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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﮑﺮﭼﯽ زاده در آﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزه و ﻓﻮﻻد
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺑ ُﻌﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و از ﺣﯿﺚ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ
در اﺷﺘﻐﺎل دارد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ
وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در آﺗﺶ ﺳﻮزی از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از
اﯾﻦ  2ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮب ﻓﻮﻻد و
ﺑﺘﻦ در ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎراﺗﺶ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
زاﮔﺮس
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺎص اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ از  6رﯾﺸﺘﺮ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺷﮑﺮﭼﯽ زاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ وارد اﺳﺖ.ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﻮﻻد و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﭙﺮدازد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
ﻣﺎ در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزه و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﯾﺮان
روز ﺑﺮﮔﺰاری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.

ﻗﻘﻨﻮس ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ و
ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از دو
ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎل ﮐﺸﻮر

اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎل ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﭘﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎل ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب
و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی از ﺟﻤﻠﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎل
 97اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزه و ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ،
ﻣﺎﻟﺰی ،ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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