرسارگروهی و راه وزارت تحقیقات هفتهزکز دو مدت ظرف ی

ط این از تا کنند تدوین فوالد بخش در مصالح تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه پیگیرآینده برایریق وزارتخانه سطح در الزم های ی

گیرد.انجاممسکنملینهضتحرطدرکترشاینمحصوالتازیرگیبهره

و مشاور پور پروین مناسبیزافشین تولید رشد دارد، وجود المللی بین عرصه در که مشکالتی کنار در آهن ذوب گفت: نیز صنعت یر

همکا آمادگی بیشتر بخشیدن رونق و تولید موانع رفع برای صنعت وزارت در است. قدردانی شایسته روند این و سطوحرداشته در ی

از بتوانند هموطنان تا است مختلف های بخش افزایی هم و همدلی ساختمانی، واحد میلیون یک احداث الزمه دارد. وجود مختلف

و الگوی شوند. برخوردار مناسب قیمت با و ایمن استفادهزمسکن واحدها، این ساخت نیاز مورد مصالح و مواد تامین برای صنعت یر

دارد.اساسینقشبخش،ایندرفوالدصنعتکهاستتامینهایزنجیرهیترمدیاز

بردا بهره معاون توالییان تمرمهرداد گفت: نیز آهن ذوب هری کاهش برای مدیزکز مسئولین توسط صحیح نحو به باید مسکن یترینه

فل های سازه و بتنی های ساختمان خصوص در عمومی افکار است نیاز کنند. زندگی گذران آسودگی و ایمنی با بتوانند مردم تا یزشود

شوند. تدوینزتوجیه بخش در استاندارد و مهندسی نظام های سازمان مسیر این در و است موثر خود جای در بناها این از یک هر یرا

آهنذوبساختمانیمقاطعکنندهمصرفینکلیدیتراهرتاروزد:کرحمطرکتشرعاملمدیرس:پرسبور|خبرخبرادامهادامه
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گ تفکیک و ها دستورالعمل ها، نامه هرآیین کاهش بخش در موضوع این که دارند کلیدی نقش فوالدی است.زیدهای موثر نیز ها ینه

ط برای را ساختمانی مقاطع انواع تولید توانایی آهن ذوب افزود: بهروی گذاران سیاست است نیاز اما است دارا مسکن ملی نهضت ح

برنامه جوشکازیرنحوی که کنند ساری ساختمان در ایمن نا های ایمنزی نا ساز و ساخت رویکردهای این . یابد پایان همیشه برای ی

آخ با منطبق و گرم نورد شیوه به ساختمانی مقاطع انواع جایگاهیرکه هیچ ، شود می تولید آهن ذوب در دنیا روز استانداردهای ین

ندارد.

برنامه معاون رضوانیان همولزیرعلیرضا کرز، مانند ها نامه گواهی انواع داشتن با کارخانه این گفت: نیز آهن ذوب توسعه و گیشنوی

برخوردا ، ... همکارو آماده استانداردها، و ها نامه آیین تدوین بخش در ملی سطح در معتبر های آزمایشگاه از مری با تحقیقاتری کز

شهرسا و راه دیزوزارت برند پایه بر آهن ذوب است. بساری اطمینان با وزینه داده قرار تولید سرلوحه را محصوالت کیفیت همواره ید،

شود.نمیجرخاکیفیتیلرازکمیتدلیلبههیچگاه

فردا،باندیدهمعدن،دنیایتجارت،واقتصادآنالین،چیالنیرخبپایگاهگار/زرواقتصاد،وهدفاقتصاد،صبحایرانیان،عصراقتصاد،جهانروزنامهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانروز/رصددرآمدنیوز،

)۰۰:۴۹-۰۱/۰۷/۲۵(کردعبورتنهزار380ومیلیونیکازآهنذوبتولیداتمیزانسال:نخستنیمهدر

زد.رقمسالنخستنیمهدررااخیرساله7عملکردینربهتتنی،میلیون1.38تولیدبهدستیابیباآهنذوبکترش

خب پایگاه گزارش شربه ، پرس بورس تولیدری میزان به دستیابی با آهن ذوب بهت1.38کت تنی، عملکردرمیلیون در7ین را اخیر ساله

است.توجهیقابلدستاوردفوق،محدودیتدرتولیدمیزانافزایشبلند،کورهتولیدنوعبهتوجهبازد.رقمسالنخستنیمه

افق در فوالد صنعت گزارش، این اساس تولیدی1404بر سقف به دستخوش55رسیدن فعلی شرایط اگر که است متصور را تن میلیون

ش هر در تولید افزایش به دستیابی بیند. می رو پیش را توجهی قابل موانع هدف این به رسیدن نشود مدیرتغییر تدابیر یتیرکتی

طلبد.میراخاصی

ش و معدنی فوالدسارصنایع های هایزکت چالش با اخیر های سال طی بهزی توان می جمله این از که کردند نرم پنجه و دست یادی

ش تولیدات نوع به بسته مسئله این کرد. اشاره فوالد زنجیره در معدنی مواد مناسب توزبع آشکاررعدم را جانبی اثرات مختلف های کت

بل های پهنه و اکتشاف عمق افزایش عدم کنار در موضوع این است. تولید میزان کاهش آن نشانه نخستین که کند معدنیومی شده که

شعم تولید فرآیند شراًل تولید آمار کارها و ساز برخی مهندسی تنها و کرده روبرو جدی چالش با را فوالدی های شرایطرکت در را ها کت

است.دادهقرارباثبات

نبودن وزفراهم ای جاده نقل و حمل مانند الزم های مطریرساخت موارد سایر کنار در بنادر و هریلی افزایش سبب شده هایزح ینه

که حالی در نشده اتخاذ آن برای درستی حل راه هنوز تولید بستر در مشکل این وضوح رغم علی که شده فوالدی صنایع نقل و حمل

است.معدنیصنایعوفوالدیهایکترشاختیاردرداخلیناخالصتولیدازتوجهیقابلبخش

آهنذوبساختمانیمقاطعکنندهمصرفینکلیدیتراهرتاروزد:کرحمطرکتشرعاملمدیرس:پرسبور|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۴۹-۰۱/۰۷/۱۶(شهداو)ه(رامامهایآرمانویررهبمعظممقامبااصفهانآهنذوبکنانرکابیعتتجدید

مهدی حضــرت امامت آغاز ســالروز االول ربیع نهم با همزمــان اصفهان آهــن ذوب ب(تالشــگران و بزرگزارعج) جشــن بری بــا امامت، مرگ حســینوپایی امام میــدان در کــب
کردند.بیعتتجدیدشهداوامامهایآرمانویررهبمعظممقامباکشورسراسردرهموطنانسایرباهمگاماصفهــان،(ع)

خب پایگاه گزارش کاربه ، اصفهان آهن ذوب عمومی روابط از نقل به معدننامه بزری اجتماع و جشن این در اصفهان آهن ذوب گرکنان

مهدی حضرت امامت آغاز سالروز گرامیداشت فــ(ضمن برای جشــنرعج) این است؛ ذکر شایان کردند. دعا حضرت آن ظهــور و ج

نربز ســیدرضا بیت اهل مداحان نوای با وارگ االسالم حجت ســخنرانی و برومند امیر رعنایــی، مهدی یزدخواستی، محمد یمانی،

بود.همراهصغیرالمسلمین

گردید.گزارربکترشاینتالشگرانحضورباجشنیمراسمنیزاصفهانآهنذوبآزادگانترمینالدرهمچنین

با مصادف امسال االول ربیع بشــ14نهم عالم منجی یگانه والیــت و امامت آغاز سالروز ماه ا…رمهر عجل موعود مهدی حضرت یت،

الش فرجه ســالرتعالی حضرت آن بود. بزرقم260یف پدر جانسوز شهادت از پس عسکری حسن امام ورگوارشــان امامت (ع)، ی

شدند.دارعهدهراجهانخواهانآزادیوشــیعیانیررهب

.

.

.

.

.

.

.

پیداگرورزشی،رصداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمانیوز،معدنسرمایه،افقیرخبپایگاهجمهور/نصفجهان،روزنامهایلنا/موج،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوزمایندرآمدنیوز،تهران،رخدادنیوز،

)۱۰:۳۸-۰۱/۰۷/۲۵(اصفهانآهنذوبخانوادهازپوالدمردیسینهبرآسیاطالی

دسته لنجانی ملیپوش معتمدی وزنهبرداوکیل109رسول ورزشکارگرم که ایران شنبهری یک است اصفهان آهن ذوب خانواده از با24ی در طال مدال سه کسب به موفق یهایزمهرماه
شد.آسیایی

خب پایگاه گزارش برداربه وزنه مسابقات در ، معدننامه آسیاری قهرمانی دستهربح2022ی در معتمدی رسول نشان3گرم،وکیل109ین،

کرد.خودآنازرامجموعوضربدوضرب،یکطالی

و های رقابت وزنهوکیل109نزدر موفق مهار با معتمدی در180گرم، ایرانی پوش ملی این کرد. قطعی خود برای را طال مدال کیلو

وزنه ابتدا ح215دوضرب در و کرد مهار دومررا ح217کوردرکت از خود طالی شدن مسجل با و کرد ثبت داد.ررا انصراف سوم کت
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شد.آسیاقهرمانگرم،وکیل397مجموعکوردربانهایتدرمعتمدی

ای آفرمهندس غرور موفقیت این اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی ایشانرج گرامی پدر و ،خانواده معتمدی رسول پهلوان به را ین

گفت.یکرتبلنجانشهرستانواصفهاناستانویژهبهایرانیفرشمردمواستاصفهانآهنذوبپیشکسوتتالشگرانازکه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کترشسازماندرآمدنیوز/تهران،رخدادنیوز،فرازورزشی،رصداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمافوالد،،معدنتجارتنیوز،معدنیرخبپایگاهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامی

)۱۳:۲۴-۰۱/۰۷/۱۲(امسالماهه5دراصفهانآهنذوبتومانیمیلیارد73وهزار7صادرات

خب پایگاه خبرنگار گزارش شربه ، مالی و پولی بهری منتهی فعالیت گزارش است، فعال تهران بورس در «ذوب» نماد با که آهن ذوب کت

ش1401مردادماه31 این آن براساس که کرده منتشر کدال سامانه روی بر را دررخود قبل5کت سال نخست و6ماهه میلیارد342هزار

است.یافتهافزایشتومانمیلیارد700حدودقبلسالبهنسبتآنصادراتبنابراینوداشتهصادراتتومان

بیشت میدهد نشان همچنین شده منتشر میزانرگزارش به کاالیی شمش وزنی نظر از صادرات و222ین ارزشی302هزار نظر از و تن

است.بودهکالفتومانمیلیارد654وهزار16

از مدت این در نیز «ذوب» صادراتی و داخلی فروش و13جمع به91هزار تومان و16میلیارد رشدی647هزار و رسیده تومان میلیارد

میدهد.نشانراتومانمیلیارد500وهزار3ازبیش

اصفهان آهن ذوب امسال، نخست ماهه پنج در که میدهد نشان شده منتشر و9گزارش تیرآهن،573هزار انواع تومان میلیارد

است.فروختهداخلیبازارهایدرچدنشمشوجانبیفرآوردههاییل،رکاالیی،شمشکالف،میلگرد،

است.بودهیلرتن724نیزآنتولیدینرکمتوتن83وهزار286میزانبهتیرآهنمدتاینطیآهنذوبتولیدینربیشت

اصفهانآهنذوبخانوادهازدیپوالدمرسینهبرآسیاطالینامه:معدنیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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مردادماه ماهه یک در اصفهان آهن ذوب کدال، سامانه در شده منتشر اطالعات و2براساس و33هزار داخلی فروش تومان میلیارد

است./داشتهصادراتیفروشتومانمیلیارد273وهزاریک

نامهمعدنیرخبپایگاهپویا،توسعهورزشی،رصدبازار،افقاقتصاد،وشمابورس،رصدگستر،روابطاقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۰۱/۰۷(شیمیاییموادوککتولیداتیترمدیسهشمارهیرباتتخلیهماشینوکنبازدربدوراسیونساختیزسابومی
۱۸-۱۱:۱۲(

.شدیزسابومیوانجامموفقیتباشیمیاییموادوککتولیداتیترمدیسهشمارهیرباتتخلیهماشینوکنبازدربدوراسیونساخت

سال در : گفت زغال و کک مکانیک ارشد مهندس نورمحمدی جواد اصفهان، آهن ذوب عمومی روابط از نقل به گردان تجارت گزارش به

بات1391 سارکه کک سه شماره اندازی راه شد،تعدادزی از23ی یک هر بود نیاز که گردید شناسایی آن به مربوط خاص قطعه ردیف

نشود.متوقفتولیدخطتاباشندداشتهکارخانهمحلدررزروقطعات،یک

پروژه این متاسفانه اما پذیرفتند را قطعات این تامین آنها شد انجام اکراین و چین کشور دو سازندگان با که مکاتباتی طی : افزود وی

دادند.تحویلاینقشههیچارائهبدونواولیهقطعه23ازقطعهدوارائهباًاصرفرا

تص زغال و کک مکانیک ارشد دربارمهندس مکانیزم : کرد بازیح داخلزکن،وظیفه کک تخلیه جهت را تخلیه و کک سمت درب کردن

حدود روزانه متوسط طور به و دارد عهده بر شود،از85واگن می متحمل را باالیی بسیار استهالک بنابراین و شود می بسته و باز مرتبه

رسید.ثبتبهینهزهحداقلبایزسابومیاینمحلازخوبیبسیارتجربهوگرفتقرارکاردستوردرآنتعویضرواین

با درب های مکانیزم : داد ادامه آهنی ذوب تالشگر دربازاین و تخلیه ماشین فلزکن اسکلت قطعات از مکانیکزکن و هیدرولیک ی،

گرفته انجام کارخانه های بخش سایر مساعدت با فنی دفتر همکاران توسط نیز آن بازرسی و نقشه،طراحی،مونتاژ تهیه و شده تشکیل

کر انجام و دمونتاژ برای برداواست. همکارکی با تجهیزات مدیری وری شد ساخته منظور بدین مناسب فضایی ساختمان و راه یت

رسید.انجامبهتجهیزاترویبرتعمیراتانجامبای،همزمانربرداکیوکر

س ظرافتی مهدی سار* کک فنی دفتر فنیزپرست دفتر همکاران تا شوند دمونتاژ تجهیزات که بود این گام اولین : گفت ادامه در نیز ی

سارمدی کک کرزیت بتوانند برداوی تعمیراترکی انجام از پس تجهیز و کنند تهیه را ساخت های نقشه ادامه در و داده انجام را الزم ی

