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 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 جهش صنعت فوالد هرمزگان در سایه شوم تحریم

 13۹۹مهر  ۰۸سه شنبه  13:51 - ایرنا

صنعت فوالد از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد است و استان  -ایرنا -بندرعباس

سالهای اخیر با وجود شرایط سخت تحریم با حمایت های ویژه دولت هرمزگان در 

 تدبیر و امید به یکی از قطب های مهم این صنعت در کشور تبدیل شده است.

این صنعت مهم و ارزآور با توجه به نقش آن در اشتغالزایی و توسعه و خودکفایی بخش های مختلف صنعتی 

می باشد و امروز در سایه این توجه ها شاهد فعالیت چندین کارخانه  کشور مورد توجه ویژه برنامه ریزان نظام

جنوب کیش و فوالد جنوب با ظرفیت  کاوه فوالدمهم فوالد از جمله فوالد هرمزگان، صبا فوالد خلیج فارس، 

 هشت میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در استان هرمزگان هستیم. 

 

تی بزرگ فوالد در هرمزگان نشان می دهد که دولت اجازه نداده چرخ این حرکت و پویایی واحدهای صنع

واحدها در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا از حرکت بازبماند و رونق تولید بر آنها حاکم 

 است. 

 

های اخیر به فعالیت گسترده و روبه رشد کارخانه های فوالد در استان هرمزگان حکایت از آن دارد که در سال

ویژه در سال جهش تولید مسووالن و دست اندرکاران این صنعت در تالش هر چه بیشتر برای بهره برداری از 

 فضای تحریمی موجود برای توسعه این صنعت و کمک به خودکفایی هر چه بیشتر کشور در این بخش هستند. 

 

ات فوالدی هزینه تمام شده بسیاری از محصوالت بنا بر اظهار کارشناسان اقتصادی و فعاالن عرصه صنعت، تولید

 صنعتی را کاهش داده و به نوعی زمینه خودکفایی کشور را در این بخش فراهم کرده است. 

 

در نتیجه حمایت و سرمایه گذاری های انجام شده در جهت توسعه صنعت فوالد در هرمزگان، ابتدای هفته 

 311جنوب کیش با سرمایه گذاری  کاوه فوالدسازی شرکت  جاری شاهد بهره برداری از مرحله دوم فوالد

https://www.irna.ir/news/84058116/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 میلیون یورویی از سوی بنیاد مستضعفان در بندرعباس بودیم. 

 

جنوب کیش در جهت تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی انجام شده و این  کاوه فوالداحداث مرحله دوم 

کامل به دست متخصصان ایرانی اجرا  برای نخستین بار در کشور است که یک خط تولید فوالدی به صورت

شده و این موفقیت بزرگ، در شرایطی به دست آمده که کشور و صنعت فوالد ایران تحت سخت ترین تحریم 

 های خارجی قرار داشته است. 

 

هزار تن به  2۰۰جنوب کیش گفت: با بهره برداری از این طرح ، یک میلیون و  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

جنوب کیش اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به  کاوه فوالدد شمش در کشور و شرکت ظرفیت تولی

 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید.  4۰۰میلیون و  2ساالنه 

 

علی دهاقین در مراسم بهره برداری از مرحله دوم فوالد سازی این شرکتبیان داشت: با احتساب ظرفیت تولید 

درصد تولید فوالد کشور  1۰جنوب کیش، سهم تولید فوالد این شرکت به حدود  کاوه فوالددر مرحله دوم 

 افزایش می یابد. 

 

جنوب کیش در میان تولید کنندگان  کاوه فوالدوی خاطرنشان کرد: این میزان تولید باعث می شود تا رتبه 

نفر به صورت  ۸۰۰عتی برای فوالد کشور از جایگاه هفتم به چهارم ارتقا یابد، با راه اندازی از این واحد صن

 نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.  4۰۰هزار و  6مستقیم و 

 

مدیرعامل فوالد هرمزگان شنبه هفته جاری در نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی هرمزگان که با 

ت انجام، استان جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: با توسعه های انجام شده و در دس

 هرمزگان به قطب دوم فوالد کشور تبدیل خواهد شد. 

 

فرزاد ارزانی ، با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا اظهار داشت: بیشترین حجم این تحریم ها بعد از صنایع 

این  نفت و گاز، شرکت های فوالدی از جمله فوالد مبارکه، هرمزگان و...را هدف قرار داد و با وجود تمام

 محدودیت ها ایران با افزایش تولید در رده دهم کشورهای تولیدکننده فوالد جهان قرار گرفت. 

 

، با وجود زیرساخت 14۰4میلیون تن فوالد در افق  55وی افزود: با توجه به برنامه توسعه فوالد کشور و تولید 

استان هرمزگان، می توان در های مطمئن، مجاورت با آب های نیلگون خلیج فارس و نبود مشکل آب در 

 میلیون تن فوالد تولید کرد.  1۰منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس حداقل 
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میلیون  4مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به تاثیر این رویداد بر توسعه پایدار منطقه گفت: در حال حاضر 

میلیون  7تا  6میلیون تن فوالد، نیاز است بین  1۰تحقق تولید  تن فوالد در منطقه ویژه تولید می شود و برای

تن به ظرفیت تولید فوالد در استان اضافه شود و به این ترتیب استان هرمزگان به دومین قطب صنعت فوالد 

 کشور تبدیل خواهد شد. 

 

ت ترین شرایط جنوب کیش در سخ کاوه فوالدمدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس گفت: مرحله دوم 

تحریمی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی کشورمان به ثمر نشست وما در وضعیت بدعهدی طرف های 

خارجی و تحت سخت ترین تحریم ها، توانستنیم بدون حضور حتی یک متخصص خارجی، احداث مرحله دوم 

 جنوب کیش را تکمیل کنیم.  کاوه فوالداز 

 

 فوالدبزرگ صنعت فوالد ایران در شرایط سخت تحریم ها افزود: مرحله دوم  محمد اتابک با اشاره به موفقیت

جنوب کیش درسال جهش تولید و درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی به بهره برداری رسید و این در  کاوه

شرایطی است که برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صورت کامل، به دست متخصصان 

 م می شود. ایرانی انجا

 

مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس با تاکید بر اینکه این تجربه ارزشمندی برای مهندسان و نخبگان 

کشور است، گفت: اگر فقط بخواهیم بگوییم کاری را با تکیه بر توان داخلی انجام دادیم، نمونه آن، طرح بزرگ 

 . جنوب است کاوه فوالدمرحله دوم فوالدسازی در شرکت 

 

رییس بنیاد مستضعفان گفت: امروز همزمان با سالروز پیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان، با 

جنوب کیش تحریم صنعت فوالد کشور به دست جوانان متخصص ایرانی شکسته  کاوه فوالدافتتاح مرحله دوم 

ند و به لطف خداوند، اقدام شد و در این طرح شاهد بودیم که جوانان متخصص کشورمان جهادی عمل کرد

 بزرگی صورت گرفت. 

 

جنوب کیش در شرایط  کاوه فوالدپرویز فتاح نیز در مراسم بهره برداری از مرحله دوم فوالد سازی شرکت 

جنوب کیش مشغول به کار هستند و برای احداث  کاوه فوالددرصد از کسانی که در شرکت  ۸7تحریم افزود: 

فعالیت می کنند از نیروهای بومی و نخبگان استان هرمزگان بوده که مایه افتخار کارخانه و تولید در کشور 

 است. 

جنوب کیش برای کشور پیش بینی  کاوه فوالدرییس بنیاد مستضعفان با اشاره به موضوع ارزآوری شرکت 

یون دالر صادرات میل 4۰۰کرد: با بهره برداری از مرحله دوم این طرح، این شرکت بتواند تا پایان سال بیش از 

 داشته باشد. 
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فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان به دنبال تکمیل زنجیره تولید فوالد است، گفت: تا پایان امسال برای 

تکمیل این زنجیره، کارخانه تولید آهن اسفنجی در منطقه سنگان به بهره برداری خواهد رسید که البته 

 ر هستیم. نیازمند حمایت هایی برای تحقق این ام

 

وی با تاکید بر ادامه فعالیت های بنیاد حتی در شرایط تحریمی، افزود: ما اطمینان می دهیم تمام طرح های 

نیمه تمام گذشته در بنیاد مستضعفان در امسال و سال آینده به اتمام خواهد رسید و به هیچ وجه تحریم ها 

 مانع فعالیت ما نخواهد شد. 

 

ن عالی رتبه کشور با وجود تحریم ها و محدودیت های ارزی ، صنعت فوالد در ایران براساس اظهار نظر مسووال

 اسالمی بومی شده و حتی متخصصان ایران موفق به ابداع تکنولوژی پرد در این حوزه شده اند. 

 

روش های موجود تبدیل گندله به آهن اسفنجی در ایران وارداتی و با بهره گیری از تکنولوژی خارجی است 

( ابداع کرده اند که در آن گندله در کوره های حرارتی PEREDاما متخصصان ایرانی روش جدیدی با نام پرد )

 با استفاده از گاز طبیعی به آهن اسفنجی تبدیل می شود. 

 

(متناسب با اقلیم کشور و با استفاده از تجربیات PERED) 'پِردِ'تکنولوژی تولید آهن اسفنجی به روش ایرانی 

ن و متخصصان داخلی در زمینه احیا و در راستای اقتصاد مقاومتی با استنفاده حداکثر از توان داخلی محققا

 طراحی و در کشور آلمان ثبت جهانی شده است. 

 

در این روش که برای نخستین بار در فوالد شادگان اجرایی شده پس از مرحله راه اندازی گرم کارخانه با روشن 

ساعت تولید آهن اسفنجی با مشخصات باال انجام شده که این  24ر مدت زمان شدن مشعل های ریفرمر د

 مهم گام بلندی در قطع وابستگی به خارج است. 

 

جنوب کیش گفت:  کاوه فوالدسرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم بهره برداری از مرحله دوم 

د را به همت متخصصان داخلی به دست آورده صنعت فوالد در ایران اسالمی بومی شده و حتی تکنولوژی پر

 ایم. 

 

میلیون  23۰به  ۹2میلیون تن در سال  123جعفر سرقینی بیان داشت: ظرفیت تولید زنجیره فوالد کشور از 

میلیون تن سنگ آهن خام  23تا  22نیز هرساله  ۹2تن درحال حاضر رسیده ، درپنج ساله منتهی به سال 

 ال گذشته به کمتر ازچهارمیلیون تن رسیده است. صادر می شد که این رقم درس
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وی ادامه داد: امروز همچنین به همت متخصصان ایرانی و با وجود همه تحریم های ظالمانه دشمن به ظرفیت 

فوالد در دنیا دست یافته ایم و با این  1۰میلیون تن فوالد خام در کشور رسیده ایم و هم اکنون به رتبه  37

 ل گذشته توانستیم فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فوالد پشت سربگذاریم. پیشرفت درچند سا

 

 3.5سرپرست وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه رشد تولید فوالد دنیا درسال گذشته 

ولید درصد رشد داشته است، بیان کرد: اما با وجود سنگین ترین تحریم ها با اتکا به روحیه جهادی رشد ت

 درصد شده است.  6.5فوالد خام کشور 

 

میلیون تن صادرات فوالد داشتیم اما  1.5میلیون تن واردات و  6.5حدود  ۹1سرقینی ابرازداشت: درسال 

میلیون تن صادرات انواع فوالد رسیدیم و همچنین  12در زمینه صادرات فوالد رکورد زده شد و به  ۹۸درسال 

 هزار تن واردات فوالد داشتیم.  3۰۰تا  2۰۰قط در نتیجه تکمیل زنجیره ها ف

 

میلیون تن فوالد  37بیان کرد: اکنون  14۰4میلیون تنی فوالد خام تا افق  55وی با یادآوری چشم انداز تولید 

میلیون تن نیز در دست اجرا می باشد و با این ظرفیت به این چشم انداز دست می  2۰آماده به کار داریم و 

 یابیم. 

 

اس آمارهای اعالم شده در هفت سال گذشته، ایران از یک کشور وارد کننده تولیدات فوالدی، تبدیل به براس

پیش بینی صادرات  14۰4صادر کننده شده و روند صدور محصوالت این بخش به گونه ای است که تا افق 

 میلیون تنی مورد انتظار است.  2۰

 

بودن شرایط طبیعی برای توسعه این صنعت، سه دهه بعد از  فعالیت صنعت فوالد در هرمزگان با وجود فراهم

انقالب شروع شده و به نوعی موتور قطار توسعه فوالد در هرمزگان در مقایسه با برخی استان های برخوردار 

 کشور دیر به حرکت درآمده است. 

 

مید طرح های خوبی در جهت اما با این وجود در یک دهه اخیر به ویژه در سالهای اخیر فعالیت دولت تدبیر و ا

توسعه صنعت فوالد در هرمزگان به اجرا درآمده و هم اکنون طرح های توسعه تولید فوالد در این استان برای 

میلیون تن تولید در این حوزه در دست انجام است و سوت طالیی برای تحقق این  1۰رسیدن به چشم انداز 

 مهم به صدا درآمده است. 

 

تالش ها برای توسعه صنعت فوالد در هرمزگان ، چالش ها و موانعی نیز در این مسیر وجود اما در سایه همه 
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دارد که می تواند سرعت طرح های توسعه ای این صنعت را کاهش دهد و از همین رو باید تدابیر الزم جهت 

 ابان را داشته باشد. رفع این چالش ها و موانع از سوی مسووالن اتخاذ شود تا صنعت فوالد ارزآوری و توسعه شت

 

با توجه به راهبرد کالن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ایران و تأکید اسناد باالدستی بر جلوگیری از 

خام فروشی، انتظار می رود تا سیاست های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه 

به این نکته ضروری است که سیاست های حمایتی از زنجیره ارزش محصوالت معدنی و فلزی باشد، اما توجه 

 توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط و نیازهای کشور باشد. 

 

 

 چرا افتتاح فاز دوم فوالد کاوه مهم است؟ 

 13۹۹مهر  ۰7دوشنبه  ۰۹:23 - خبرگزاری فارس

دوم توسعه خود را کامل و افتتاح کرد که کشور در  جنوب در شرایطی فاز کاوه فوالد

سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد اما این صنعت توانست با غلبه بر تمامی تحریم 

 ها خود را به نقطه تکامل برساند.

جنوب که متعلق به بنیاد  کاوه فوالدبندرعباس، مهدی خسروی : فاز دوم طرح توسعه  -خبرگزاری فارس 

روز پیش با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور و پرویز فتاح رییس بنیاد مستعفان  2ت، مستضعفان اس

و دیگر مسؤوالن ملی و محلی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس مورد بهره برداری قرار 

 گرفت. 

 

میلیون تن در سال  2.4د جنوب را به ظرفیت تولی کاوه فوالدمیلیون تن ظرفیت، توانست  1.2این پروژه با 

میلیون تن فوالد در هرمزگان  3.۹میلیون تنی فوالد هرمزگان، اکنون بالغ بر  1.5برساند که با احتساب ظرفیت 

 تولید می شود. 

 

فوالد هرمزگان نیز مصمم است تا در آینده ای نزدیک با اصالحاتی در ساختار کوره ها و خط تولید و توسعه 

هزار تن بر ظرفیت ساالنه خود بیافزاید و همین طور فاز توسعه ای خود را نیز به  5۰۰ظرفیت های موجود، 

 میلیون تن دیگر در آینده ای نزدیک کلنگ زنی خواهد کرد.  2ظرفیت 

 

https://farsnews.ir/news/13990706001211/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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میلیون تن فوالد تولید شود و از آن جا که این  1۰، در هرمزگان بالغ بر 14۰4برآوردها آن است که تا سال 

برای استقرار صنایع فوالدی با توجه به آب بر بودن این صنعت و ذات صادراتی بودن آن استان بهترین نقطه 

 است، لذا اشتیاق برای استقرار شمار بیشتری از واحدهای فوالدی در هرمزگان نیز وجود دارد. 

 

در سال میلیون تن فوالد  2.4جنوب که توان تولید این مجتمع بزرگ را به  کاوه فوالداما افتتاح فاز دوم 

 افزایش داد، از چند منظر مهم و حائز اهمیت است. 