گردید.نصبًامجددگرفت،انجامیزروشبانهصورتبهکههانقشهیزساآمادهوالزم

نهایت : افزود سالوی اسفندماه سارش99ًا ماشین پسزکت و گرفت عهده بر را مکانیزم دو این مناقصه،ساخت در حضور اصفهان،طی ی

شه سال،اوایل نیم و یک گذشت جاراز سال برنامهریورماه حاضر حال در و داد تحویل را آنها بازیری در ماشین روی نصب برای کنزی

ج بزردر ابعاد قطعات، تنوع ها، پیچیدگی دلیل به قطعه ساخت است.کار وریان و شزنزگ که بود مشکلی توجهریاد،کار با سازنده کت

است.کنت برآمده خوبی به آن عهده از موجود فنی های توانایی و ها قابلیت کنتربه توسط نیز ساخت حین بارل نت مهندسی کیفی ل

بود.ایمالحظهقابلواهمیتدارایقطعه،کارهایگیژویبهتوجهباهمآنکهرسیدانجامبهبخشکارشناسانکمک

سا کک فنی دفتر طراح کمک عباچی محسن سید باز* درب گفت: نیز حدودزی تخلیه ماشین و13کن ووکیل600هزار اززگرم و دارد ن

امسالماهه5دراصفهانآهنذوبتومانیدمیلیار73وارهز7اتصادرلی:ماپولی|خبرخبرادامهادامه
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و قطعه هزار پنج با264حدود در مکانیزم همچنین و است شده تشکیل نیز نقشه بازشیت در ماشین نیززکن و18کن گرموکیل200هزار

اززو و و6400ن کر275قطعه است. شده تشکیل نیز نقشه برداوشیت قطعهرکی نبود و تولید خط های محدودیت دلیل به قطعات ی

بز ابعاد همچنین و قطعات تعدد و پیچیدگی دلیل به و گرفت انجام اندک بسیار زمان در تجهیز،کاررزرو سختیرگ دارای و اهمیت با ی

بود.خودخاصهای

شیرا گل محمود کنتز* واحد کارشناس خاری ساخت کیفیت مدیرل کارخانه از دلیلرج به داشت: اظهار نیز مکانیک نت مهندسی یت

مذکور،کنت تجهیزات عملکرد و ساخت فنیرحساسیت شرایط سفارش ابتدای در اساس این بر است. مهم بسیار نیز آنها بازرسی و ل

تکنولو خاص ها،موارد نقشه فنی برمشخصات عالوه آن در که گردید تهیه ازژکاملی پس شد. وتنظیم تهیه نیز بازرسی و تولید ی

مشت جلسات طی در سازنده بازرسی(PMIکرانتخاب مداITPمراحل همچنین شد. مشخص فرایندجوشکار) به مربوط قبیلرک از ی

WPS-PQR-WQTگرفت.قراریابیزارمورد

بلب مکانیکی،استراکچرها، قطعات از متعدد بازدیدهای براساس نیز ساخت فرایند طی در : افزود هیدرولیکروی های جک و ها ینگ

کنت فنی وشرایط ها نقشه با آنها ورانطباق کننده مصرف بخش نظرات وهمچنین ها بررسی اساس بر شده مشاهده اشکاالت و گردید ل

بردارش بهره و مونتاژ امکان عدم دلیل (به ها مکانیزم عملکرد سنجی صحت منظور به نیز سپس و گردید مرتفع سازنده محلرکت در ی

شد.اقداممجموعهدوهرسردتستواستندساختبهنسبت)فمصر

مهدی سا* ماشین کارخانه مدیر شزُخزاعی این : گفت ادامه در نیز اصفهان سالری در قرا75کت محل توجه با آهنرگیرو ذوب ی

مبا فوالد مجتمع و تعاملراصفهان طی و شد تاسیس لنجان شهرستان صنایع،در نیاز مورد تجهیزات و قطعات تامین منظور به و که

دو ساخت آن اخیر نمونه که کارخانه مختلف های بخش تجهیزات و قطعات ساخت داشتیم،همواره آهن ذوب با که خوبی بسیار

گرفت.انجامکترشاینگاههایرکااست،دریزساککبخشبهمربوطکنزبادربمکانیزم

ش عنوان به : افزود ساروی ماشین اینزکت از تا دانیم می خودمان اصلی رسالت را مادر صنایع تجهیزات و قطعات اصفهان،تامین ی

باشیم.ینرآفنقشخودمانسهمبهکشورازارزخروجازیرگیوجلوی،اشتغالزاییزسابومیدریقرط

با درب مکانیزم دو ساخت خصوص در : داد ادامه مسئول مقام سازاین کک بخش شزکن محل در خوبی بسیار ماشینری،جلسات کت

بزسا اصفهان اینری نهایت در و گرفت قرار بررسی مورد طرفین کارشناسان ساخت،توسط مراحل کلیه تعامالت این اساس بر و شد گزار

شد.دادهتحویلاصفهانآهنذوببهیرجاسالیورماهرشهکن،اوایلزبادربمکانیزمدو

ش توسط بار اولین برای پروژه این : داشت اظهار سارُخزاعی ماشین سازکت بومی کشور اصفهان،در دستاورد،انتقالزی این و شد ی

خودباو روحیه و زد رقم کشور سطح در را خوبی بسیار کاردانش در را بیشتر انگیزه و بزری های پروژه انجام برای نمودرکنان تقویت گتر

داشت.خواهدپیدرآیندهدرراخوبیبسیاردستاورد،ثمراتاینتنهاکه

وشماسرمایه،افقپول،صدایمالی،پولیآنالین،چیالنیرخبپایگاهاقتصادی/فرازهمدلی،صنعت،اخبارروزنامهایلنا/موج،تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
پویاتوسعهدرآمدنیوز،نو،ایرانتهران،رخدادخبر،رویدادآوا،تجارتق،رشرویدادنیوز،پیداگرورزشی،رصداقتصادی،رصدنیوز،شمااقتصاد،

شیمیاییموادوککتولیداتیتمدیرسههشماریباترتخلیهماشینوکنبازبدراسیوندورساختیسازبومیدان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۲۱-۰۱/۰۷/۳۰(مسکنملینهضتحرطزنجیرهطالییحلقهآهنذوب

ط قالب در مسکونی واحد میلیون چهار ساخت چهارساله دوره در را خود مهم های برنامه از یکی سیزدهم برنامهردولت مسکن ملی نهضت هدف،زیرخ این تحقق زنجیره در که کرده ی
شود.میمحسوبطالییحلقهعنوانبهاصفهانآهنذوبکترش

م : فوالد و معدن تجارت گزارش سالربه در ایران آمار از98کز بیش را کشور بر83جمعیت بالغ و کرد ذکر نفر آن22میلیون درصد

دارند.قرارسال29تا15دامنهدرنفرمیلیون18.2حدود

است.ضرورتیکآنهامسکنبهنیازکهبودهفقره731وهزار556بربالغ99سالدرکشورشدهثبتازدواجآمارهمچنین

و سازمعاون شهر و راه سالیانهزیر داد، آمار هم ط600ی قالب ودر یابد می افزایش مسکن برای تقاضا مسکنرهزار ملی نهضت ح

اند.گرفتهقرارسومودوم،اولهایدهکهدف،جامعه

شه در اصفهان آهن ذوب ملیرمدیرعامل نهضت تحقق منظور به دولت به کمک چارچوب در آهن ذوب آمادگی از امسال ماه یور

در سرعت جمله از مزایایی تواند می پهن بال تیرآهن همچون خاص محصوالت ارائه راه از ویژه به امر این افزود: و داد خبر مسکن

ه کاهش و ایمنی افزایش ، وساز فناوزساخت در بهبود وساز،رینه، ساخت معمازیباسازی لحاظ به ساختمان داشتهری …بدنبال و ی

باشد.

دولترای از حمایت همواره چارچوب این در و داشته وجود مقدس دفاع زمان از آهن ذوب جهادی رویکرد گفت: هم را این رخصتی ج

است.اقداماتاینازیکیکاالبورسدرمحصوالتعرصۀواستتوجهموردمسکنبازاردرثباتایجادو

گی بهره با پایدار و ایمن های خانه ساخت که باورند براین مسکن و ساختمان بخش ،رکارشناسان کیفیت با ساختمانی مصالح از ی

شود.میمحسوببخشایندرملیهایسرمایهازصیانتضامن،استانداردفوالدیمقاطعبویژه

برخوردا بر عالوه آهن ذوب سوی از پهن بال تیرآهن تولید استحکامرامروز و مقاومت ضامن المللی، بین و کشور روز استانداردهای از ی

است.انتظارمورد

تخ در جدی عامل یک عنوان به زلزله خطر از همواره ساختمان صنعت ارتباطرمتخصصان این در و کنند می یاد ساختمانها و بناها یب

دارد.کلیدینقشساختمانیمقاطعبخشدربویژهاستانداردساختمانیمصالحازاستفاده

مجموع در گذشته سال که است آن گویای شده منتشر های و11گزارش تیرآهن،206میلیون که بود تولیدی طویل مقاطع کل هزارتن

بود.داخلمصرفبرایتنهزار452ومیلیونهشتمیزاناینازوشدشاملرامقاطعسایرونبشی،ناودانیمیلگرد،

کرد: اعالم اصفهان آهن ذوب مدیرعامل این از ش65پیش این توسط کشور تیرآهن نیاز آمادگیردرصد اعالم و شود می تامین کت

دهد.تحویلوتولیدتوانحددرکشورسطحدررامسکنهایپروژهدرخواستیکاالهایتاکرد

ماهه هفت در که است آن گویای شده، اعالم اصفهان1400آمارهای آهن و40ذوب بر430هزار بالغ تیرآهن، و64تن تن137هزار

کرد.تولیدمقاطعسایرتنهزار354میزانبهومیلگرد

جمله از که شود می محسوب مربوطه های بخش در کننده تولید تنها واقع در و دارد خاص محصوالت تولید به گرایش آهن ذوب امروز

است.قطاریلر،پهنبالتیرآهنآنها

ط رود می سیزدهمرانتظار دولت سوی از که مسکن ساخت ملی نهضت گذارح نقشریل آن در بخوبی آهن ذوب لکوموتیو شده، ی
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کند.رآف ایفا را خود کلیدی نقش ، زنجیره در طالیی ای حلقه بسان بخش این نیازهای پوشش با و باشد انتطارات پاسخگوی و کند ینی

فوالدومعدنتجارت،یرخبپایگاهتوسط:شدهنوشته

معدندنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۲۵-۰۱/۰۷/۱۶(بیعتجشندراصفهانآهنذوبکترمشا

است.پرشوراجتماعایندراصفهانانقالبیمردمپذیرایاصفهانآهنذوبکبوم

اقتصادیپیکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۲:۴۸-۰۱/۰۷/۲۳(گذشتتنهزار380ومیلیونیکازتولیداتگذشته/سال7آهنذوبینربهت

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه های24ی برنامه از جدا کشورمان در گذشته سالهای طی مختلف واحدهای تولید میزان افزایش ،

ش یک متغیرهایرداخلی به زمانیزکت مسئله این کند. می ایجاب را ای ویژه شرایط آنها کدام هر از عبور که که است وابسته یادی

شود می یافت کمتر کشورمان مشابه های نمونه دنیا اقتصادهای بر حاکم کار و ساز بررسی در که کند می پیدا نمود مسیرزبیشتر یرا

گذرد.میتقاضاوعرضهمسیرازبازارکنندهتعیین

ش و معدنی فوالدسارصنایع هایزکتهای چالش با اخیر سالهای طی عدمزی به توان می جمله آن از که کردند نرم پنجه و دست یادی

ش تولیدات نوع به بسته کند می متأثر را تولید فرآیند کل که مسئله این کرد. اشاره فوالد زنجیره در معدنی مواد مناسب کتهایرتوزبع

عمق افزایش عدم کنار در موضوع این است. تولید میزان کاهش آن نشانه نخستین که نماید می آشکار را خود جانبی تثرات مختلف

بل های پهنه و عمواکتشاف معدنی شده شکه در تولید فرآیند وراًل ساز برخی مهندسی تنها و کرده روبرو جدی چالش با را فوالدی کتهای

ش تولید آمار که دادهرکارهاست قرار باثبات شرایط در را کمتوکتها به رسیدن وضعیتی چنین با دشوارگرنه کار نیز تولید میزان یست.رین

نبودن وزفراهم ای جاده نقل و حمل مانند الزم های مطریرساخت موارد سایر کنار در بنادر و هریلی افزایش سبب شده هایزح ینه

حالیست در این و نشده اتخاذ برایش درستی حل راه هنوز تولید بستر در مشکل این وضوح علیرغم که شده فوالدی صنایع نقل و حمل

معدنیست.صنایعوفوالدیکتهایرشاختیاردرکشورداخلیناخالصتولیدازتوجهیقابلبخشکه

افق در کشور فوالد تولیدی1404صنعت سقف یه نشود55رسیدن تغییر دستخوش فعلی شرایط اگر که است متصور را تن میلیون

که بود خواهد مشخص خوبی به شد گفته آنچه به توجه با بیند. می خود روی پیش را توجهی قابل موانع هدف این به رسیدن

طلبد.میراخاصییتیرمدیتدابیرواحدیهردرتولیدافزایشبهدستیابی

ای در که اصفهان آهن مدیرذوب هرم رأس در را رخصتی رارج خوبی شرایط تولید موضوع در شد گفته آنچه علیرغم بیند می خود یتی

مدیرسپ فنی دانش و سیاستها در تنها باید را مسئله این و کند می شری این میزانریت به دستیابی با آهن ذوب کرد. جستجو کت

مسکنملینهضتحطرهزنجیرطالییحلقهآهنذوبفوالد:،معدنتتجار|خبرخبرادامهادامه
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زد.رقمسالنخستششماههپایاندررااخیرساله7عملکردینربهتتن396وهزار380ومیلیون1تولید

ضرو نکته این به شدهراشاره یاد محدودیت در تولید میزان افزایش بلند) اصفهان(کوره اهن ذوب تولید نوع به توجه با که نماید می ی

گذشت.آنکنارازسادهنبایدکهاستتوجهیقابلدستاورد

پیام/انتهای

آنالینچیالنیرخبپایگاهدیگر:منابع

ثمربهمکعبیمترمیلیون30طبیعیگازمصرفکاهشومگاواتی5قربتولیدافزایشتومانی،میلیارد234جوییصرفه
)۱۳:۵۲-۰۱/۰۶/۳۱(نشست