 

جنوب در شرایطی فاز دوم توسعه خود را کامل و افتتاح کرد که کشور در  کاوه فوالدشکست تحریم ها؛  -1

سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد اما این صنعت توانست با غلبه بر تمامی تحریم ها، خود را به نقطه 

و در سالروز شکست حصر آبادان، مراسم افتتاح رسمی آن را برگزار کند. این یک دستاورد بزرگ تکامل برساند 

 برای صنعت فوالد کشورمان و یک پیام روشن به دنیا است. 

 

جنوب با تلفیق دانش و عمل در عرصه تولید فوالد به نقطه ای از پیشرفت  کاوه فوالدخط تماما ایرانی؛  -2

رد نیاز برای محصول نهایی را تماما ایرانی ساخته و به بهره برداری رسانده است. این رسیده که خط تولید مو

رشد خیره کننده علمی برای اولین بار است که در کشور نمود کامل یافته و یک مجتمع فوالدی به طور کامل 

ی دیگر رشته ساخت داخل است. این تجربه سترگ در زمینه فوالد سازی را می توان سرآغازی بر بومی ساز

 های صنعتی در کشورمان قلمداد کرد. 

 

تحقق یک وعده دیگر فتاح؛ به ثمر رساندن تک تک پروژه های بر زمین مانده در بنیاد مستضعفان از جمله  -3

جنوب از جمله اقدام  کاوه فوالدشمال که ساخت آن به بنیاد سپرده شده بود و حاال فاز دوم  -آزادراه تهران 

پرویز فتاح از زمان انتصاب در این جایگاه است. این دستاورد مدیریتی در پایان دادن به ساخت  مثبت مدیریتی

پروژه های بزرگ و ملی موضوعی کلیدی و قابل اهمیت است که باید مدل مدیریتی آن را در کشور تعمیم 

 داد. 

 

میلیون تن در سال  55دود ح 14۰4بهره گیری از تجربیات علمی؛ افق تولید فوالد در کشورمان در سال  -4

جنوب، می توان این ظرفیت بزرگ  کاوه فوالداست. با دانش بومی شده حاصل از عزم متخصصان داخلی در 

سال آینده بدون اتکای  5علمی را در کشور به اشتراک نهاد تا رسیدن به سطحی دوبرابر ظرفیت کنونی طی 

 به خارج از کشور، آسان تر میسر شود. 

 

درصد از شاغالن در آن بومی هرمزگان هستند  ۸7جنوب اعالم کرده که بیش از  کاوه فوالدبومی؛ اشتغال  -5

و این تجربه ای تازه و منحصربفرد در میان صنایع استان در میدان دادن به نیروهای هرمزگان در بخش های 
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د و صدالبته می بایست مختلف یک صنعت پیشرو است. این تجربه را باید به دیگر صنایع استان نیز تسری دا

 از آن صیانت کرد. 

 

 3۰۰جنوب با ظرفیت های مطلوب صادراتی قادر است تا ساالنه  کاوه فوالدمیلیون دالری؛  3۰۰ارز آوری  -6

میلیون دالر ارز آوری برای کشورمان داشته باشد. این یعنی گشایشی بزرگ در عرصه اقتصادی که معادل 

است و در حقیقت با حسابی سرانگشتی از میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و هزار میلیارد تومان  ۹ساالنه 

میزان درآمد حاصله از این مجتمع در سال، عمال یک صنعت موفق را نظاره گریم که از آن جا که بخشی از 

هد سهام آن در بورس نیز عرضه شده، لذا به نمادی از اعتمادآفرینی واقعی در میان سهامداران نیز بدل خوا

 شد. 

 

بنیاد و توجه ویژه به هرمزگان در دوران فتاح؛ طی چند ماه اخیر شاهد توجه خاص و ویژه دو نهاد بنیاد  -7

مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به هرمزگان در بخش های گوناگون هستیم که باید آن را به فال 

ن دانست. از ساخت راه در بخش احمدی تا توسعه نیک گرفته و حاصل پیگیری های استاندار و نمایندگان استا

جزیره هرمز، از توزیع هزاران بسته معیشتی تا کمک هزینه فعاالن گردشگری در استان و توزیع جهیزیه و 

نوشت افزار و ... گواهی بر آن است که در مدیریت جدید دو نهاد انقالبی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی 

این حتی نامی از آنها در استان نبود، توجه به این استان رنگ و شکل تازه ای به خود  فرمان امام که تا پیش از

 گرفته است. 

 

با ذکر همه آن چه گفته شد، اما ضروری است تا دانشگاه ها و مراکز علمی هرمزگان با رصد دقیق حوزه های 

جهت گیری علمی هرمزگان را توسعه گرا در استان، نسبت به پرورش نیروهای انسانی مورد نیاز اقدام و 

متناسب با نیازهای آینده آن کنند. از سوی دیگر مدیران کالن استان و نمایندگان نیز باید در سایه ارتباط 

سازی گسترده و پیگیری مستمر مشکالت واحدهای صنعتی، سرعت اجرای پروژه های بزرگی نظیر فوالد 

 اشتغال ایجاد کنند را شتابی ویژه بخشند.  12۰۰ت بیش از میلیون تن ظرفی 1.5سازی ها که می توانند با هر 

 

 با وجود تحریم ها یک شاهکار بود  کاوه فوالدافتتاح فاز دوم 

 

جنوب که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس  کاوه فوالدپرویز فتاح در مراسم افتتاح رسمی فاز دوم 

جنوب در شرایط تحریمی و با اتکای به توان  کاوه فوالدوم جمهور در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: فاز د

داخلی ساخته و تکمیل شد و این یک شاهکار در حوزه ایجاد زیرساخت های حوزه فوالد در کشور بشمار می 

 رود. 
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وی افزود: میدان دادن به جوانان متخصص و متعهد سبب شد تا بتوانیم با خلق یک شاهکار، خط تولید فوالد 

ه تا محصول شمش را در داخل طراحی و اجرا و اکنون در فاز دوم فوالدسازی کاوه جنوب شاهد به ثمر از کور

 رسیدن آن و عملیاتی شدن آن هستیم. 

 

درصد از شاغالن در این مجتمع فوالدی بومی هرمزگان  ۸7رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این که بیش از 

رفاه اجتماعی، وزارت صمت و استاندار هرمزگان در این زمینه تقدیر  هستند، از پیگیری های وزیر کار، تعاون و

در بورس حضور دارد و با وجود برخی نوسانات در بورس، یکی از شرکت  کاوه فوالدکرد و بیان داشت: شرکت 

بود و ما پیشنهاد می کنیم که مردم عزیز  کاوه فوالدهایی که پایداری خوبی در بورس داشت، همین شرکت 

 مان سهام این شرکت را مورد توجه قرار دهند چرا که در فرآیند تولید و پیشرفت مطلوبی قرار دارد. کشور

 

 شکست تحریم صنعت فوالد به دست جوانان ایرانی 

 

جنوب کیش، در سالروز پیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان  کاوه فوالد 2وی افزود: افتتاح فاز 

 افتتاح این فاز، تحریم صنعت فوالد نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست. انجام شد و امروز با 

 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که  1۰فتاح خاطرنشان کرد: در فاز دوم این مجتمع بیش از 

 میلیون تن در سال می رساند.  2.4ظرفیت تولید را به 

 

  سایت دیگر: 2

 13۹۹مهر  ۰7دوشنبه  12:13 - فوالد ایران

 فارس: چرا افتتاح فاز دوم فوالد کاوه مهم است

 13۹۹مهر  ۰7دوشنبه  21:۰2 - ماین نیوز

 چرا افتتاح فاز دوم فوالد کاوه مهم است؟

 

http://www.iransteel.net/news_view.php?id=8806
http://www.minews.ir/fa/doc/news/53030/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85
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 "کاوه"افتتاح پروژه فوالدسازی در 

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  11:31 - بورس نیوز

کیش از بهره برداری از پروژه ها و طرح های جدید خبر  جنوب کاوه فوالدشرکت 

 داد.

جنوب کیش از پروژه ها و طرح های جدید  کاوه فوالدبه گزارش بورس نیوز ، شرکت 

 بهره برداری کرد. 

تن شمش فوالد  1.2۰۰.۰۰۰با ظرفیت اسمی  2بر این اساس، این شرکت اعالم کرد، پروژه فوالدسازی فاز 

 افتتاح شد. 

  ت دیگر:سای 1

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  13:13 - فوالد ایران

 "کاوه"بورس نیوز: افتتاح پروژه فوالدسازی در 

 

 افتتاح مرحله دوم فوالد کاوه جنوب کیش تیتر اول روزنامه های هرمزگان

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  ۰۸:4۹ - ایرنا

مهرماه با تیترهای  6روزنامه های دریا و دریای اندیشه روز یکشنبه  -ایرنا-بندرعباس

 جنوب کیش روی پیشخوان دکه ها آمدند. کاوه فوالدافتتاح مرحله دوم 

https://www.boursenews.ir/fa/news/228326/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=8797
https://www.irna.ir/news/84055523/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 ایرانی شکسته شد  روزنامه دریا به نقل از رییس بنیاد مستضعفان نوشت: تحریم صنعت فوالد به دست جوانان

 تیترهای دیگری از این روزنامه: 

 طرح دریایی و بندری با حضور معاون اول رییس جمهور  12بهره برداری از  -

 هزار میلیاردی در صنعت فوالد  1۰گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری  -

 دمات نتیجه طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا، از عدالت آبی تا ارتقای خ -

 خون خانواده های مسئوالن رنگین تر است؟  -

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس: به زودی شاهد اتفاقات ویژه ای در تولید صبا فوالد خلیج فارس خواهیم  -

 بود 

 لزوم تعیین تکلیف کاالهای اموال تملیکی  -

 ن رکورد تولید ماهیانه، مقدمه ای برای رکورد سالیانه در فوالد هرمزگا -

 آموزش مجازی، والدین شاغل و دغدغه هایشان  -

 ایست، دربست تا زاچ و داربست  -

 در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست  کاوه فوالدمرحله دوم  -

 

 نعت فوالد رسید به روی دکه آمد. روزنامه دریای اندیشه هم با تیتر امروز ایران به رتبه دهم در ص

  سایت دیگر: 1

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  13:13 - فوالد ایران

 ایرنا: افتتاح مرحله دوم فوالد کاوه جنوب کیش تیتر اول روزنامه های هرمزگان

 

ت ثامن االئمه تحریم صنعت فوالد نیز به دست فوالد کاوه جنوب کیش در حوالی پیروزی عملیا 2رئیس بنیاد مستضعفان: با افتتاح فاز 

 جوانان متخصص ایرانی شکست

 فوالد تحریم را شکست

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  ۰1:31 - روزنامه جوان آنالین

 6 /5درصد بوده، در ایران بیش از  3 /5معاون اول رئیس جمهور: سال گذشته که رشد صنعت فوالد در دنیا 

 میلیون تن فوالد صادر کرده ایم 12درصد بود و به رغم تحریم های ظالمانه بیش از 

http://www.iransteel.net/news_view.php?id=8788
https://www.javanonline.ir/fa/news/1021102/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
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اصالح نرخ ارز در کشور نرخ واردات بسیاری از کاال ها افزایش یافته  سرویس اقتصادی جوان آنالین: همزمان با

است. اگر در فضای پیش آمده، سرمایه گذاری برای تقویت تولید داخل فعال شود، می توان امید داشت که 

کاالی تولید داخل جای بخشی از کاال های وارداتی را بگیرد، در همین راستا مجموعه بنیاد مستضعفان با 

جنوب کیش عالوه  کاوه فوالدشرکت  2هزار میلیارد تومان جهت عملیاتی کردن فاز  1۰ایه گذاری بالغ بر سرم

میلیون دالر صادرات داشته باشد،  4۰۰بر افزایش حجم تولید پیش بینی کرده است تا پایان سال بیش از 

پشت سر گذاشتیم. همچنین همچنین سرپرست وزارت صمت گفت: فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فوالد 

 خبرداد.  ۸۹میلیون تن فوالد در سال  21معاون اول رئیس جمهور ازصادرات 

 

با توجه به اینکه امریکا علیه ایران جنگ اقتصادی راه انداخته است و از طریق وزارت خزانه داری لحظه به 

صاد برای سیاستگذاران امریکا گزارش لحظه تحوالت اقتصاد ایران را رصد می کند تا نتیجه تحریم ها را در اقت

کند، انتظار می رود در بعد داخلی نیز مجموعه سیاست ها و اقدامات اقتصادی انجام گیرد که اثر تحریم ها بر 

 اقتصاد ایران را خنثی سازد. 

 

 برنامه خنثی سازی اثر تحریم کجاست 

 

ی موجود در اقتصاد معرفی می کنیم، باید برنامه به طور نمونه در کنار اینکه امریکا و تحریم را دلیل کاستی ها

خنثی سازی تحریم های امریکا را نیز برای افکار عمومی تشریح کنیم، مثالً بگوییم امریکا با هدف ایجاد کسری 

بودجه در ایران نفت را تحریم کرده است، در تقابل با این سیاست بخش های بودجه، بانک و مالیات را با 

همراه کرده ایم که تا حد امکان ارزش پول ملی کاهش نیابد، در عین حال نیز طرح های سلسله اصالحاتی 

 توسعه ای در بخش های مختلف را جهت امیدآفرینی برای جامعه تهیه، تدوین و تشریح می کنیم. 

 

گفتنی است طرح های توسعه ای می تواند طرح های بزرگی در بعد مسکن سازی، توسعه بخش های مختلف 

رزی، اصالح ساختار دولت، بانک ها، شرکت ها و هلدینگ ها، از بین بردن پرتی ده ها درصدی آب، برق، کشاو

نفت و... در شبکه انتقال و توزیع باشد. در این میان با توجه به اینکه هم اکنون رشد اقتصادی کشور منفی 

د در ابتدا از تمامی صادرکنندگان گزارش شده و نرخ ارز نیز جهش قابل مالحظه ای داشته است، انتظار می رو

ودیعه و وثیقه دریافت شود تا ارز ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند و یا اینکه صرف واردات کاال هایی 

 کنند که لیست آن از سوی دولت اعالم شده است. 

 

ای طرح سرمایه گذاری  همچنین رشد بهای نرخ ارز واردات را گران کرده است، از این رو انتظار می رود کمیته

در تولید کاال های مشابه کاالی وارداتی را در دستور کار قرار دهد تا حداقل نیاز کشور به کاال های وارداتی 

که می توانیم آن را در داخل تولید کنیم، از بین برود از سوی دیگر طرح های توسعه ای بنگاه ها را می توان 
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 برای تقویت تولید داخل فعال کرد. 

 

جنوب کیش اظهار  کاوه فوالددر همین راستا روز گذشته رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح فاز دوم 

جنوب کیش، حوالی پیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان انجام  کاوه فوالد 2کرد: افتتاح فاز 

یرانی شکست. سید پرویز فتاح با شد و با افتتاح این فاز، تحریم صنعت فوالد نیز به دست جوانان متخصص ا

اشاره به احداث این کارخانه در شرایط تحریم گفت: ما در این پروژه شاهد بودیم که جوانان متخصص کشورمان 

 جهادی عمل کردند و به لطف خداوند، اقدام بزرگی صورت گرفت. 

 

درصد کسانی که در شرکت  7۸رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: این مایه افتخار ما است که اعالم کنیم، 

جنوب کیش مشغول کارند، از نیرو های بومی این استان هستند و ما از نخبگان این استان برای  کاوه فوالد

 2هزار میلیارد تومان در فاز  1۰احداث کارخانه و تولید در کشور بهره مند شده ایم. وی با بیان اینکه بیش از 

سرمایه گذاری شده است، گفت: ما همواره در کنار دولت بوده و هستیم از سوی بنیاد مستضعفان  کاوه فوالد

و هیچ مسئله ای جز همکاری بین بنیاد مستضعفان و دولت وجود ندارد. فتاح در ادامه با تأکید بر موضوع 

جنوب کیش برای کشور خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با بهره برداری  کاوه فوالدارزآوری شرکت 

 میلیون دالر صادرات داشته باشد.  4۰۰، این شرکت بتواند تا پایان سال بیش از 2فاز از 

 

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر ادامه فعالیت های بنیاد حتی در شرایط تحریمی افزود: ما اطمینان می 

مام خواهد رسید و دهیم تمام پروژه های نیمه تمام گذشته در بنیاد مستضعفان طی امسال و سال آینده به ات

به هیچ وجه تحریم ها مانع فعالیت ما نخواهد شد. فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در کنار فعالیت های 

زیرساختی در اقتصاد، به نقش خود در محرومیت زدایی و کمک به مردم توجه ویژه دارد، گفت: از ابتدای 

یلیارد تومان را برای مقابله با کرونا از طریق کمیته م 1۸5۰شیوع کرونا در کشور بنیاد مستضعفان بیش از 

 امداد، بهزیستی، استانداری ها و دیگر ارگان ها اختصاص داده است. 