ق به حالی در معدن طی21نربخش و داشت قرار صنعتی توسعه راه ابتدای در چین که گذاشت اینترنت20پا گسترش با کرد. پیدا را معدنی مواد هضم دستگاه یک جلوه سال،
بز ابعاد در داده شیوع ترو و داد پیشرو روندهای به را خود جای تولید سنتی رویکردهای تحلیل، قابل و کنترگ رباتها، فناورکیب دور، راه از فضایرل مصنوعی هوش و خودران ی

معدنکا و هوشمند معدن داد. قرار بنگاهها پیشروی داد.رمتفاوتی تغییر را معدنی و خام مواد تولید در کار شکل و ایمنی مقیاس، تحولساز، چارچوب یک عنوان به هم دیجیتال ی
معدنکا پیشرفت رغم خبربه معادن، از کمی تعداد جز و نیست سامان به ایران در وضعیت جهان، در هوشمند فناوری توسعه از البتهری دولت نیست. معدن بخش در دیجیتال ی

است.بردهپیشراکارهاییهمخصوصیبخشوداردبخشاینکرتحبراینقشههایی

نیر این در اینکه به اشاره با دیگ(بویلووی دستگاه چهار توارگاه قسمت در بویلر دو و قدیم قسمت در بخار میز) کار حال در ن

بازسا به نیاز و خاص شرایط به توجه با : شمارهزباشند،افزود بخار فرسودگی،دیگ دلیل به بویلرها سال4ی بازسا98در اززجهت ی

خا توارمدار های دیگ سایر و شد بازسازج انجام از پس و داشتند را بخار تولید کمبود جبران اندازن راه گذشته سال یزی،اسفندماه

گرفت.قرارمداردروشد

اصفهانآهنذوبدرداخلییزبازسامگاواتی،ثمره5قربتولیدافزایشوتومانیمیلیارد234جوییصرفه

تو و تولید مهندسی بزمدیر شریع بازسارق این اقتصادی صرفه میزان که سوال این به پاسخ در شزکت توسط که وری مهندسی کت

ض افزایش بر عالوه : گفت چنین است؟ بوده میزان چه شده انجام ساخت نیررپویش در اطمینان حداقلویب ،ساالنه میلیارد234گاه

بازسا این مسیر از جویی صرفه استراتزتومان اهمیت و طراحی به توجه با همچنین و شود می حاصل اصفهان آهن ذوب برای یکژی

یابد.میافزایشساعتدرمگاوات5حداقلکارخانهقربی،تولیدزانداراهاینحیاتیو

دهدمیکاهشمکعبمترمیلیون30راکارخانهطبیعیگازمصرفچهار،سالیانهشمارهدیگیزانداراه

صبو بازسارامین این : کرد نشان خاطر انرزی انواع در شژی تولید خط نیاز مورد های است،ری زده رقم خوبی جویی صرفه نیز کت

دستاورد، این که است یافته کاهش طبیعی گاز مصرف میزان نتیجه در و شده بیشتر فرایندی گازهای برداشت امکان مثال عنوان به

حدود افزایش90ساالنه قبل به نسبت بخار تولید تناژ همچنین و کند می ایجاد کارخانه برای بخش این در جویی صرفه تومان میلیارد

یابد.میتوجهیقابل

بازسا فرایند مسئول مقام تشزاین چنین را الری کرد: مکانیک:تخفیح بازسار) و حدودزیب مربوطton350ی جرم و آجر ) شامل: نسوز

از بیش مونتاژ و ها)،دمونتاژ کانال و حرارتی سطوح m²به و1000 با پوشش و سنگ پشم سطوحرعایق مونتاژ و گالوانیزه،دمونتاژ ق

حدود … و ها گاز،کانال های لوله و و…) سوپرهیترها اکونومایزر، ها، واتروال شامل( وton150حرارتی قدیمی های مشعل ،دمونتاژ

گذشتتنارهز380ومیلیونیکازتولیداتگذشته/سال7آهنذوبینبهتر:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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و درام داخل قطعات دمونتاژ و شد ساخته مکانیک نت مهندسی توسط آهن ذوب در بار اولین برای که جدید های مشعل ساخت

آهن. ذوب در بار اولین برای جدید قطعات ببساخت بر) تجهیزات تابلوهای تعویض : اتوماسیون و بهرق مربوط اتوماسیون و ق

کا داخل در گاز و بخار و بزگاه،نوسارآب های کابل گذاری سینی و اتوماسیون و جدیدرق های شیرفلکه و الکتروموتورها جدید،نصب ی

ب اتوماسیون،بازسارتوسط و اپراتوزق میزهای کنتری برای اتوماسیون تجهیزات شدن روز به و فرمان اتاق بخار.ری دیگ اتوماتیک ل

ش مدیرعامل ایرانپور حرارتی.امیر های لوله پسیو عملیات انجام و حرارتی سطوح شویی اسید و قلیاشویی شیمی: ورج) مهندسی کت

ش این به ها پروژه انجام در قبلی تجربیات و آن ویژه شرایط به توجه با پروژه این : گفت ادامه در نیز آهن ذوب ساخت کترپویش

نمود پیدا اختصاص ها نقشه تهیه و بازطراحی انجام به ما فعالیت از بخشی دقیق های نقشه وجود عدم به عنایت با گردید. واگذار

صورت به ها فعالیت از برخی انجام جهت به SITEو RUNفعالیت انجام در کافی تجربه کسب بر عالوه پروژه پایان در توانستیم

نیر یکوهای FINALگاهی BOOKتهیه و جدید های نقشه تهیه با دهیم.ASBUILTکامل تحویل کارخانه به شده انجام کارهای از

،ب ،مکانیکی تاسیساتی های فعالیت انجام و شده دمونتاژ کامل طور به دیگ قبلی تجهیزات کلیه پروژه این قالب در افزود: وروی ق

پذیرفت.انجامفیمابینقراردادبامطابقشدهاعالمهایفعالیتاساسبراتوماسیون

ش تصرمدیرعامل آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی فلرکت اسکلت ساخت پروژه این قالب در : کرد وزیح تجهیزاتی و ساختمانی ی

گردید.تحویلویزاندانصب،راهسپسوپذیرفتانجامکترشاختیاردرگاههایرکادرقربتابلوهایساختنیز

صبو امین تورمحمدرضا و تولید مهندسی مدیر بزی شریع شرق مدیرعامل ایرانپور امیر و آهنرکت ذوب ساخت پویش و مهندسی کت

بردا بهره معاون پشتیبانی از پایان نیرردر آهن،پرسنل ذوب موی شزکرگاه و ساخت،مدیری پویش و مهندسی اتوماسیونرکت های یت

نمودند.تشکرداشتند،یرهمکازمینهایندرکههابخشسایروقراردادها،ساختمانوراهنتونسوزمکانیک،ارتباطات،نتو

راعیاصفهان_محسن

)۱۶:۳۰-۰۱/۰۷/۱۷(یزفوالدسایرگیختهرگاهرکاهایبالکتعویضپروژهاولفازپایان

رسید.پایانبهکترشیزفوالدسابخشمداومیرگیختهرگاهرکاهایبالکتعویضپروژهاولفازاصفهان،آهنذوبتالشگراناجرایویزیربرنامهبا

فوالدســا بخش مدیر خواجوی ظرفیتزسیاوش در تغییر با پیش سال سی حدود در گفت: خبر، این اعالم با اصفهان آهن ذوب ی

جدید های ایســتگاه احداث و گرکنورتورها فوالدساریخته بخش در موضوعزی این و کرد پیدا افزایش کارخانه تولید ظرفیت ی،

نمود.ایجادهابالکرویربراهاییشکستگی

حدود از افزود: تد25وی به پیش فلرسال اسکلت و ها بالک روی بر تعمیراتی کازیج گروهری یک همواره تاکنون و شد شروع گاه

هستند.هابالکاینتعمیروبازدیدحالدریزفوالدســابخشباالبرهایمکانیکنفراتهمراهبه51گاهرکاازاجرایــی

فوالدسا بخش تصزمدیر اصفهان آهن ذوب تعمیراتری و شده مشاهده ایرادات حجم دلیل به کرد: شزیح ها بالک پرومریاد مت کت

مدا و نقشه مجموعه سه فلرروسیه، اسکلت تقویت به مربوط های نقشه اول دسته نمود. کارخانه تحویل فنی کازک گرگاهری یریخته

سال از که کا92تا90بود های ستون سر تقویت های نقشه دوم دسته گردید. جرا کامال طور هایربه سال که بود اجرا93و94گاه

م…مترمیلیون30طبیعیگازمصرفکاهشومگاواتی5قبرتولیدایشافزتومانی،دمیلیار234جوییفهصر:724سبا|خبرخبرادامهادامه
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کا هــای بالک کلیه تعویض به مربوط ســوم دسته و گرگاهرگردید توسعهریخته معاونت توسط ها بالک ســاخت از پس بود. ی

بردا بهره معاونت عهده بر پروژه این اجرای تولید، روند با ها بالک تعویض عملیات تداخل دلیل اظهارربه خواجوی شد. گذاشته ی

همکا با تصمیم این اتخــاذ زمان از مدیرداشــت: فوالدســاری های انجامزیت جهت الزم های وبررسی مطالعات نت، مهندســی و ی

شد.یزیربرنامهمرحله9درپروژهاجراییعملیاتوشــدآغازهابالکتعویضعملیات

فوالدسا بخش تصزمدیر اصفهان آهن ذوب شهری پنجم از کرد: زمانبندیریح برنامه براساس ها بالک تعویض عملیات ماه، روزه26یور

کا شرایط و دمونتاژ کمکی قطعات ها بالک تعویض عملیات اتمام از پس و آغاز مصوب اجرایی دستورالعمل کارو از ناحیه این بهری گاه

شد.گرداندهزباولیهاحالت

فوالدســا بخش مکانیک تجهیزات معاون بزاز شز*علی سالری در گفت: نیز ش79کت از تیمی ها، بالک از یکی شکستگی علت کتربه

ط و بازدید براساس و شد فراخوان بازسارگیپرومز آن اضطرازح صورت به بالک عدد سه تقویت و تعمیر طیری، افزود: وی شد. انجام ی

کنت و بازرسی قرارداد شــریک سازه کارشناسان توســط ها بالک تمامی راهکارهایرل و عیوب تفصیلی گزارش و انجام گیپرومز کت

ها جرثقیل تعداد و تناژ فزایش وا مشکالت تعدد دلیل به ها بالک تمامی تعویض ضرورت آن ضمن و شد ارائه ها آن تقویت و تعمیر

شد.اعالمکترشآنتوسط

فوالدسا مکانیک تجهیزات شزمعاون ســالری در داد: ادامه فل1390کت ســازه اصالح کازقرارداد های بالک گرگاهری شــاملریخته ی

اندا راه و نصب ساخت، صورتزطراحی، به بالک شEPCی کنسرسیوم منعقدرتوسط فوالد آزمونه و پوالد مرات روسیه، پروم مت کت

ش توســط طراحی انجام از پس و شرشد در ها بالک ساخت پروم مت تعویضرکت از آهنی ذوب تالشــگر این شد. آغاز مرات کت

کا شــمال سمت یک ناحیه های گرگاهربالــک مدیریخته توسط شری و نت مهندسی باریت گفت: و داد خبر لنجان توسعه کت

جرثقیل مونتاژ مکان ا ، ها بالک تعمیرات حذف توقفات، کاهش ها، بالک فزایش200تعویض وا توسعه های پروژه جرای وا جدید تنی

شود.میفراهمتولید

می منتقل ها جرثقیل توســط قبال که فوالد های پاتیل گفت: نیز مکانیک تعمیرات و ســاخت ارشــد مهندس رهنمــا *هومن

و125شــدند وزتن تولید افزایــش با همزمان که داشتند بــهزن آنها با180ن این افزود: وی یافت. ارتقاء آســیبرگذارتن ها، ی

نبود.همخوانفعلیهایبالکبا،کهشدیریدارخنیزتنی200جرثقیلیکدیگرسویازوساختواردهابالکبهرامتعددیهای

تعداد کل در کــرد: نشان خاطر مکانیک تعمیرات و ساخت ارشد دو94مهندس فاصله به نیز پروژه این دوم بخش و تعویــض بالک

شود.میآغازاول،قسمتتعویضازماه

پ بالکر*رضا یک تعداد اول بخش در : گفت نیز باالبرها تعمیرات مکانیک ارشد مهندس بالکرمت24یشانی شش و تناژرمت12ی با ی

شدند.تعویضتن90حدودکلی

متالز،میسرمایه،افقآنالین،چیالناقتصادی،رصدنیوز،شمااکوناپرس،یرخبپایگاهیدار/رخجمهور،صمت،گسترشگار،زروروزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
بازار،افقفوالد،،معدنتجارتنیوز،طالگستر،روابطبورس،رصدنامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیایمدیا،معدنمیهن،اقتصادگردان،تجارتاقتصادآنالین،

روزرصد،24نیوزایرانخبر،رویدادجدید،رویدادق،رشرویدادآوا،تجارتتهران،رخدادفردا،باندیدهورزشی،رصدنیوز،معدن

یفوالدسازیگریختهرگاهکارهایلکباتعویضپروژهاولفازپایاناقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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)۲۲:۲۲-۰۱/۰۷/۳۰(اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیدکوردرثبت

رسید.ثبتبهصنعتیعظیممجتمعایندرتن270وهزار494ومیلیونیکتولیدبامذابچدنماههششتولیدکوردراصفهانآهنذوبتالشگرانهمتبه

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

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
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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

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماننو/ایرانروز،رصدتجارت،واقتصادمدیا،معدننیوز،ماینیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۱۶-۰۱/۰۷/۲۱(یمرداراساختمانیمقاطعگونهرهتولیدتواناییاصفهان:آهنذوبکترشمدیرعامل

ش کلیدیترمدیرعامل هماکنون سال، در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار به توجه با گفت: اصفهان آهن ذوب مقاطعرکت سبد مصرفکننده ین
است.داراراحرطایننیازبامتناسبساختمانیمقاطعگونهرهتولیدتوانمندینیزآهنذوبومیآیدشماربهیزشهرساوراهوزارتاصفهان،آهنذوبساختمانی

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و ایری اصفهان، آهن ذوب شرکت مدیرعامل رخصتی، کترج

: کرد بیان دیدار این در اصفهان آهن به75ذوب اصفهان آهن ذوب ایران در است. بلند کوره روش به جهان فوالد تولید از درصد

نهاد.بنیان40دههدرراتولیدشیوهاینجهانی،برندیکعنوان

ش همراه به هماکنون اصفهان، آهن ذوب : افزود آنهاروی سهام که پیمانکار حدود100کتهای برای است، کارخانه به متعلق 17درصد

است.وابستهصنعتیعظیممجتمعاینتولیدبهنیزکشورزغالسنگمعادنمجموعهحیاتوکردهایجاداشتغالزایینفرهزار

ش تصرمدیرعامل آهن ذوب دررکت و شد نهاده بنیان اجتماعی مسئولیتهای اساس بر و صنعت یک عنوان به کارخانه، این : کرد یح

تعداد جنگ، جبهههای از ب290پشتیبانی از که کرد تقدیم اسالمی میهن به را عرشهید این خون گذشتزکت از بعد کارخانه این یزان،

میدرخشد.بینالمللیوملیعرصههایدرپایدارواستوارسال،50ازبیش

به مجموعه، داخل در جهادی کوشش و تالش و انسانی نیروی تخصص و دانش لحاظ به اصفهان آهن ذوب : کرد خاطرنشان رخصتی

بیمه متاسفانه اما نیست مواجه مشکلی با خدا بسیارلطف خاریهای از را هری جمله از میکند. تحمل مجموعه از گاززج مصرف ینه

نیست.برخورداریژانریارانهازتولیدشیوهدلیلبهصنعتیعظیممجتمعاینکهحالیدراست؛شدهبرابر10حدودکارخانه،

ش این تولید شیوه به توجه با آهن ذوب نیاز مورد زغال و کک تامین تامینروی کرد: عنوان و دانست چالشها دیگر جمله از را کت

ه ساالنه اولیه، مواد تحزاین محدودیتهای از جدای را باالیی بسیار ترانرینه چالشهای و بازیم میکند. تحمیل کارخانه به و... یتی

» سیستم اساس بر را تمیز فوالد بتوانیم تا میکنیم تحمل را مشکالت وجود، راVDاین محصوالت انواع نورد و کنیم تولید کارخانه در «

باشیم.داشته

ش شرمدیرعامل این تاسیس با همزمان کرد: اضافه اصفهان آهن ذوب شدرکت نهاده بنیان کشور معادن از استخراج و اکتشاف کت،

.استمواجهمحدودیتبابلندمدتدراولیهموادتامینبرایآهنذوبامروزاما

اصفهانآهنذوبدرمذابچدنماههششتولیددکوررثبتاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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برخوردا را مشکل این حل راهکار شررخصتی این تا دانست اختصاصی معدنی پهنه از نیازری تامین کنار در بیشتر تولید با بتواند کت

باشد.داشتهکشوربراییرارزآودریربیشتسهمداخل،

مط قیمتگذاروی : کرد دستورح بسیاری آسیبهای جری، به را میزانری که زمانی ساخت. وارد کشور فوالد صادرات و تولید یان

قیمتگذا اما بگیرد قرار کار دستور در باید محصوالت صادرات است، داخل بازار نیاز از بیش کشور در فوالد دستورتولید صدورری و ی

ا و روسیه جنگ از که فرصتهایی جدید، آنوبخشنامههای دنبال به و برد بین از بود، شده ایجاد ایران فوالد صادرات برای کراین

رفتند.دستازبودند،شدهحفظوشناساییسختیبهکهصادراتیبازارهای

ش ارزشرمدیرعامل و صنعتی محصوالت سبد ساختمانی، فوالدهای انواع تولید کنار در اصفهان آهن ذوب داشت: اظهار آهن ذوب کت

.استپهنبالتیرآهنانواعتولیدآنهاجملهازکهمیدهدگسترشروزبهروزبازار،نیازبامتناسبراکارخانهافزا

کلیدیت هماکنون سال، در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار به توجه با : کرد اذعان ینررخصتی

شهرسا و راه وزارت اصفهان، آهن ذوب ساختمانی مقاطع سبد هزمصرفکننده تولید توانمندی نیز آهن ذوب و بوده مقاطعری گونه

است.داراراحرطایننیازبامتناسبساختمانی

حید مرمحمدمهدی رئیس شهرساری، و راه تحقیقات مهمتزکز از یکی : کرد بیان نشست این در نیز مری این رسالتهای تدوینرین کز،

است ساختمان عرصه با مرتبط دستورالعملهای و مزاستانداردها این درریرا پژوهشی25کز حوزه سه در و مختلف تحقیقاتی بخش

معما حملونقل، فنی، ابنیه و شهرسارساختمان و مزی این گفت میتوان بنابراین است. شده ساماندهی وری راه وزارت فکر اتاق کز،

میشود.محسوبحملونقلوساختمانحوزههایدریزشهرسا

ط برای را سیمان و فوالد پرمصرف مصالح تامین زنجیره افزود: مبنیروی سیزدهم دولت شعار تا هستیم پیگیر مسکن ملی نهضت ح

شود.محققیززعهموطنانبرایسالدرمسکونیواحدمیلیونیکساختبر

داردمسکنملینهضتحرطدرکلیدینقشاصفهان،آهنذوبمحصوالت

مطرحید طری در کلیدی نقش اصفهان آهن ذوب در استاندارد ساختمانی فوالدهای تولید کرد: کناررح در و دارد مسکن ملی نهضت ح

م این به نیز فوالد صنعت با مرتبط آییننامههای و ضوابط دستورالعملها، تدوین بخش در میتواند آهن ذوب موضوع، کمکراین کز

کند.

تص مروی و اصفهان آهن ذوب مجموعه از تخصصی گروه کار یک است شده مقرر کرد: شهرساریح و راه وزارت تحقیقات ظرفزکز ی

ط این از تا کنند تدوین فوالد بخش در مصالح تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه یک آینده، هفته دو پیگیرمدت درریق الزم یهای

شود.انجاممسکنملینهضتحرطدرصنعتیعظیممجتمعاینمحصوالتازیربهرهگیبرایوزارتخانهسطح

و داشته خوبی تولید رشد دارد، وجود بینالمللی عرصه در که مشکالتی کنار در اصفهان آهن ذوب کرد: خاطرنشان مسئول مقام این

است.قدردانیوتشکرشایستهرونداین

همکارحید آماده آن به بیشتر بخشیدن رونق و تولید موانع رفع برای ما صمت، وزارت در اینکه به اشاره با مختلفری سطوح در ی

هموطنان تا است مختلف بخشهای همافزایی و همدلی کشور، در ساختمانی واحد میلیون یک احداث الزمه کرد: اظهار هستیم،

شوند.برخوردارمناسبقیمتباوایمنمسکنازبتوانندیزانزع

و که مدلی : کرد تاکید کشور مسکن عالی شورای داردزعضو مدنظر واحدها این ساخت نیاز مورد مصالح و مواد تامین برای صمت یر

مدی از استفاده است، شده پرداخته آن به مسکن وزارت با تفاهمنامهای طی اینرو در فوالد صنعت که بوده تامین زنجیرههای یت
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دارد.اساسینقشبخش،

بهرهبردا معاون توالییان، شرمهرداد تمری کرد: عنوان نشست این در نیز اصفهان آهن ذوب هرکت کاهش برای بهزکز باید مسکن ینه

کنند.زندگیگذرانآسودگیوایمنیبابتوانندمردمتاشودیترمدیمسئوالنتوسطصحیحنحو

فل سازههای و بتنی ساختمانهای خصوص در عمومی افکار است نیاز افزود: شوندزوی توجیه خودزی جای در بناها این از یک هر یرا

گ تفکیک و دستورالعملها آییننامهها، تدوین بخش در استاندارد و مهندسی نظام سازمانهای مسیر این در و است یدهایرموثر

است.موثرنیزینههازهکاهشبخشدرموضوعاینکهدارندکلیدینقشفوالدی

تص شرتوالییان : کرد طریح برای را ساختمانی مقاطع انواع تولید توانایی اصفهان آهن ذوب امارکت است دارا مسکن ملی نهضت ح

برنامه نحوی به سیاستگذاران جوشکازیرباید که کنند ساختمانساری در ناایمن رویکردهایزیهای این یابد. پایان همیشه برای ی

آخ با منطبق و گرم نورد شیوه به ساختمانی مقاطع انواع که هماکنون ناایمن، آهنرساختوساز ذوب در دنیا روز استانداردهای ین

ندارد.جایگاهیهیچمیشود،تولیداصفهان

برنامه معاون رضوانیان، شزیرعلیرضا توسعه و مانندری گواهینامهها انواع داشتن با کارخانه این شد: یادآور اصفهان آهن ذوب کت

همول برخورداوکرز، همچنین ، و... آمادهرگیشن استانداردها، و آییننامهها تدوین بخش در ملی سطح در معتبر آزمایشگاههای از ی

است.یزشهرساوراهوزارتتحقیقاتکزرمبایرهمکا

دی برند پایه بر اصفهان آهن ذوب کرد: خاطرنشان بساروی اطمینان «با دادهزینه قرار تولید سرلوحه را محصوالت کیفیت همواره ید»،

نمیشود.جرخاکیفیتیلرازکمیتدلیلبههیچگاهواست

پیام//انتهای

)۰۹:۵۹-۰۱/۰۷/۲۴(اخیرسالهفتطیتولیددرآهنذوبعملکردینربهتثبت

ورش میلیون یک تولید میزان به دستیابی با اصفهان آهن ذوب و380کت بهت396هزار محصوالت، انواع پایانرتن در را اخیر ساله هفت عملکرد جا6ین سال نخست رقمرماهه ی
زد.

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و مختلفری واحدهای تولید میزان افزایش آهن، ذوب کت

ش یک داخلی برنامههای از جدا کشور در گذشته سالهای متغیرهایرطی به آنهازکت، کدام هر از عبور که که است وابسته یادی

ساز بررسی در که میکند پیدا نمود بیشتر زمانی مسئله این میکند. ایجاب را ویژهای نمونههایوشرایط دنیا اقتصادهای بر حاکم کار

میگذرد.تقاضاوعرضهمسیرازبازارتعیینکنندهمسیریرازمیشودیافتکمترکشورمشابه

ش و معدنی فوالدسارصنایع چالشهایزکتهای با اخیر سالهای طی عدمزی به میتوان آن جمله از که کردند نرم پنجه و دست یادی

کرد.اشارهفوالدزنجیرهدرمعدنیموادمناسبتوزبع

ش تولیدات نوع به بسته میکند، متاثر را تولید فرایند کل که مسئله نخستینراین که میکند آشکار را خود جانبی اثرات مختلف کتهای

بل پهنههای و اکتشاف عمق افزایش عدم کنار در موضوع این است. تولید میزان کاهش آن تولیدونشانه فرایند عمل در معدنی، شده که

ش سازردر برخی مهندسی تنها و است کرده روبهرو جدی چالش با را فوالدی شوکتهای تولید آمار که بارکارهاست شرایط در را کتها

یمدارارساختمانیمقاطعگونههرتولیدتواناییاصفهان:آهنذوبکتشرعاملمدیرآنالین:اتفلز|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۸۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIR98AN3


میشود.محسوبیردشوامسئلهنیزتولیدمیزانینرکمتبهرسیدنوضعیتی،چنینباکهحالیدراست؛دادهقرارثبات

نبودن وزفراهم جادهای حملونقل مانند الزم مطریرساختهای موارد سایر کنار در بنادر و هریلی افزایش سبب شده، ینههایزح

در این و نشده اتخاذ آن برای درستی حل راه هنوز تولید، بستر در مشکل این وضوح علیرغم که است شده فوالدی صنایع حملونقل

دارد.قرارمعدنیصنایعوفوالدیکتهایرشاختیاردرکشورداخلیناخالصتولیدازتوجهیقابلبخشکهاستحالی

افق در کشور فوالد تولیدی1404صنعت سقف یه رسیدن نشود،55، تغییر دستخوش فعلی شرایط اگر که است متصور را تن میلیون

دستیابی که است مشخص خوبی به شده، ذکر مطالب به توجه با دید. خواهد خود روی پیش را توجهی قابل موانع هدف این به نیل

میطلبد.راخاصییتیرمدیتدابیرواحدی،هردرتولیدافزایشبه

ایرش که اصفهان آهن ذوب مدیرکت هرم راس در را رخصتی خوبیرج شرایط تولید مقوله در شد، گفته آنچه علیرغم میبیند، خود یتی

کرد.جستوجوکترشاینیترمدیفنیدانشوسیاستهادرتنهابایدرامسئلهاینومیکندیرسپرا

و میلیون یک تولید میزان به دستیابی با آهن و380ذوب بهت396هزار محصول، پایانرتن در را خود اخیر ساله هفت عملکرد 6ین

زد.رقمیرجاسالنخستماهه

ضرو نکته این به شراشاره این تولید فرایند به توجه با که است یادشده،ری محدودیت در تولید میزان افزایش بلند، کوره یعنی کت

گذشت.آنکنارازسادهنبایدکهاستتوجهیقابلدستاورد

پیام//انتهای

/۰۱(ساختمانصنعتدرتحولمنشااصفهان،آهنذوبمحصوالتکرد:حرمطکشوریزشهرساوراهتحقیقاتکزرمرئیس
۰۷/۲۴-۲۲:۱۹(

م شهرساررئیس و راه تحقیقات وزکز میلگرد تیرآهن، انواع مانند آهن ذوب تولید محصوالت گفت: کشور ساختمانساری صنعت در تحول منشاء میتوانند عمرانیزیل بخش در و ی
بگیرند.قرارکشور

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و وری مشاور پروینپور، افشین اصفهان، آهن ذوب یرزکت

مدی و طراحی منظور به کرد: بیان اصفهان، آهن ذوب کارخانه مختلف بخشهای از بازدید حاشیه در فوالدرصمت تامین زنجیره یت

ا از یکی عنوان وربه کردیم مشاهده اصفهان آهن ذوب در نزدیک از امروز را ساختمانی مقاطع تولید فرایند ساختوساز، در اصلی کان

ع ایران آبادانی و رونق برای که تولید جبهه فعاالن تمام درزبه کشور فوالد از مهمی بخش میگوییم. نباشید خسته میکنند، تالش یز

موث نقش کیفی، ساختمانی مقاطع تولید بخش در صنعتی عظیم واحد این و میشود تولید اصفهان آهن ذوب طرمجموعه در حری

داراست.مسکنملینهضت

سرآغا بازدید این افزود: مزوی و اصفهان آهن ذوب از متشکل تخصصی گروه کار یک تشکیل برای شهرساری و راه تحقیقات کشورزکز ی

و شود تدوین فوالد بخش در مصرف پر مصالح تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه آینده، هفته دو مدت ظرف و اساس این بر تا است