 

 درصدی فوالد در سال جاری  ۸رشد 

 

جنوب کیش با بیان اینکه ظرفیت تولید زنجیره فوالد از  کاوه فوالدجعفر سرقینی در مراسم افتتاح فاز دوم 

میلیون تن در حال حاضر رسیده است،  23۰و ابتدای دولت تدبیر و امید به  13۹2تن در سال میلیون  123

میلیون تن فوالد  37اظهار داشت: به همت متخصصان ایرانی و با وجود همه تحریم های ظالمانه به ظرفیت 

چند سال گذشته توانستیم فوالد دنیا را به دست آورده ایم، گفت: در  1۰خام رسیده ایم. وی با بیان اینکه رتبه 

 فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فوالد پشت سر بگذاریم. 
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 درصدی تولید فوالد خام کشور  6/ 5رشد 

 

درصد رشد داشته است، بیان  5/3سرپرست وزارت صمت با یادآوری اینکه تولید فوالد دنیا در سال گذشته 

درصد شده است.  5/6وحیه جهادی رشد تولید فوالد خام کشور کرد: به رغم سنگین ترین تحریم ها با اتکا به ر

میلیون تن سنگ آهن خام صادر می  23تا  22هر ساله  13۹2ساله منتهی به سال  5سرقینی ادامه داد: در 

 میلیون تن رسیده است.  4شد که این رقم در سال گذشته به کمتر از 

 

 میلیون تنی انواع فوالد در سال گذشته  12صادرات 

 

میلیون تن صادرات فوالد داشتیم،  1 /5میلیون تن واردات فوالد و  5/6حدود  13۹1وی اضافه کرد: در سال 

میلیون تن صادرات انواع فوالد رسیدیم.  12در زمینه صادرات فوالد رکورد زده شد و به  ۹۸اما در سال 

الد داشتیم. سرپرست وزارت صنعت، هزار تن واردات فو 3۰۰تا  2۰۰همچنین در نتیجه تکمیل زنجیره ها فقط 

 37بیان کرد: اکنون  14۰4میلیون تنی فوالد خام تا افق  55معدن و تجارت با یادآوری چشم انداز تولید 

میلیون تن نیز در دست اجرا است که شروع شده و با این ظرفیت  2۰میلیون تن فوالد آماده به کار داریم و 

نی فوالد محقق خواهد شد. سرقینی گفت: صنعت فوالد بومی شده است میلیون ت 55حتماً چشم انداز تولید 

و حتی تکنولوژی پرد را به همت متخصصان ایرانی به دست آورده ایم. وی با اشاره به برخی آمار های تولید 

درصدی، آلومینیوم  42 /5درصدی، لوازم خانگی  6/ 3در پنج ماهه امسال بیان کرد: در پتروشیمی رشد تولید 

درصدی داشته ایم. سرپرست وزارت  1۸ /5درصدی و خودرو رشد  15درصدی، سیمان  ۸درصدی، فوالد  5۰

درصدی به لحاظ سرمایه گذاری داشته ایم و صدور  7۰صمت ادامه داد: در زمینه پروانه های بهره برداری رشد 

 درصدی داشته است.  31/ 5جواز تأسیس افزایش 

 

 الد با وجود تحریم ها میلیون تن فو 12صادرات بیش از 

 

میلیون تن فوالد به  12بیش از  ۹۸معاون اول رئیس جمهور گفت: به رغم تحریم های ظالمانه، ایران در سال 

 کشور های دیگر صادر کرده است. 

 

به گزارش شاتا، معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطرنشان کرد: بندرعباس از رشد 

در بخش صنعت برخوردار بوده و طرح های متعدد و مهمی در استان هرمزگان در دست اقدام  قابل توجهی

است و جاسک به عنوان یکی از کانون های مهم اقتصادی کشور در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع دیگر 

و واردات تبدیل خواهد شد. جهانگیری بندر شهید رجایی را از مهم ترین بنادر کشور در حوزه تجارت خارجی 

و صادرات برشمرد و گفت: بازدید از این بندر و رسیدگی به مسائل تجارت خارجی از جمله اهداف این سفر 
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 است، چراکه کشور در مقطع فعلی نیاز مبرمی به واردات کاال های مورد نیاز از طریق بنادر دارد. 

 

 ر بنادر اتخاذ تصمیمات الزم برای سرعت بخشی به روند ترخیص کاال و تخلیه د

 

وی افزود: مرکز اصلی واردات کاال های اساسی بندر امام خمینی و مرکز واردات کاال های صنعتی بندر شهید 

رجایی است و براساس گزارش های دریافت شده، حجم قابل توجهی از کاال های صنعتی و بعضاً کاال های 

ید رجایی برگزار می شود، تصمیمات الزم اساسی در بنادر مانده است که امروز در جلسه ای که در بندر شه

برای سرعت بخشی به روند ترخیص کاال و تخلیه بنادر اتخاذ خواهد شد. جهانگیری همچنین افتتاح فاز دوم 

جنوب کیش را از دیگر برنامه های سفر خود عنوان کرد و گفت: این پروژه با سرمایه  کاوه فوالدفوالد سازی 

 ندازی شده است که امروز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گذاری بنیاد مستضعفان راه ا

 

 رتبه دهم فوالد ایران در دنیا 

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور در بخش صنعت فوالد از رشد قابل توجهی برخوردار بوده 

یا را پشت سر گذاشته و امروز است، تصریح کرد: ایران در سال های اخیر در زمینه فوالد کشور فرانسه و ایتال

 ایران به رتبه دهم در صنعت فوالد رسیده است. 

 

 درصدی فوالد کشور در سال گذشته  6/ 5رشد بیش از 

 

 6 /5درصد بوده، در ایران بیش از  3/ 5وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته که رشد صنعت فوالد در دنیا 

میلیون تن فوالد به کشور های دیگر  12بیش از  ۹۸ن در سال درصد بوده و به رغم تحریم های ظالمانه، ایرا

صادر کرده است. معاون اول رئیس جمهور گفت: در ادامه برنامه های این سفر، جلسه اقتصاد مقاومتی استان 

هرمزگان نیز برگزار می شود و در این جلسه به مسائل و مشکالت پیش رو و طرح های در دست توسعه استان 

 هد شد. پرداخته خوا

  سایت دیگر: 1

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  22:51 - 24خبر 

 فوالد تحریم را شکست

http://www.24-news.ir/news/43361/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
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 تحریم ها می چرخدچرخ تولید کشور همچنان با وجود 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:45 - فصل اقتصاد

 

معاون اول رییس جمهوری گفت: با وجود اینکه تحریم ها، سختی  -فصل اقتصاد 

برای  های زیادی را برای مردم کشورمان بوجود آورد اما از دل این بحران ها فرصتی

 افزایش ظرفیت تولید و توان کشور بدست آمد و چرخ اقتصاد کشور را به چرخش درآورده است. 

جنوب کیش در  کاوهاسحاق جهانگیری روز شنبه در مراسم بهره برداری از مرحله دوم کارخانه فوالدسازی 

ران را به زانو درمی گمان می کرد با تحریم و جنگ اقتصادی، کشور ای ۹7بندرعباس افزود: دشمن در سال 

 آورد، امام با مدیریت صحیح و توانمندی داخلی، نقشه های آن ها نقش بر آب شد. 

وی بیان داشت: آمریکایی ها گمان می کردند با تحریم نمی توانیم نفت و کاالهی غیرنفتی را بفروش برسانیم 

 د. اما این در حالیکه است که در شرایط تحریم هم صادرات کشور ادامه دار

معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: تالش مسووالن و فعاالن بخش تولید و اقتصاد کشور نیز بر صادرات 

 مفید متمرکز است، به این شکل که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. 