میکنیم.یرپیگیرابرنامهاینشدنعملیاتینیزما

گ انواع تولید و ساختمانی مقاطع بیشتر تنوع : کرد خاطرنشان کشور مسکن عالی شورای توجهرعضو نیازمند جدید، فوالدی یدهای
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دارد.قراراقدامدستدرخوبیبرنامههاینیزبخشایندرواستتولیدنهادههایتامینبخشدردولتبیشتر

مهمت جمله از را استاندارد و ایمن واحدهای احداث و ساختمان تمامشده قیمت کاهش مهم پارامتر دو ادامه در اهدافرپروینپور ین

مرط و اصفهان آهن ذوب بین که تعاملی اساس بر گفت: و کرد عنوان مسکن ملی نهضت شهرسارح و راه وزارت تحقیقات یزکز

این که شد زده کلید استاندارد مصالح پایه بر ساختمانی واحدهای احداث و طراحی میشود، برقرار نیز آییننامهها تدوین بخش در

دارد.پیدرراساختمانتمامشدهقیمتکاهشوسازههابودنایمنساختوساز،دریعرتسموضوع

باشدفوالدیهایرسانریامیتواندصحیحیرقاعدهگذابادولت

با صمت وزارت کرد: اظهار دهد، پیوند مسکن تولید رونق به را فوالد تولید جهش میتواند چگونه دولت که سوال این به پاسخ در وی

تورقاعدهگذا تولید، بخش سه در صحیح یازی میتواند فوالدی، محصوالت همچنین و شمش مصرف و تولیدریع کارخانههای یرسان

است.مرتبطساختوسازبیشتررونقبامستقیمطوربهموضوعاینکهباشدکشورسطحدرفوالد

حید مرمحمدمهدی رئیس شهرساری، و راه تحقیقات مردمزکز اولیه نیازهای جزو مسکن، تامین کرد: اذعان نشست این در نیز کشور ی

ع هموطنان تا میکند دنبال جدیت با را سال در مسکونی واحد میلیون چهار ساخت سیزدهم، دولت علت همین به و بتوانندزاست یز

طز در کنند. زندگی استاندارد و ایمن سقف یک مهمتریر از یکی مسکن، ملی نهضت مصالحرح تامین زمین، از بعد موضوعات ین

ط قانون در منظور بدین است. نیاز مورد شدرساختمانی مصوب سیمان و فوالد مصرف پر مصالح تامین زنجیره مسکن، ملی نهضت ح

شهرسا و راه وزارت راستا این در مدیزکه صمت، وزارت همراه به وری مرغوب ساختمانی مصالح تا دارند عهده بر را زنجیره این یت

شود.یقرتزکشورساختمانیپروژههایبهممکنزمانینرکوتاهتدراستاندارد

مهمت جمله از را ساختمان بخش در آییننامهها و استانداردها مقررات، مروی این رسالتهای تصرین و برشمرد بهرکز توجه با : کرد یح

و... زلزله مانند بحرانهایی از ناشی پیامدهای آنها، اصولی اجرای سپس و آییننامهها استاندارد و دقیق تدوین کشور، بودن زلزلهخیز

مقاومسا طراحی آییننامه مثال، عنوان به میدهد. کاهش ممکن حداقل به وزرا هزار دو اعضای800ی توسط زلزله برابر در ساختمان

است.تدوینحالدرکزرماینعلمیکمیتههای

م شهرساررئیس و راه تحقیقات ساختمانیزکز مقاطع تولیدکننده عنوان به اصفهان آهن ذوب سویه دو ارتباط داد: ادامه کشور ی

م با کشور در شهرساراستاندارد و راه تحقیقات تاثیزکز بخش دو این میشود سبب آییننامهها، این تدوین منظور به درری گذار

ط تحقق در تخصصی صورت به و یکدیگر با همگام نقشآفرساختوساز افتخار با مسکن ملی نهضت باشندرح وزین طراحی تجربه یرا

بکا به ملزم مهندسی نظام جامعه ادامه در و لحاظ استانداردها تدوین در مستقیم صورت به ساختمانی مقاطع قوانینرگیرتولید این ی

ت سیستمهای از استفاده همچنین نیزرمیشود. جدید رویکرد با میشد، استفاده ساختوسازها در که بتن و فوالد مانند همزمان کیبی

ساختمانسا در هم شیوه این علمی، آییننامههای اساس بر تا است گرفته قرار نظر مسیرزمد این در که یابد رواج ایمن صورت به ی

هستند.گذاررتاثیاصفهانآهنذوبتولیدوطراحیبخشدونیز

آهنذوبساختمانیمحصوالتباساختوسازدریعرتسویزسبکسا

جوشکارحید کرد: تاکید اصفهان، آهن ذوب محصوالت کاربرد با ارتباط در بسیارری مخاطرات ساختوساز، در ناایمن رازیهای یادی

ساختمانسا مالک استاندارد، و کیفی محصوالت که میشود تدوین صورتی به آییننامهها در موضوع این و دارد دنبال گیرندزبه قرار ی

سبکسا به میتوان آنها مزایای جمله از تسزکه و ساختمانیری مقاطع تولید سبد در نیز شاخصها این کرد. اشاره ساختوساز در یع

را تعامل اولین بنابراین میدهد. پوشش را کشور فوالد تولید از مهمی بخش اصفهان آهن ذوب چراکه دارد؛ وجود اصفهان آهن ذوب
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مدی قانون اول گام تا کردیم برقرار تولیدی عظیم مجتمع این با صمت وزارت همراه صورتربه به مصرف پر مصالح تامین زنجیره یت

کنیم.کترحسیزدهمدولتوعدهتحققمسیردرکاملهمافزاییبابتوانیموشودبرداشتهعملیاتی

یکشنبه امروز بازدید در داشت: اظهار انواع24وی مانند استاندارد ساختمانی مقاطع از متنوعی سبد اصفهان، آهن ذوب از ماه مهر

میلگرد، ساختمانسارتیرآهن، صنعت در میشوند، تولید دقیق آزمون مبنای بر که محصوالت این کردیم. مشاهد نزدیک از را ... و یزیل

یا و لطف به تا بگیرند قرار تحول منشاء میتوانند کشور عمرانی بخش در گرو بیشتر تنوع خدا، نزدیکری آینده در را فوالدی یدهای

باشیم.شاهد

م شهرساررئیس و راه تحقیقات کشور،زکز در فوالد تولیدکننده اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب شد: یادآور پایان در کشور ی

بسیا یارچالشهای به هستیم امیدوار دارد. اولیه مواد تامین بخش در ویژه به افزایشری تا شوند برطرف نیز محدودیتها این خدا ی

شاهد را کشور سطح در ایمن ساختوساز بیشتر رونق آن دنبال به و کارخانه این در را ساختمانی مقاطع ویژه به محصوالت انواع تولید

باشیم.

پیام//انتهای

درآمدنیوزنیوز،معدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۵-۰۱/۰۷/۳۰(اصفهانآهنذوبمحصوالتتولیددربلندجهشی

است.کترشاینتاسیسابتدایازجدیدکوردهایرثبتازحاکیی،رجاسالابتدایماهه6دراصفهانآهنذوبتولیدیآمارهایگفت:اصفهانآهنذوبکترشمدیرعامل

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و ایری اصفهان، آهن ذوب آمارهایرکت کرد: بیان رخضتی ج

ش این دررتولیدی جا6کت سال ابتدایی ثبترماهه از حاکی شری این تاسیس ابتدای از جدید مذابرکوردهای چدن تولید است. کت

با است، صنعتی عظیم مجتمع این تولید میزان اصلی معیارهای از یکی و10که میلیون یک به گذشته، سال به نسبت افزایش درصد

است.آهنذوبتاسیسابتدایازتولیدمیزانینرباالتکهرسیدتن381وهزار493

جا سال ابتدای از افزود: مذاب،روی چدن تولید در و داشتیم خوبی بسیار دستاوردهای نوید2ی که هستیم پیش برنامه از درصد

بیرون از که مشکالتی و است گرفته صورت سختی شرایط در تولید این میدهد. را سال پایان تا تن میلیون سه تولید به دستیابی

گم حقوق افزایش همچون انررسازمان حاملهای قیمت رشد همچنین و واردات ذوبژکی اقتصادی تولید شده، تحمیل گاز ویژه به ی

است.کردهمواجهچالشباراآهن

ش تصرمدیرعامل اصفهان آهن ذوب پیگیرکت با کرد: گمریح حقوق افزایش مشکل حل برای مجلس در گرفته صورت کی،ریهای

آهن ذوب تولید نوع به توجه با نیز گاز قیمت افزایش خصوص در است. نشده حاصل نهایی نتیجه اما گرفته صورت خوبی اقدامات

انر یارانه از بودن بیبهره مشکالتژو این حل با تنها آهن، ذوب تولید حفظ که گونهای به هستیم؛ مواجه جدی مشکل با متاسفانه ی،

شناسایی موجب و کرده ایجاد سنگینی مالی بار مشکالت این است. درزامکانپذیر است؛ شده آهن ذوب مالی صورتهای در یان

شود.حلشدهحرطمشکالتبایدامراینبرایوباشدبرقراریرسودآوتعادلبایداست،کشورنیازکهتولیدافزایشبرایکهحالی
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استرات بسیار را اصفهان آهن ذوب تولیدات مطژرخصتی، و دانست اقتصادی امنیت در موثر و باریک اولیه مواد تامین برای کرد: ح

ت در تغییر جمله از مختلف شراقدامات به ورودی مواد کوتاهمدترکیب در شدیم موفق و... معادن با تعامل و ارتباط در رویکرد تغییر کت،

از الزم مساعدت باید خصوص این در و است معدنی اکتشافات انجام به نیاز اولیه، مواد پایدار تامین برای اما کنیم حل را مشکل این

شود.انجامشدهدرخواستمعدنیپهنههاییرواگذابرایصمتوزارتطرف

و میلیون یک سهمیه تخصیص عدم به اشاره با تولید700وی نوع به توجه با سهمیه این کرد: اذعان آهن، ذوب به سنگآهن تنی هزار

نظ در با هستیم امیدوار و میطلبد را دولت تایید آن، شدن اجرایی که شد تصویب مجلس مختلف کمیسیونهای در آهن گرفتنرذوب

استرات محصوالت تولید و بازار نیاز تامین در همچنان بتوانیم آهن، ذوب برای سهمیه حالیژاین در مشکل این کنیم. عمل قدرت با یک

است.بیبهرهمهماینازآهنذوبامادارندسهمیهدولتیمعادنازفوالدتولیدکنندگانسایرکهاست

ش تولیدرمدیرعامل در آهن ذوب مهم دستاورد به اشاره با اصفهان آهن ذوب شرکت این کرد: تاکید فراوانریل، مشکالت وجود با کت

تولیدزیرسرمایهگذا برای مشتریادی تنها عنوان به دولت اما داد انجام هریل پرداخت در باید محصول این اصلی خزی یلریدرینه

تولید که کند عمل نحوی جملهربه از باال افزوده ارزش با محصوالت سایر تولید در همچنین باشد. امکانپذیر آهن ذوب برای یل

بسیا اهمیت که رفتهایم پیش برنامه مطابق نیز پهن بال مسکنرتیرآهنهای ملی نهضت تحقق در و دارد ساختمان صنعت تحول در ی

است.ینرنقشآفنیز

بهرهبردا معاون توالئیان، شرمهرداد خصوصری در نیز اصفهان آهن ذوب شرکت این تولیدی گذشته،رکوردهای سال در کرد: بیان کت،

بیشت شد موفق آهن تارذوب تولید دررین وجود این با کند. تجربه را خود جا6یخ سال اول شکستهری،رماهه گذشته سال تولید کورد

شد.

و میلیون یک به نهایی محصول تولید کرد: اضافه و380وی پایان396هزار در که6تن رسید امسال نخست نسبت15ماهه درصد

با چدن تولید داشت. افزایش گذشته سال میلیون10به یک به افزایش، و493درصد باالت381هزار که رسید تولیدرتن میزان 6ین

ش تاسیس ابتدای از بارماهه فوالد تولید اینکه ضمن است. بوده اصفهان آهن ذوب و13کت میلیون یک به افزایش، هزار339درصد

با53و نوردی محصوالت به14تن، افزایش، و811درصد تولید175هزار باآتن، و10گلومره میلیون یک به افزایش، هزار721درصد

است.رسیدهتن860وهزار626بهافزایش،درصد2.5باککتولیدوتن

مط شرتوالئیان کرد: چالشرح با اولیه مواد تامین برای که است شده تولیدی ارقام این ثبت به موفق حالی در اصفهان آهن ذوب کت

کنیم.حفظرااولیهموادموجودیمدت،بلندقراردادهایویزیربرنامهباشدیمموفقامابودمواجه

بهرهبردا شرمعاون «ری سبد تکمیل خصوص در امسال کرد: اظهار اصفهان آهن ذوب سایزHکت که برداشتیم خوبی گامهای و24»ها،

30» تولید برای همچنین کنیم. تامین را بازار نیاز تولید، افزایش با میکنیم تالش و شد عرضه بازار به محصول تیرآهنهایHاین و «

برسانیم.تولیدبهسالپایانتارا400تیرآهنهستیمامیدواروکردیمیزیربرنامهنیزگترربزسایزبا

ش این تولید افزایش به اشاره با نیز آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی، افزایشرهمایون برای کرد: عنوان بلند، کوره بخش در کت

ش محصوالت شده تمام قیمت کاهش در مهمی بسیار نقش که کک مصرف کاهش همچنین و مذاب چدن دارد،رتولید پروژه9کت

کاهشزیربرنامه همچنین و تولید افزایش موجب پروژهها این اجرای اجراست. دست در تعدادی و رسید اتمام به تعدادی که شده ی

شد.خواهدچدنتنهرازایبهگرموکیل500یرزتاککمصرف

امیدوا ابراز شروی که کرد تولیدری مرز به بار اولین برای بتواند امسال تولید، برنامه از بودن پیش به توجه با اصفهان آهن ذوب کت
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برسد.سالدرتنمیلیونسه
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)۱۳:۴۳-۰۱/۰۷/۰۲(پیداستهمچنانصادراتیتعرفهافزایشاثرات

گرفت.قرارروسیهاختیاردرایرانفوالدیبازارهایصمت،وزارتاشتباهسیاستهایوفوالدصادراتبرمالیاتتعرفهدرصدی17افزایشراستایدرگفت:اقتصادیکارشناسیک

ت با فوالدبان با گفتگو در آرمان بازأبهمن وزارت نشدن احیا لزوم بر مطرکید دررگانی سیاستهایی جدید دولت حاضر حال در کرد: ح