طبقه بندی شوند و تصمیم گرفتیم کاالهای وارداتی  ۹7جهانگیری ادامه داد: برای حمایت از تولید از سال 

 ورود کاالهایی که در کشور تولید می شوند، نیز ممنوع اعالم شد. 

وی به ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: برای رونق در اقتصاد کشور نیازمند 

سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم و باید فضای اطمینان بخش و مطمعنی برای سرمایه گذاری بخش 

 مهیا کنیم.  خصوصی

معاون اول رییس جمهوری گفت: دشمنان باید با زبان احترام با مردم ما سخن بگویند و تهدیدات را برنمی 

 تابیم. 

وی همچنین به موضوع کرونا اشاره کرد و گفت: در شرایط کرونایی نیز با وجود رشد منفی بسیاری از کشورهای 

 را شاهد بودیم. و نیم درصدی  2دنیا، در حوزه صنعت کشور رشد 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به منظور افتتاح چند طرح عمرانی، شرکت در نشست ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و بازدید از گمرکات استان صبح امروز شنبه وارد فرودگاه بین المللی 

ندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و نمای

 قرار گرفت. 

http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/583995/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
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به گزارش فصل اقتصاد، سرپرست وزارت صنعت ومعدن و تجارت، وزیران جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، 

رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک ایران و رییس بنیاد مستضعفان؛ جهانگیری را در سفر یک روزه به 

 هرمزگان همراهی می کنند. 

و بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعباس، بازدید از  کاوه فوالدسازی شرکت  فوالدافتتاح مرحله دوم 

بندر و گمرک شهید رجایی و شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی از مهم ترین برنامه های سفر معاون 

 اول رییس جمهوری به هرمزگان است. 

  سایت دیگر: 28

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:16 - خبرگزاری صدا و سیما
 ی:جهانگیر

 چرخش چرخ تولید باوجود تحریم ها

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:33 - ایسنا
 معاون اول رئیس جمهور:

 با مدیریت و توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:46 - باشگاه خبرنگاران

 چرخ اقتصاد کشور با افزایش ظرفیت تولید می چرخد/ به سختی های مردم واقفیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:54 - خبرگزاری تابناک
 معاون اول رئیس جمهور:

 توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیمبا مدیریت و 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:۰4 - مثلث

 جهانگیری: سر تعظیم در برابر ملت فرو می آوریم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:۰4 - برآخرین خ

 جهانگیری: سر تعظیم در برابر ملت فرو می آوریم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:۰۹ - خبرگزاری مهر
 معاون اول رئیس جمهور:

 ددشمنان باید با زبان احترام با مردم ایران سخن بگوین

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:25 - هبرد معاصررا

 جهانگیری: به سختی های مردم واقفیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:26 - ایرنا
 معاون اول رییس جمهوری:

 چرخ تولید کشور همچنان با وجود تحریم ها می چرخد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:32 - اقتصاد نیوز

https://www.iribnews.ir/fa/news/2834997/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99070503116/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/7505088/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%DB%8C%D9%85
https://www.tabnak.ir/fa/news/1005096/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-71100
http://akharinkhabar.ir/politics/6811353/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%E2%80%8C%D9%85%D9%84%D8%AA-%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5033038/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/60518/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84054530/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/363600-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85
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 هشدار جدی جهانگیری به دشمنان: باید با زبان احترام با ایران سخن بگویید/ تهدیدات را برنمی تابیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:53 - پارسینه

 جهانگیری: چرخ تولید کشور همچنان با وجود تحریم ها می چرخد

 13۹۹هر م ۰5شنبه  12:56 - خبر آنالین

 تاکید جهانگیری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:۰2 - امروز نیوز

 ی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشورتاکید جهانگیر

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:۰5 - تجارت بین الملل
 معاون اول رییس جمهوری:

 چرخ تولید کشور همچنان با وجود تحریم ها می چرخد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:1۰ - آفتاب نیوز

 تاکید جهانگیری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:26 - نسیم

 ل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگرددجهانگیری: ارز حاص

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:2۸ - 24ساعت

 اقتصاد کشورتاکید جهانگیری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:44 - فرارو

 جهانگیری: با مدیریت و توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:45 - ترین هابر

 تاکید جهانگیری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:55 - فردا نیوز

 به چرخه اقتصاد کشورتاکید جهانگیری بر بازگشت ارز صادراتی 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:21 - راه امروز

 با مدیریت و توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:۰1 - صبحانه انالین

 گیری بر بازگشت ارز حاصل از صادراتتاکید جهان

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:1۹ - فصل تجارت

 چرخ تولید کشور همچنان با وجود تحریم ها می چرخد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:21 - خبر خودرو

 هانگیری بر بازگشت ارز حاصل از صادراتتاکید ج

https://www.parsine.com/fa/news/657294/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1436550/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.emrooznews.com/news/327714/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.eximnews.ir/detail/News/36314/20
https://aftabnews.ir/fa/news/673015/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2362148/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.saat24.news/news/514165/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fararu.com/fa/news/455976/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1040570/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.fardanews.com/fa/news/1022705/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rahemrooz.ir/fa/news/56324/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://sobhanehonline.com/fa/news/227732/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/420405/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
http://khabarkhodro.com/fa/news/595382/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:21 - خرداد نیوز

 جهانگیری: با مدیریت و توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:31 - روزنامه نوآوران

 با مدیریت و توانمندی نقشه دشمنان را نقش بر آب کردیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  21:1۰ - اقتصاد آنالین
 معاون اول رییس جمهوری:

 چرخ اقتصاد با افزایش ظرفیت تولید می چرخد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  22:31 - کیهان
 با حضور معاون اول رئیس جمهوری

 طرح دریایی و بندری در استان هرمزگان به بهره برداری رسید 12

 

 افتتاح مرحله دوم فوالدسازی کاوه جنوب کیش

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:24 - شبکه خبر

 میلیون یورو به بهره برداری رسید. 311جنوب کیش با سرمایه گذاری  کاوهمرحله دوم فوالدسازی 

هزار تن به ظرفیت تولید  2۰۰با افتتاح این بخش، یک میلیون و ع رسانی شبکه خبر، ه اطالبه گزارش پایگا

 شمش فوالدی کشور افزوده خواهد شد. 

 

بنیاد مستضعفان سرمایه گذار مرحله دوم این کارخانه است و با بهره برداری از فاز دوم این مجموعه فوالدی، 

 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید.  4۰۰یون و میل 2ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 

 

، با فوالدمعاون اول رئیس جمهور که به هرمزگان سفر کرده است در این باره گفت: ایران هم اکنون در بخش 

 پله ارتقا به رتبه دهم دنیا رسیده است.  5

صنعتی و همچنین  جهانگیری همچنین گفت: براساس گزارش های دریافت شده حجم قابل توجهی از کاال های

 کاال های اساسی در بنادر مانده است. 

 

http://www.khordadnews.ir/fa/news/350101/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/252283
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-469880
http://kayhan.ir/fa/news/199387/%DB%B1%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irinn.ir/fa/news/801544/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
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 دکتر جهانگیری در افتتاح فاز دوم فوالد جنوب کیش تاکید کرد:

درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود/ارز حاصل از صادرات باید در چرخه 65

ار اقتصادی به کار گرفته شود/ فضاسازی علیه بخش خصوصی با هیچ منطقی سازگ

 نیست/ مدیران بی ادعا و متخصص در بخش صنعت و معدن را قدر بدانیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:۰3 - وزارت صنایع و معادن

معاون اول رییس جمهور بخش فوالد و صنایع معدنی را از مهمترین فرصت های 

سرمایه گذاری کشور دانست و اظهار داشت: کشورمان از ظرفیت های بی نظیری در 

 بخش معادن فلزی و غیرفلزی برخوردار است و بدون تردید با استفاده از نیروی

انسانی متخصص و پرتوان خود می توانیم این ظرفیت های معدنی را در مسیر رشد آبادانی روزافزون کشورمان 

 قرار دهیم.

 کاوه فوالدبه گزارش شاتا، دکتر اسحاق جهانگیری امروز)شنبه( در مراسم افتتاح فاز دوم فوالد سازی شرکت 

ه ایثار و فداکاری ملت ایران در هشت سال دفاع جنوب کیش در بندرعباس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ب

مقدس اشاره کرد و گفت: بدون تردید جانفشانی و ایثارگری های شهدای عزیز و همه ملت ایران در مقابل 

 فشارهای ظالمانه دشمنان همیشه زنده است و در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. 