احمدی آقای زمان که حالیست در این یافت. خواهد کاهش اساسی کاالهای واردات به اقتصاد وابستگی آن، دنبال به که گرفته پیش

ش سال یک در بازرنژاد، ورکت میلیون یک از بیش کارخانجات750گانی دست روی داخلی محصول که گونهای به کرد؛ وارد شکر تن

کرد.یرگیوجلمیگویند،وارداتوزارتآنبهنوعیبهکهگانیربازوزارتایجادازبایددلیلهمینبهکرد.باد

و امین فاطمی رضا اقدامات از نارضایتی به اشاره با طزوی به بایستی رسانهها همچنین گفت: صمت، تشکیالتریر ایجاد از مانع یقی

س داخلی تولید دوباره عمال صورت این غیر در که شوند ورجدید طرفی از شد. خواهد تولیدزکوب در مناسبی رویکرد فعلی صمت یر

شد.اضافهفوالدیصادراتبرتعرفهدرصد17کراین،وابهحملهازپسروسیهیمهایرتحزماندرکهگونهایبهندارد،داخلی

افزایش با است معتقد اقتصادی کارشناس قرار17این روسیه اختیار در ایران فوالدی بازارهای فوالد، صادرات بر مالیات تعرفه درصدی

دارد.همراهبهفوالدتولیدبرایرامشکالتیهمچنانغلط،سیاستهایدلیلبهاقداماینوگرفت

تص تحرآرمان زمان در که چرا دارد؛ جدی حمایت به نیاز ایران فوالد صنعت حاضر حال در کرد: جبرانریح را نفت صادرات کاهش یم،

ش واقع در است. مبارکرده فوالد بزرکت عنوان به شرگترکه از بعد بنگاه بخشرین توانسته که میشود محسوب نفت اززکت یادی

دهد.قرارمثبترونددررااقتصاد

)۱۶:۲۳-۰۱/۰۷/۲۵(فوالدمصرفپرمصالحتامینبرایتخصصیگروهرکاتشکیل

است.تولیدهاینهادهتامینبخشدردولتبیشترتوجهنیازمندجدیدفوالدییدهایرگانواعتولیدوساختمانیمقاطعبیشترتنوعگفت:صمتیرزومشاور

و مشاور پور پروین افشین ، فوالدبان گزارش اظهارزبه اصفهان آهن ذوب کارخانه مختلف های بخش از بازدید حاشیه در صمت یر

مدی و طراحی منظور به ارکرد: از یکی عنوان به فوالد زنجیره تامین ازریت را ساختمانی مقاطع تولید فرایند ساز، و ساخت در اصلی کان

ع ایران آبادانی و رونق برای که تولید جبهه تالشگران همه به کردم، مشاهده اصفهان آهن ذوب در کنند،خستهزنزدیک می تالش یزمان

گویم.مینباشید

تولید بخش در صنعتی عظیم واحد این لذا و شود می تولید اصفهان آهن ذوب مجموعه در کشور فوالد از مهمی بخش افزود: وی

است.دارامسکنملینهضتحرطدریرموثنقشکیفی،ساختمانیمقاطع
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تص مسکن عالی شورای سرآغارعضو امروز، بازدید کرد: مزیح و اصفهان آهن ذوب از متشکل تخصصی گروه کار یک تشکیل برای کزری

شهرسا و راه مصالحزتحقیقات تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه یک آینده، هفته دو مدت ظرف و اساس این بر تا است کشور ُپری

کنیم.مییرپیگیرابرنامهاینشدنعملیاتینیزماوشودتدوینفوالدبخشدرمصرف

گ انواع تولید و ساختمانی مقاطع بیشتر تنوع کرد: نشان خاطر پور بخشرپروین در دولت بیشتر توجه نیازمند جدید فوالدی یدهای

داردقراراقدامدستدرخوبیهایبرنامهبخشایندرواستتولیدهاینهادهتامین

گذا قاعده با صمت وزارت گفت: دهد، پیوند مسکن تولید رونق به را فوالد تولید جهش تواند می چگونه دولت اینکه با رابطه در یروی

تو تولید، بخش سه در یازصحیح تواند می فوالدی محصوالت همچنین و شمش مصرف و درریع فوالد تولید های کارخانه رسان ی

است.مرتبطسازوساختبیشتررونقبامستقیمطوربهموضوعاینکهباشدکشورسطح

)۲۳:۰۰-۰۱/۰۷/۰۲(یابدمیگسترشهوشمندیبااصفهانآهنذوبمحصوالتتولیدسبد

معدنکا نمایشگاه و همایش دوره اولین کار- به راستای در دیجیتال تکنولورگیری معدنکاژی صنعت نوین شریهای ایری،معرفی رسانه گروه همت به پیشرو استارتآپهای و کتها
شه سوم و بیست تا یکم و اصفهان،بیست آهن ذوب گروه فعال حضور با و اقتصاد بردنیای تهران المپیک هتل در مالطاهریورماه غالمرضا با رویداد این حاشیه در شد. مدیررگزار ی

خوانید.میادامهدرکهایمدادهانجامگفتگوییتهران)دانشگاهوایمیدروکرمشتموسسه(یونیدروپژوهشیموسسهمدیریراصغامیدوایمیدرویرفناووآموزش،پژوهش

مالطاه غالمرضا نیوز، ماین گزارش فناوربه و آموزش،پژوهش مدیر توجهری با فوالدی صنایع اولیه مواد پایدار تامین : گفت ایمیدرو ی

تکنولو و علم است نیاز لذا و روزهاست این های چالش از معدنی،یکی مواد ذخائر کاهش به رو روند شژبه درری بنیان دانش های کت

بگیرد.قراریرفرآووعمیق،استخراجاکتشافاتخدمت

بسیار اهمیت افزا ارزش محصوالت تنوع و کار،توسعه و کسب دنیای در : افزود بازوی اصفهان آهن ذوب و دارد یادی

مانند جدیدی پروژهرهوشمندی،محصوالت بخش در جدید رویکرد این که است کرده اضافه تولیدش سبد به را پهن بال تیرآهن و یل

دارد.یادیزبسیاراهمیتکشورعمرانیهای

باشدداشتهاختیاردرعمیقاکتشافاتبرایرامعدنیهایپهنهاستنیازمحصولمتنوعسبداینباآهنذوب

فناو و آموزش،پژوهش تصرمدیر ایمیدرو شناختهری کشور فوالد صنعت قطب عنوان به تاکنون دیرباز از اصفهان آهن ذوب : کرد یح

سبد این با آهن کردم،ذوب مشاهده نزدیک از را آن استاندارد محصوالت تولید کارخانه،فرایند این از بازدید چند طی بنده و شود می

اولیه،سبد مواد پایدار تامین دغدغه بدون تا باشد داشته اختیار در عمیق اکتشافات برای را معدنی های پهنه است نیاز محصول متنوع

دهد.گسترشروزبهروزرامحصوالتش

سا بومی نامه ویژه انتشار دارد، تقدیر جای که اصفهان آهن ذوب قوت نقاط از دیگر یکی : کرد نشان خاطر مسئول مقام کتابزاین و ی

ش این فناورانه شودرنیازهای می سبب انتشارات بدهد.این انجام را ارزشمندی اقدام چنین که دیدم را صنعتی کمتر بنده است. کت

همکارش زمینه و شوند آشنا آن نیازهای و اصفهان آهن ذوب توانمندیهای با بنیان دانش های تجهیزاترکت و قطعات ساخت برای ی

بگیرد.شکلکشورداخلدر

استکشورمعدنیوعمرانیهایپروژهپشتیباناصفهانآهنذوبیلر

فوالدمصرفپرلحمصاتامینایبرتخصصیگروهکارتشکیلفوالدبان:|خبرخبرادامهادامه
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اصغ یونیدرورامید پژوهشی موسسه مدیر مشت(ی گذاررموسسه اصفهان،بنیان آهن ذوب : گفت نیز تهران) دانشگاه و ایمیدرو ک

دا معدن و است کشور در فوالد منابعرصنعت : افزود وی یافت. توسعه و گرفت شکل عظیم صنعت این واسطه به نیز ایران در ی

بز کوچکرمعدنی ذخایر است،بنابراین استخراج حال در و شده شناسایی کشور کاملزگ نیاز پاسخگوی توانند نمی تن میلیون یک یر

طبیعت و شود انجام ها کارخانه اختصاصی معدنی های پهنه در عمیق اکتشافات است نیاز لذا باشند ازصنایع مسیر این در است الزم ًا

بگیرد.صورتاستفادهنهایتهوشمنداکتشافبرایبنیاندانشهایظرفیتازیرگیبهرهوعرصهاینمتخصصینتجربهودانش

تص یونیدرو پژوهشی موسسه تاثیرمدیر های شاخص از یکی کرد: میریح باز نقل و حمل بخش شده،به تمام قیمت افزایش در گذار

طوالنی فرایند یک است نیاز کارخانه تولید خط به رسیدن تا شود می استخراج معدن یک از که ای اولیه ماده مثال عنوان به گردد.

بهت و کند طی گررا گیزین بهره آن نقل و حمل برای خطوطرینه از استری هزیلی هایزیرا بخش سایر به نسبت را شده تمام ینه

استرات محصول تولید با اصفهان آهن ذوب و دهد می کاهش بسیار نقل و آفریکژحمل نقش کنار در عمرانیریل های پروژه در ینی

است.داشتهنیزمعدنبخشبهگیربزکشور،خدمت

اصغ حداکثررامید با است نیاز باشد، رقابت قابل المللی بین عرصه در محصوالت شده تمام قیمت اینکه برای دیگر سوی از : کرد بیان ی

پیگی و لحاظ فرایندها کلیه در نهایی محصول تا معدن از دیجیتال ورتوان،تحوالت بهره افزایش رویکرد همچنین و شود ی،کاهشری

نهایتزه و ضایعات ایمنی،کاهش و کیفیت ارتقاء ها، لذاینه بگیرد قرار صنایع های اولویت جزء المللی بین بازارهای در دائم حضور ًا

شود.ترسیمیزسادیجیتالمبنایبرتولیدبرایجامعراهنقشهیکنخبگانتخصصازیرگیبهرهبامسیرایندراستنیاز

روزرصداسرار،دنیایبانک،وبورسیرخبپایگاهسرآمد/اقتصاداقتصاد،دنیایافکار،ملی،اقتصادامروز،آرمانروزنامهدیگر:منابع

)۱۵:۱۶-۰۱/۰۷/۱۸(1401نخستنیمهدرذوبفروشدرصدی35افزایش

ش فروش نیوز، ماین گزارش اصفهانربه آهن ذوب بهبذو(کت منتهی مالی سال ماهه شش در افزایش1401/12/29) درصدی35با

رسید.یالرمیلیون215,806,016بهقبلمالیسالدرمشابهمدتبهنسبت

شه در ذوب فروش ماهرهمچنین افزایش1401یور به67با قبل سال در مشابه مدت به نسبت رسید.رمیلیون49,333,804درصدی یال

بود.صادراتیفروشبهمربوطیالرمیلیون1401،83,132,734نخستماههششدرذوبفروشمجموعاز

)۲۱:۴۶-۰۱/۰۷/۱۹(اصفهانآهنذوباستانداردیتیرمدیهایسیستمهایگواهینامهصدورواعتبارتمدید

شد.تمدیداصفهانآهنذوباستانداردیتیرمدیهایسیستمهایگواهینامهصدورواعتبار-

ممی نیوز، ماین گزارش مدیزبه های سیستم خارجی کیفیتری ISOیتی شغلی9001:2015 بهداشت و ایمنی ،ISO آموزش45001:2018 ،

ISO مشت10015:2019 شکایت و رضایت ISO,10004:2018یانرو 10002:2018 ISOممی تیم توسط اصفهان آهن ذوب موسسهزدر ی

یابدمیشگسترهوشمندیبااصفهانآهنذوبمحصوالتتولیدسبدنیوز:ماین|خبرخبرادامهادامه
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SGSروزهای جارشه12تا9طی سال ماه مستنداتریور در ای عمده انطباق عدم هیچ ثبت و مشاهده عدم به توجه با و شد انجام ی

مشت شکایت و رضایت و و شغلی بهداشت و ایمنی کیفیت، های گواهینامه اعتبار ممیزان، توسط شده بررسی عملیات ورو تمدید ی

ISOاستانداردگواهینامهبرای2019سالویرایشبهانتقال گرفت.صورتموفقیتبا10015

برنامه معاون رضوانیان ممیزیرعلیرضا این اختتامیه جلسه در اصفهان آهن ذوب توسعه و شزی مدیران حضور با که ها بری گزاررکت

کا کلیه های تالش و زحمات از قدردانی ضمن شرشد، تداومرکنان سازمان، اهداف تحقق راستای در کنونی ویژه و خاص شرایط در کت

شد.خواستاررافرایندهاوهافعالیتبهبوددرجدیتوهاحوزههمهدرهاتالشاین

ممی این اختتامیه جلسه شزدر عامل مدیر جلسات سالن محل در که ها بری موسسهرکت ممیز سر گردید، عملکردSGSگزار از تمجید با

مدی های سیستم عملکرد بهبود جهت در آهن ممیرذوب زمان در ای عمده انطباق عدم که این به توجه با و ،زیتی نگردید مشاهده ی

شد.آیندهدراثربخشصورتبههابرنامهاینادامهخواستارونموداعالمراالذکرفوقهایگواهینامهاعتبارتمدید

صد ممیرمحمد این درباره نیز اصفهان آهن ذوب فراگیر کیفیت مدیر ذوبزی گسترده و متنوع های فعالیت به توجه با گفت: ها، ی

ممی این اصفهان، تیمزآهن توسط ها موسسه5ی سرممیزان از طیSGSنفره کا4و دررروز و فشرده صورت به شرمدی34ی کتریت

شد.انجامیرگینمونهصورتبه

همکا و مسئولین های حمایت از مدیروی شری مختلف های ممیریت این انجام در شرایطزکت به توجه با افزود: و نمود قدردانی ها ی

همکا با کرونا، شیوع از ناشی مدیرویژه ویژه تالش و ممیرشITیتری این بزکت، اینترنت بستر از استفاده با و دور راه از ها شدری گزار

.

مالی،پولیپرس،بورساکوناپرس،یرخبپایگاهیدار/رخمواجهه،نوآوران،کار،وکسبامروز،رویداداقتصاد،دنیایروزنامهموج/ایلنا،تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
صدامجلهروز/رصدبازار،افقنیوز،طالمعدن،دنیاینامه،معدنیرخبپایگاهمدیا،معدنآنالین،چیالننیوز،معدنپویا،توسعه،24نیوزایرانفردا،باندیده

)۰۱:۱۴-۰۱/۰۷/۲۹(انباشتهسودمحلازاصفهانذوبآهنتومانیمیلیاردهزارسرمایهافزایش

ش نیوز، ماین گزارش سازمانربه به را انباشته سود محل از تومانی میلیارد هزار حدود سرمایه افزایش پیشنهاد اصفهان آهن ذوب کت

کرد.اعالمسهامدارانوبورس

مند اطالعیه اساس شربر ، کدال سامانه در سرمایهرج افزایش پیشنهاد ، دارد حضور بورس معامالت بازار در که اصفهان آهن ذوب کت

داد.تومانیمیلیاردهزارحدودمعادلودرصدی15

از بیش اسمی سرمایه دارد نظر در "ذوب" مدیره هیئت گزارش، این بیش6.15براساس به انباشته سود محل از را تومانی میلیارد هزار

کند.مالیساختاراصالحصرفوبرساندتومانمیلیاردهزار7.1از

24ذوبپرس،بورس،24نیوزایرانیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

اصفهانآهنذوبداستانداریتیمدیرهایسیستمهایگواهینامهصدورواعتبارتمدیدنیوز:ماین|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۵۷-۰۱/۰۷/۲۴(یمرندامشکلیروزانهاولیهموادتامیندرندارد/یژتکنولوچالشاصفهانآهنذوب

اصفهانآهنذوبمدیرعاملرخصتی»،جر«ایبا«معدنمدیا»یرتصویگویوگفت

آپاراتمستقیملینک

بیشتر:مطالعهی

ی:زکرمدفتر

4طبقه،20پالکوطنی،کوچهحسینی،خیابانبهشتی،شهیدخیابانآباد،عباستهران،

پستی:کد

1577815331

رسانه:دفترباتماس

88531328

رسانه:مدیرمسئولباتماس

09383636097

نوآو اختصاصی رسانه تنها مدیا»، «معدن برند با معدن» «نوآوران رسانهای فناورگروه و معدنیری صنایع و معدن حوزه نوین یهای

است.فعالیتحالدر88190مجوزشناسهومطبوعاتبرنظارتهیئتازمجوزباکهاست

ه و است مدیا» «معدن برند با معدن» «نوآوران ای رسانه گروه به متعلق سایت این حقوق ذکررتمامی با آن، محتوای از استفاده گونه

استبالمانعمنبع

)۱۰:۱۵-۰۱/۰۷/۰۹(تولیدافزایشمسیردراصفهانآهنذوبسهشمارهبلندکوره

خب مدیرپایگاه در اصفهان آهن ذوب تالشگران همت -به نیوز معدن ازری پس بلند، کوره و مکانیک نت مهندسی شامل:13یتهای همزمان تعمیرات پنج شیفت، پنج در و سال
نقاله نوار لنت لنتCC3تعویض تعویض ،KD3-A2لنت تعویض ،C1بازسا گرز، موتور شاسی، تعویض همراه به سه، بلند کوره محافظ صفحات و بونکر بدنه محZی و نوارریبکس ک

گرفت.انجامموفقیتبایورماهرشهامسیسه،یرباتK2نقاله

مدی در اصفهان آهن ذوب تالشگران همت -به نیوز معدن گزارش ازربه پس بلند، کوره و مکانیک نت مهندسی در13یتهای و سال

نقاله نوار لنت تعویض شامل: همزمان تعمیرات پنج شیفت، لنتCC3پنج تعویض ،KD3-A2لنت تعویض ،C1بازسا بونکرز، بدنه ی

گر موتور شاسی، تعویض همراه به سه، بلند کوره محافظ صفحات محZو و نقالهریبکس نوار شهرباتK2ک ام سی سه، باری یورماه

گرفت.انجامموفقیت

شماره بلند کوره در کک و دار آهن مواد انتقال گفت: خصوص این در اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی 3همایون

لنت شمارهCC3توسط بلند کوره لنت، این توقف صورت در و گیرد می از3انجام بیش کند40که می تولید را کارخانه چدن درصد

دارد.ایویژهاهمیتکارخانهبرایCC3لنتیرنگهداوتعمیربنابراینشودمیمتوقف
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شماره بلند کوره اینکه به اشاره با سال3وی اندا1388در درزراه و شد حدود13ی گذشته است،16سال داشته چدن تولید تن میلیون

حدود : لنت37افزود با کک و دار آهن مواد تن بازساCC3میلیون به نیاز به توجه با و شده ارسال کوره این دهانه بررسیزبه و آن ی

گرفت.قرارکاردستوردرCC3لنتمتعدد،تعویضجلساتیرگزاربوکارخانهکارشناسان

تا در ویژه شارژ با بلند کوره منظور بدین داد: ادامه اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش ازرشه29یخرمدیر پس و گردید متوقف یور

رسید.اسمیظرفیتبهوشدیزانداراهاختاللبدونساعت44ازتعمیراتی،بعدامورسایرانجامولنتتعویض

لنت ابعاد و حساسیت به توجه با تعمیرات این کرد: اضافه مسئول مقام وCC3این همت با که بود ای پیچیده و سنگین تعمیرات

گرفت.انجاموقتعراسدروخوبیبههمکاراندیگرومکانیکنتمهندسیپرسنلیزروشبانهتالش

نقاله نوار گفت: ادامه در نیز مکانیک نت مهندسی مدیر پناه یزدان ازCC3محمدرضا نگهدا13پس و تعمیر و متوالی کار یرسال

شه نهم و بیست بار اولین منظم،برای و ششرمناسب شده تعیین گراف از زودتر و شد گرم آپارات شیوه به تعویض فرایند وارد یورماه

آغا در و متوالی شیفت پنج شهزشیفته،در ام سی روز دقایق دهیرین ذوب به سه شماره بلند کوره و گردید تعویض موفقیت با یورماه

رسید.

تص مکانیک نت مهندسی تعدادرمدیر از لنت این کرد: فلزیح های رشته وزیادی آنها بین پیوستگی ایجاد از پس که شده تشکیل ی

گرفت.انجامگرمآپاراتشیوهبهآنتعویضمخصوصچسبازاستفادههمچنین

گ شاسی،موتور تعویض داد: ادامه مسئول مقام محراین و نقالهریبکس نوار منظوررباتK2ک به که بود تعمیرات سایر جمله از نیز سه ی

گرفت.انجامسهشمارهبلندکورهتوقفباهمزمانآنعمرطولونواراینضخامتافزایش

عسک محسن ادامه حدودردر داشت: اظهار نیز اصفهان آهن ذوب بلند کوره تعمیرات مسئول و مکانیک تجهیزات معاون میلیون37ی

لنت توسط اولیه مواد مذکورCC3تن لنت اهمیت از بخشی نکته،تنها این و است شده منتقل سالیان این طی سه شماره بلند کوره به

دهد.مینشانرا

لنت این طول کرد: بیان آن760وی و1400متر،عرض با متر کلی46نزمیلی ضخامت و حدود21تن مسیر و است متر یرمت90میلی

کند.میطیکورهبهموادانتقالبرایدرجه12زاویهبارامابقیوافقیصورتبهرا

حساس لنت تعویض کنار در کرد: نشان خاطر بلند کوره مکانیک تجهیزات لنتCC3معاون همزمان ،KD3-A2مواد انتقال وظیفه که

شدند.تعویضنیزگیرند،میقراراستفادهموردککانتقالمنظوربهکهنیزC1لنتوآهندار

بازسارعسک گفت: بازی و دهانه قسمت در آن محافظ صفحات و دهانه های بونکر بدنه بارگیری همزمان نیز سه شماره بلند کوره ی

بود.خواهدهابلندکورهدرتولیدتداومباعثکهشدانجاملنتسهاینتعویض

https://www.madannews.com/Fa/News/628041/

امتیاز،عصراقتصاد،زمان،پیامسرآمد،اقتصادپویا،اقتصادثروت،گار،زروملت،رویشاقتصاد،جهانامروز،آرمانهمدلی،روزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
فلزاتاکوناپرس،متالز،میآنالین،چیالنیرخبپایگاهافکار/اقتصادی،فرازصنعت،اخبارصبح،ستارهاقتصاد،صبحکار،وکسبامروز،رویدادملی،اقتصادامروز،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندرآمدنیوز/نو،ایرانگویا،اقتصادروز،رصداقتصاد،فردایآنالین،

تولیدایشافزمسیردراصفهانآهنذوبسههشماربلندهکورنیوز:معدن|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۲-۰۱/۰۷/۳۰(تاسیسابتدایازآهنذوبینربهت

جا سال ابتدای ماهه شش در اصفهان آهن ذوب تولیدی آمارهای : ثبترفرازنیوز از حاکی شری این تاسیس ابتدای از جدید ازرکوردهای یکی که مذاب چدن تولید . است کت
میلیون یک به گذشته سال به نسبت افزایش درصد ده با است صنعتی عظیم مجتمع این تولید میزان اصلی و493معیارهای باالت381هزار که رسید ابتدایرتن از تولید میزان ین

باشد.میآهنذوبتاسیس

جا سال ابتدای از : گفت خصوص این در اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی مهندس “فرازنیوز” گزارش بسیارربه دستاوردهای ی

مذاب چدن تولید در و داشتیم تولید2خوبی به دستیابی نوید که هستیم پیش برنامه از دهد3درصد می را سال پایان تا تن میلیون

گم حقوق افزایش همچون شده تحمیل سازمان بیرون از که مشکالتی و است گرفته صورت سختی شرایط در تولید این : افزود کیر.وی

انر های حامل قیمت افزایش همچنین و .مدیرعاملژواردات است کرده مواجه چالش با را آهن ذوب اقتصادی تولید ، گاز ویژه به ی

گی پی با افزود: اصفهان آهن گمرذوب حقوق افزایش مشکل حل برای مجلس در گرفته صورت های صورتری خوبی اقدامات ، کی

بودن بهره بی و اصفهان آهن ذوب تولید نوع به توجه با نیز گاز قیمت افزایش خصوص در . است نشده حاصل نهایی نتیجه اما گرفته

انر یارانه پذیرژاز امکان مشکالت این حل با تنها ، آهن ذوب تولید حفظ که ای گونه به هستیم مواجه جدی مشکل با متاسفانه ، ی

شناسایی موجب و کرده ایجاد سنگینی بارمالی ، شده ذکر مشکالت : افزود .وی استزاست شده آهن ذوب مالی های صورت در یان

سودآو تعادل باید است کشور نیاز که تولید افزایش برای حالیکه طردر مشکالت باید امر این برای و باشد برقرار شودری حل شده ح

استرات بسیار را اصفهان آهن ذوب تولیدات ، رخصتی تامینژ.مهندس برای : داشت اظهار و دانست اقتصادی امنیت در موثر و یک

ت در تغییر جمله از مختلف اقدامات با اولیه شرمواد به ورودی مواد موفقرکیب .… و معادن با تعامل و ارتباط در رویکرد تغییر ، کت

خصوص این در است. معدنی اکتشافات انجام به نیاز اولیه مواد پایدار تامین برای اما، کنیم حل را مشکل این مدت کوتاه در شدیم

واگذا برای صمت وزارت طرف از الزم مساعدت بایست اشارهرمی با رخصتی شودمهندس انجام شده درخواست معدنی های پهنه ی

و میلیون یک سهمیه تخصیص عدم آهن700به ذوب تولید نوع به توجه با سهمیه این : گفت ، آهن ذوب به آهن سنگ تنی هزار

نظ در با امیدوارم و طلبد می را دولت تایید ، آن شدن اجرایی که شد تصویب مجلس مختلف های کمیسیون سهمیهردر این گرفتن

استرات محصوالت تولید و بازار نیاز تامین در همچنان بتوانیم ، آهن ذوب کهژبرای است حالی در مشکل این . کنیم عمل قدرت با یک

تولید در آهن ذوب مهم دستاورد به اشاره با وی . است بهره بی آهن ذوب ولی دارند سهمیه دولتی معادن از فوالد کنندگان تولید سایر

شر این : گفت گذاریل سرمایه فراوان مشکالت وجود با تولیدزیرکت برای مشتریادی تنها عنوان به دولت اما داد انجام اصلیریل ی

ه پرداخت در باید محصول خزاین تولیدریدرینه که کند عمل نحوی به ذوبریل .مدیرعامل باشد پذیر امکان آهن ذوب برای یل

ش این در پهن بال های تیرآهن جمله از باال افزوده ارزش با محصوالت سایر تولید به اشاره با اصفهان اینرآهن تولید در : گفت کت

بسیا اهیمت که ایم رفته پیش برنامه مطابق هم نقشرمحصوالت نیز مسکن ملی نهضت تحقق در و دارد ساختان صنعت تحول در ی

بردارآف بهره معاون توالئیان .مهرداد است خصوصرین در نیز آهن ذوب شری این تولیدی ذوبرکوردهای ، گذشته سال در : گفت کت

بیشت شد موفق تارآهن تولید جارین سال اول ماهه شش در وجود این با کند تجربه را خود شکستهریریخ گذشته سال تولید کورد

و میلیون یک به نهایی محصول تولید : گفت .وی و380شد که396هزار رسید سال نخست ماهه شش پایان در نسبت15تن درصد

میلیون یک به افزایش درصد ده با چدن تولید و داشته افزایش گذشته سال و493به باالت381هزار که رسید تولیدرتن میزان ین

با فوالد تولید اینکه ضمن . است اصفهان آهن ذوب تاسیس ابتدای از ماهه و13شش میلیون یک به افزایش و339درصد 53هزار
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با نوردی محصوالت ، به14تن افزایش و811درصد تولید175هزار ، باآتن و10گلومره میلیون یک به افزایش تن721درصد هزار

با کک به2.5وتولید افزایش و626درصد این860هزار ثبت به موفق حالی در اصفهان آهن ذوب : افزود .توالئیان است رسیده تن

برنامه با شدیم موفق اما بود مواجه چالش با اولیه مواد تامین برای که شده تولیدی موجودیزیرارقام ، مدت بلند قراردادهای و ی

بردا بهره کنیممعاون حفظ را اولیه سبدرمواد تکمیل خصوص در امسال : داشت اظهار آهن ذوب برداشتیمHی خوبی های گام ، ها

سایز تولید30و24و برای همچنین . نماییم تامین را بازار نیاز ، تولید افزایش با کنیم می تالش و شد عرضه بازار به محصول این

Hبز سایز با های تیرآهن برنامهرو نیز تر امیدوازیرگ و کردیم تیرآهنری صمیمی400یم .همایون برسانیم تولید به سال پایان تا را