 

 صادرات ایجاد می کنیم  از دل سختی ها و تحریم، فرصت افزایش تولید و

 

وی با تاکید بر اینکه بایستی از دل سختی ها و مشکالت، فرصت های بزرگی را برای آبادانی و پیشرفت کشور 

بوجود بیاوریم، گفت: همه باید از فعالیت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی پشتیبانی کنیم تا از درون بحران 

 تولید، صادرات و اشتغال ایجاد شود.  و تحریم، فرصت های بی نظیری برای افزایش

 

 درصدی در بخش صنعت در سه ماهه امسال  2.5رشد 

 

https://mimt.gov.ir/news/987060-65%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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درصدی در بخش صنعت هستیم  2.5معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در سه ماه اول امسال شاهد رشد 

ا رشد های این در حالی است که اکثر کشورهای پیشرفته جهان صرفاً به خاطر مواجه شدن با پدیده کرونا ب

 منفی باالی اقتصادی روبرو هستند. 

 

 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در سال گذشته  43حدود 

 

وی افزود: آمریکایی ها تصور می کردند که اگر نفت ایران را تحریم کنند و جلوی صادرات آن را بگیرند می 

الی است که دولت با دوراندیشی برنامه توانند در روند صادرات و واردات کشورمان اخالل ایجاد کنند این در ح

میلیارد  43توانستیم حدود  ۹۸هایی در حوزه اقتصاد مقاومتی در طول سالهای گذشته اتخاذ کرد که در سال 

دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم و نیازهای ضروری کشور را تامین کنیم و بدون تردید اگر امسال هم پدیده 

 م این صادرات افزایش پیدا می کرد. کرونا وجود نداشت حتماً رق

 

 ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد 

 

دکتر جهانگیری با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور گفت: صادراتی برای 

، ارزشمند و صادر کشور مهم است که ارز حاصل از آن در چرخه اقتصادی بکار گرفته شود و زمانی صادرات

کننده مهم و سرباز خط اول جنگ اقتصادی است که ارز حاصل از صادرات را در مسیر تامین نیازهای کشور 

 قرار دهد. 

 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مدیریت کشور در حوزه واردات کاال اظهار داشت: متاسفانه برخی در این 

کنند و به این وسیله کل مدیریت واردات کشور را زیر سوال می برند زمینه موارد ناچیزی را بزرگ نمایی می 

 که این جفا در عرصه مدیریت واردات است. 

 

بالفاصله اعالم کرد که کاالهای وارداتی طبقه بندی و الویت بندی شوند و  ۹7وی تصریح کرد: دولت از سال 

این تصمیم تولید در داخل کشور به راه  مواردی که در داخل کشور تولید می شود، وارد نشود و در نتیجه

 افتاد. 

 

 تصمیمات کارگروه رفع موانع جهش تولید باید نافذ باشد 

دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: کارگروه رفع موانع جهش تولید با جدیت کار خود را آغاز کرده و البته 

ین شود که این کار به خوبی انجام بایستی تصمیمات این کارگروه نافذ باشد لذا بایستی سازوکارهایی تدو

 گردد. 
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 تدوین سازو کارهای الزم برای ورود بخش خصوصی و نهادهای عمومی به عرصه سرمایه گذاری 

 

معاون اول رییس جمهور ضرورت حمایت از سرمایه گذاری در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: نهادهای 

انکی از جمله مجموعه هایی هستند که در شرایط فعلی عمومی و شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری ب

سال از  1۰بایستی مورد حمایت قرار بگیرند چرا که برای ایران نامناسب است که در دوره طوالنی بیش از 

رشد سرمایه گذاری منفی برخوردار باشد از این رو تیم اقتصادی دولت بایستی سازوکار دقیقی تدوین کند که 

 های عمومی به عرصه سرمایه گذاری وارد شوند. بخش خصوصی و نهاد

 

 سرمایه گذاری، آینده کشور را رقم می زند 

 

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری آینده کشور را رقم می زند و اگر روند آن کند شود آینده کشور دچار مشکل 

 خواهد شد. 

 

 فضاسازی علیه بخش خصوصی با هیچ منطقی سازگار نیست 

 

با بیان اینکه هنر و کار انقالبی این نیست که علیه بخش خصوصی فضاسازی شود، اضافه کرد: دکتر جهانگیری 

فضاسازی علیه بخش خصوصی با هیچ منطقی سازگار نیست . باید کاری کنیم که فضای سرمایه گذاری در 

یه ساز پرهیز کشور امن و پایدار باشد و با توجه به گرفتاری های اقتصادی مردم ضرورت دارد از موارد حاش

 کرده و در مسیرحل و فصل مشکالت کشور و مردم متمرکز شویم. 

 

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به خاطر گام بلندی که در مسیر 

 سرمایه گذاری برداشته است، اظهار داشت: راه اندازی این مجموعه صنعتی اقدام بسیار ارزشمندی است که

می تواند آثار و برکات فراوانی برای کشور داشته باشد و امیدواریم این بنیاد با همین روحیه بسیار خوبی که 

 از ریاست آن سراغ داریم به این روند ادامه دهد. 

 

وی قدرشناسی از مدیران توانمند کشور را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: هنر مسئولین این است که چهره 

و متخصص را شناسایی کرده و فرصت های بزرگ فعالیت را در عرصه های ملی برای آنان فراهم های بی ادعا 

 سازد. 

 

 درصد فوالد خاورمیانه در ایران 65تولید 
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درصد فوالد  65دکتر جهانگیری با اشاره به ظرفیت های کشورمان در حوزه تولید فوالد بیان کرد: امروز 

و جزو ده کشور اول تولید کننده فوالد در سطح جهان هستیم و چنانچه خاورمیانه در ایران تولید می شود 

میلیون تن هم فعال شود می توانیم بخش مهمی از صادرات کشور را به فوالد اختصاص  55ظرفیت بالقوه 

 دهیم. 

  سایت دیگر: 13

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:1۰ - شاتا نیوز

درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود/ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی به کار گرفته 65

شود/ فضاسازی علیه بخش خصوصی با هیچ منطقی سازگار نیست/ مدیران بی ادعا و متخصص در بخش 

 قدر بدانیم صنعت و معدن را

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:21 - عصر پرس
 جهانگیری در افتتاح فاز دوم فوالد جنوب کیش تاکید کرد:

 درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود65

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:21 - صنعت کار

 درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود65

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:37 - معدن نیوز
 معاون اول زئیس جمهور در افتتاح فاز دوم فوالد جنوب کیش تاکید کرد:

درصد فوالد خاورمیانه در ایران/ ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی به کار گرفته شود/  65تولید 

با هیچ منطقی سازگار نیست/ مدیران بی ادعا و متخصص در بخش صنعت و فضاسازی علیه بخش خصوصی 

 معدن را قدر بدانیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:46 - پایگاه خبری گسترش

 سهم بی نظیر ایران در تولید فوالد خاورمیانه

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:16 - شانا
 معاون اول رئیس جمهوری:

 جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع می شود

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:16 - آریا

 فت، پتروشیمی و دیگر صنایع می شودجاسک کانون مهم صنعت ن

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:1۸ - فصل تجارت

 جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع می شود

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:26 - نفت ما

http://www.shatanews.ir/news/987059-65.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://asrpress.ir/fa/news/20247/65%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.sanatkaar.ir/56841/65%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C
http://www.madannews.com/Fa/News/605359/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-65-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-125113
https://www.shana.ir/news/307713/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120200926161538134/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/420457/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.naftema.com/news/128145/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی می شودجاس

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:33 - اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت

 جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع می شود

 13۹۹مهر  ۰5ه شنب 16:46 - خبرگزاری صنایع
 معاون اول رییس جمهور:

 درصد از فوالد مورد نیاز منطقه خاورمیانه در ایران 65تولید 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:4۸ - فصل اقتصاد

 دیگر صنایع می شود جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی و

 13۹۹مهر  ۰7دوشنبه  ۰۰:2۸ - دنیای اقتصاد

 فوالد کاوه جنوب کیش در شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 

 فوالد کاوه اعالم کرد: 2جمهور در افتتاح فاز معاون اول رئیس 

هزار میلیارد تومانی در صنعت فوالد  10گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 