ش این تولید افزایش به اشاره با نیز آهن ذوب بلند کوره بخش مذابرمدیر چدن تولید افزایش برای : گفت بلند کوره بخش در کت

ش محصوالت شده تمام قیمت کاهش در مهمی بسیار نقش که کک مصرف کاهش همچنین ،رو دارد برنامه9کت شدهزیرپروژه ی

تا کک مصرف کاهش همچنین و تولید افزایش موجب ها پروژه این اجرای . اجراست دست در تعدادی و رسید اتمام به تعدادی که

امیدواوکیل500یرز ابراز .وی شد خواهد چدن تن هر ازاء به ،رگرم تولید برنامه از بودن پیش به توجه با اصفهان آهن ذوب که کرد ی

.برسدسالدرتنمیلیون3تولیدمرزبهباراولینبرایبتواندامسال

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانق/رشرویدادجدید،رویدادخبر،رویدادآوا،تجارتگردان،تجارتتجارت،نبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۳۸-۰۱/۰۷/۲۱(یزفوالدساغولگربزچالشقیمتهالرکنتعدم/کرد؟تولیدشرایطیچهدراصفهانآهنذوب

ش و معدنی صنایع بر حاکم اوضاع ، روز رصد اختصاصی گزارش فوالدساربه درزکتهای اما رسد می نظر به مطلوب ظاهر به اگرچه ی

دیگ نتایج جزئیات برخی بررسی که کرد اذعان باید حال شعارسالرعین تحقق جهت جدی مانع ایجاد بر عالوه که دهد می نشان را ی

داد.خواهدقرارالشعاعتحتراکشوردرتولیدمیزان

گذا قیمت دستورسیاست سری و نتایجیری به منتج تولیدکنندگان خواسته به جدی اهتمام عدم نیز و کاال بورس در قیمتها برخی کوب

بود.آمادهجدیبحرانیکباشدنروبروبرایبایدنشودگرفتهدرنظربرایشجدیچارهاگرکهشده

ش جمله از اصفهان آهن درذوب علیرغم که که ازرکتهاییست بیش سود کسب و خوب نتایج میلیارد20ج سالرهزار پایان در 1400یالی

سال نخست ماهه سه پایان در و جدید سال شروع وزدر هزار یک کهرمیلیارد227یان افتاد شرایطی در اتفاق این کرد. ثبت را یالی

حال عین در باشد جلو سمت به گام یک توانست می است خوردن خاک حال در آن درخواست مدتهاست که جدید معدنی های پهنه

مدی هم هنوز و شد موجب حساس بخش این در را داللی از موجی ارز بازار نوسانات و داخلی بازار در ها قیمت ثباتی مؤثربی یریت

شود.نمیاحساسبارهایندر

کنت هدف با اصفهان آهن ذوب تا شد سبب شرایط این هرمجموع افزایش تزل در تغییر به اقدام اولیه مواد مصرفیرینه مواد کیب

و بهره اگرچه اقدام این نماید جویی صرفه کک مصرف در وسیله این به تا میلیاردرنماید هزار یک میزان به اقتصادی دنبالری به را یال

چی تصمیم این آیا که اینجاست سؤال اما تزداشت اهمیت با از یکی به حواسشان دانگ شش باید که مدیرانی مسئولیت از ینری

کرد؟خواهدکمباشدمعدنیوفوالدیصنایعیعنیکشوراقتصادیکانرا

تاسیسابتدایازآهنذوبینبهترنیوز:ازفر|خبرخبرادامهادامه
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کسب و تولید ادامه که دهد می نشان اصفهان آهن ذوب نیاز مورد اولیه مواد قیمت افزایش شرایطیرلیست در توجه قابل کوردهای

نبودند؛آنبینیپیشبهقادرشایدهمکارشناسانینرتخوشبینکهگرفتهصورت

درصد71وارداتیکک

درصد150وارداتیسنگزغال

درصد65آهندارمواد

درصد216شدهیریدارخگاز

درصد57موادسایر

کرد.اضافهنیزرادستمزدوحقوقدرصدی48افزایشبایدموارداینبهگفتنیست

مدی اخیر سنوات در که است آن از حاکی چرا و چون بی کهرواقعیت شده قبول قابل نتایج ثبت به منجر تولیدی واحدهای برخی یت

می بهار گل یک با آیا پرسید گیر تصمیم و ساز تصمیم متولیان از باید اما ندارد سازمانها و دستگاهها سایر به ارتباطی هیچ مسئله این

شود؟

)۱۳:۳۳-۰۱/۰۷/۲۵(فوالدسازانیرساختاچالشهایرفعضرورت

بود.انتخاباتدرموفقیتبرایسیزدهمدولترئیساصلیوعدههایجزومسکونیواحدمیلیونیکساالنهساخت

بود.انتخاباتدرموفقیتبرایسیزدهمدولترئیساصلیوعدههایجزومسکونیواحدمیلیونیکساالنهساخت

این به باتوجه بود. انتخابات در موفقیت برای سیزدهم دولت رئیس اصلی وعدههای جزو مسکونی واحد میلیون یک ساالنه ساخت

ش میان جدی تعاملی راستا همین در است. گرفته قرار موردتوجه ساختوساز اصلی مصالح از یکی بهعنوان فوالد تامین کترشعار

بز از یکی بهعنوان اصفهان شهرسارگترذوبآهن و راه وزارت با فوالدی ساختمانی مقاطع تولیدکنندگان البتهزین است. شده آغاز ی

ساختا چالشهای هدف این تحقق برای میرود بزرانتظار فوالدساز این فعالیت مسیر در برنامهری آن رفع برای و شناسایی یزیرگ

شود.

ذوبآهناساسیچالشمسئوالن،یربیمه

گفت:رای اصفهان ذوبآهن مدیرعامل رخصتی، افزود:75ج وی چیالن گزارش به میشود. تولید کورهبلند روش به جهان فوالد درصد

دهه در جهانی، برند یک بهعنوان اصفهان همراه40ذوبآهن به ذوبآهن گفت: رخصتی نهاد. بنیان ایران در را فوالد تولید شیوه این

آنهارش سهام که پیمانکار حدود100کتهای برای است، کارخانه به متعلق حیات17درصد است. کرده ایجاد شغلی موقعیت نفر هزار

بهعنوان واحد، این گفت: ذوبآهن مدیرعامل است. وابسته صنعتی عظیم مجتمع این تولید به نیز کشور زغالسنگ معادن مجموعه

جنگ، جبهههای از پشتیبانی در و شد نهاده بنیان اجتماعی مسئولیتهای براساس صنعت اسالمی290یک میهن تقدیم را شهید

ق نیم از بیش گذشت با نیز حاضر حال در مجموعه این مقامرکرد. این میدرخشد. بینالمللی و ملی عرصههای در پایدار و استوار ن،

مشکلی با مجموعه، داخل در جهادی کوشش و تالش و انسانی نیروی تخصص و دانش لحاظ به ذوبآهن کرد: خاطرنشان مسئول
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بیمه صنعتی مجموعه این وجود این با نیست. بسیارمواجه هریهای آنکه جمله از میکند؛ تحمل را حدودزی کارخانه گاز برابر10ینه

انر یارانه از تولید، شیوه دلیل به صنعتی عظیم مجتمع این که حالی در موردنیازژشده، زغال و کک تامین رخصتی، نیست. برخوردار ی

ش این تولید شیوه به باتوجه شرذوبآهن این چالشهای دیگر از را هرکت ساالنه اولیه، مواد این تامین گفت: و کرد عنوان ینهزکت

تح محدودیتهای از جدا را باالیی ترانربسیار چالشهای و تحملزیم را مشکالت وجود، این با میکند. تحمیل کارخانه به و... یتی

سیستم براساس را تمیز فوالد بتوانیم تا ذوبآهنVDمیکنیم مدیرعامل باشیم. داشته را محصوالت انواع نورد و کنیم تولید کارخانه در

ش این تاسیس با همزمان افزود: برایراصفهان ذوبآهن امروز اما شد، نهاده بنیان کشور معادن از استخراج و اکتشاف برنامه کت،

برخوردا را مشکل این حل راهکار وی است. مواجه محدودیت با بلندمدت در اولیه مواد تارتامین دانست اختصاصی معدنی پهنه از ی

ش بیشتراین سهم داخل، نیاز تامین کنار در بیشتر تولید با بتواند ارزآورکت در قیمتگذاری گفت: رخصتی باشد. داشته کشور برای یری

بسیاردستو آسیبهای جری به را نیازری از بیش کشور در فوالد تولید میزان که زمانی ساخت. وارد کشور فوالد صادرات و تولید یان

قیمتگذا اما بگیرد، قرار کار دستور در باید محصوالت صادرات است، دستوربازار فرصتهاییری خلقالساعه، بخشنامههای صدور و ی

ا و روسیه جنگ از که بهسختیورا که صادراتی بازارهای آن بهدنبال و برد بین از بود، شده ایجاد ایران فوالد صادرات برای کراین

فوالدهای انواع تولید کنار در اصفهان ذوبآهن کرد: اظهار اصفهان ذوبآهن مدیرعامل رفتند. دست از بودند، شده حفظ و شناسایی

انواع تولید آنها جمله از که میکند پربارتر روز به روز بازار، نیاز با متناسب را کارخانه ارزشافزای و صنعتی محصوالت سبد ساختمانی،

واحد میلیون یک ساخت بر مبنی انتخاباتی رقابتهای در سیزدهم دولت رئیس وعده به باتوجه افزود: وی است. بالپهن تیرآهن

کلیدیت هماکنون سال، در شهرسارمسکونی و راه وزارت اصفهان، ذوبآهن ساختمانی مقاطع سبد مصرفکننده ذوبآهنزین و است ی

داراست.راحرطایننیازبامتناسبساختمانیمقاطعگونههرتولیدتوانمندینیز

مسکنملینهضتحرطدرفوالدکلیدینقش

حید مرمحمدمهدی رئیس شهرساری، و راه تحقیقات مهمتزکز از یکی گفت: مری رسالتهای شهرسارین و راه تحقیقات تدوینزکز ی

است، ساختمان عرصه با مرتبط دستورالعملهای و مزاستانداردها این درریرا در25کز و تحقیقاتی ساختمان3بخش پژوهشی حوزه

معما حملونقل، فنی، ابنیه شهرسارو و مزی این گفت میتوان بنابراین است؛ شده ساماندهی شهرساری و راه وزارت فکر اتاق یزکز،

پرمصرف مصالح تامین زنجیره افزود: وی میشود. محسوب حملونقل و ساختمان حوزههای ط(در برای را سیمان) و نهضترفوالد ح

ع هموطنان برای سال در مسکونی واحد میلیون یک ساخت بر مبنی سیزدهم دولت شعار تا هستیم پیگیر مسکن محققزملی یزمان

م رئیس شهرسارشود. و راه تحقیقات طزکز در کلیدی نقش اصفهان ذوبآهن در استاندارد ساختمانی فوالدهای تولید کرد: بیان حری

با مرتبط آییننامههای و ضوابط دستورالعملها، تدوین بخش در میتواند ذوبآهن موضوع این کنار در و دارد مسکن ملی نهضت

م این به نیز فوالد کارصنعت یک شد مقرر گفت: مسئول مقام این کند. کمک مرکز و اصفهان ذوبآهن مجموعه از تخصصی کزرگروه

شهرسا و راه وزارت مدتزتحقیقات در تا2ی کنند تدوین فوالد بخش در مصالح تامین زنجیره برای عملیاتی برنامه یک آینده هفته

ط این پیگیراز بهرهگیریق برای وزارتخانه سطح در الزم طریهای در صنعتی عظیم مجتمع این محصوالت از مسکنری ملی نهضت ح

شود.انجام

همافزاییوهمدلیضرورت

و مشاور پروینپور، است،زافشین حاکم بینالمللی عرصه در که مشکالتی باوجود اصفهان ذوبآهن گفت: تجارت و معدن صنعت، یر

در مسکونی واحد میلیون یک احداث الزمه کرد: بیان وی است. قدردانی و تشکر شایسته مسئله این که داشته خوبی تولید رشد
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ع هموطنان تا است مختلف بخشهای همافزایی و همدلی نزکشور، با و ایمن مسکن از بتوانند عضوریزان شوند. برخوردار مناسب خ

تص کشور مسکن ورشورایعالی که مدلی کرد: واحدهازیح این ساخت موردنیاز مصالح و مواد تامین برای تجارت و معدن صنعت، یر

مدی از استفاده شده، پرداخته آن به مسکن وزارت با تفاهمنامهای طی و دارد دررمدنظر فوالد صنعت که است تامین زنجیرههای یت

دارد.اساسینقشبخش،این

یابدپایانناایمنساختوساز

بهرهبردا معاون توالییان، هرمهرداد کاهش گفت: اصفهان ذوبآهن تازی شود دنبال مسئوالن ازسوی صحیح بهنحو باید مسکن ینه

فل سازههای و بتنی ساختمانهای حوزه در عمومی افکار است نیاز کرد: بیان وی کنند. زندگی گذران آسودگی و ایمنی با بتوانند یزمردم

آییننامهها، تدوین بخش در استاندارد و مهندسی نظام سازمانهای است. موثر خودش جای در بناها این از یک هر شوند. توجیه

گ تفکیک و هردستورالعملها کاهش بخش در موضوع این که دارند کلیدی نقش فوالدی معاونزیدهای است. موثر نیز ینهها

تصربهرهبردا ذوبآهن طری برای را ساختمانی مقاطع انواع تولید توانایی اصفهان ذوبآهن کرد: داراست،ریح مسکن ملی نهضت ح

برنامه بهنحوی سیاستگذاران باید جوشکازیراما که کنند ساختمانساری در ناایمن رویکردهایزیهای این یابد. پایان همیشه برای ی

آخ با منطبق و گرم نورد شیوه به ساختمانی مقاطع انواع که هماکنون ناایمن، ذوبآهنرساختوساز در دنیا روز استانداردهای ین

ندارد.جایگاهیهیچمیشود،تولیداصفهان

پایانیسخن

برخوردا و گواهینامهها انواع بودن دارا با اصفهان ورذوبآهن آییننامهها تدوین بخش در ملی سطح در معتبر آزمایشگاههای از ی

همکا آماده مراستانداردها، با شهرساری و راه وزارت تحقیقات شزکز این است. دیری شعار پایه بر بسارکت اطمینان «با هموارهزینه ید»

نمیشود.جرخاکیفیتیلرازکمیتهدفباگاههیچودادهقرارتولیدسرلوحهرامحصوالتکیفیت
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