 کشور

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

جنوب کیش، سرمایه  کاوه فوالد 2معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز 

هزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان در این فاز را، گام بلندی در صنعت  1۰گذاری 

 کشور توصیف کرد. فوالد

جنوب کیش  کاوه فوالد 2ضعفان، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح فاز به گزارش روابط عمومی بنیاد مست

کشور گفت: بنیاد  فوالدهزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان در توسعه صنعت  1۰با اشاره به سرمایه گذاری 

 کشور برداشته است.  فوالدمستضعفان گام بلندی در سرمایه گذاری صنعت 

 

http://www.opex.ir/fa/news/28403/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sanayepress.com/1399/07/05/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE/
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/584122/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3695923-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
http://mfnews.ir/fa/news/13332/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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سرمایه گذاری بزرگی کرده و مدیریت  فوالدداد: بنیاد مستضعفان در صنعت معاون اول رئیس جمهور ادامه 

آن هم قابل تقدیر است چراکه راه اندازی چنین کارخانه ای، آن هم در شرایط تحریمی، اقدام بسیار بزرگ و 

 البته سختی است. 

شمال گفت: -ادراه تهرانوی همچنین با اشاره به اقدام قابل تقدیر بنیاد مستضعفان در تکمیل قطعه نخست آز

آزادراه تهران شمال یکی از کارهای آبرومند و قابل تقدیر بنیاد مستضعفان است که متاسفانه کمتر به آن 

پرداخته شده است. این در حالی است که پس از راه اندازی آزادراه، تردد در مسیر تهران، شمال برای عموم 

 مردم تسهیل شده است. 

 در بنیاد مستضعفان عامل پیشرفت پروژه ها است سرقینی: روحیه جهادی 

جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این مراسم، با اشاره به موفقیت های بنیاد 

مستضعفان در تکمیل پروژه های صنعتی گفت: به عنوان کسی که تجارب زیادی در حوزه صنعت کشور دارم، 

بنیاد مستضعفان نسبت به سایر پروژه های صنعتی کشور، با سرعت بیشتری راه  اعالم می کنم، پروژه های

 اندازی می شود که این به دلیل روحیه جهادی در بنیاد مستضعفان است. 

کشور  فوالدمیلیون تن به ظرفیت تولید  1.2جنوب کیش،  کاوه فوالد 2به گفته وی، با بهره برداری از فاز 

 افزوده شد. 

اد مستضعفان، عالوه بر معاون اول رئیس جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان و سرپرست وزارت به گزارش بنی

صنعت، معدن و تجارت، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، استاندار هرمزگان و تعدادی از مسئولین 

رت مستقیم و هزار نفر را به صو 7که زمینه اشتغال بیش از  کاوه فوالد 2دولتی نیز در مراسم افتتاح فاز 

 غیرمستقیم در استان هرمزگان فراهم کرده است، حضور داشتند. 

  سایت دیگر: 4

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:55 - شما نیوز

 صنعت فوالد کشور هزار میلیارد تومانی در 1۰گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:5۸ - آریا

 هزار میلیارد تومانی در صنعت فوالد کشور 1۰گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  ۰۹:۰2 - روزنامه دریا

 1۰ه اعالم کرد گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری فوالد کاو 2معاون اول رئیس جمهور در افتتاح فاز 

 هزار میلیارد ی در صنعت فوالد

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  11:۰4 - خبرگزاری برنا
 معاون اول رئیس جمهور :

 هزار میلیارد تومانی در صنعت فوالد کشور 1۰اری گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذ

https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-964271
http://www.aryanews.com/News/120200926165721441/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.daryanews.ir/news.php?id=37274
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1064634
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 میلیارد تومان برای کرونا اختصاص داد 1850فتاح: بنیاد 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:۰7 - خبرگزاری فارس

یلیارد تومان در بنیاد برای کرونا اختصاص م 1۸5۰رییس بنیاد مستضعفان گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 

 یافته است.

جنوب در جمع  کاوه فوالدبه گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، پرویز فتاح در حاشیه افتتاح فاز دوم 

جنوب در شرایطی در کشور اجرا و تکمیل شد و امروز شاهد بهره  کاوه فوالدخبرنگاران اظهار کرد: فاز دوم 

آن بودیم که سخت ترین شرایط تحریمی بر علیه کشورمان و بر علیه توسعه صنعتی کشور  برداری رسمی از

 در جریان است. 

 

را به همت جوانان  فوالدوی با بیان این که در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد توانست تا تحریم در صنعت 

د این ملت با مقاومت و رشادت با متخصص و متعهد بشکند، عنوان داشت: دوران دفاع مقدس را جوانان برومن

 پیروزی به پایان رساندند و ما امروز نیز شاهد بروز و تجلی ایمان و اراده جوانان کشورمان هستیم. 

 

میلیارد  1۸5۰رییس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، بنیاد مستضعفان بیش از 

 داده است و این روند همچنان ادامه دارد.  تومان را برای مقابله با کرونا اختصاص

 

میلیون دالر صادرات از محل تولیدات مجتمع  4۰۰فتاح همچنین ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال بیش از 

 جنوب نصیب کشور شود.  کاوه فوالد

 

ند، مجموعا به صورت شمش تولید می ک فوالدمیلیون تن  1.2که  کاوه فوالدوی خاطرنشان کرد: در فاز دوم 

در این مجتمع دست یافته ایم که حاصل تالش و پشتکار جوانان متخصص  فوالدمیلیون تن  2.4به ظرفیت 

 ت و وابستگی در آن وجود ندارد. ایرانی اس

 

https://farsnews.ir/news/13990705000409/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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فوالد کاوه با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس  2گزارش تصویری / افتتاح فاز 

 بنیاد مستضعفان

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

جنوب کیش با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد  کاوه فوالد 2فاز 

 مستضعفان افتتاح شد.

 

 مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس:

 مرحله دوم فوالد کاوه کیش در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:55 - ایرنا

پارس گفت: مرحله دوم  کاوهمدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی  -ایرنا -بندرعباس

جنوب کیش در سخت ترین شرایط تحریمی و با تکیه بر توان متخصصان  کاوه فوالد

 داخلی کشورمان به ثمر نشست.

جنوب کیش با اشاره به موفقیت بزرگ صنعت  هکاو فوالدمحمد اتابک روز شنبه در مراسم افتتاح مرحله دوم 

ایران در شرایط سخت تحریم ها افزود: در وضعیت بدعهدی طرف های خارجی و تحت سخت ترین  فوالد

تحریم ها، نیروهای متخصص ایرانی توانستند بدون حضور حتی یک متخصص خارجی، احداث مرحله دوم از 

 جنوب کیش را تکمیل کنند  کاوه فوالد

 

جنوب کیش درسال جهش تولید و درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی  کاوه فوالدان داشت: مرحله دوم وی بی

http://mfnews.ir/fa/news/13331/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84054401/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
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به بهره برداری رسید و این در شرایطی است که برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صورت 

 کامل، به دست متخصصان ایرانی انجام می شود. 

 

پارس با تاکید بر اینکه این تجربه ارزشمندی برای مهندسان و نخبگان  هکاومدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی 

کشور است، گفت: اگر فقط بخواهیم بگوییم کاری را با تکیه بر توان داخلی انجام دادیم، نمونه آن، طرح بزرگ 

 جنوب است.  کاوه فوالدمرحله دوم فوالدسازی در شرکت 

 

منظور افتتاح چند طرح عمرانی، شرکت در نشست ستاد  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به

اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و بازدید از گمرکات استان صبح امروز شنبه وارد فرودگاه بین المللی 

بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 

 قرار گرفت. 

 

زارش ایرنا، سرپرست وزارت صنعت ومعدن و تجارت، وزیران جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، رییس کل به گ

بانک مرکزی، رییس کل گمرک ایران و رییس بنیاد مستضعفان؛ جهانگیری را در سفر یک روزه به هرمزگان 

 همراهی می کنند. 

 

وق تخصصی شریعتی بندرعباس، بازدید از و بیمارستان ف کاوه فوالدسازی شرکت  فوالدافتتاح مرحله دوم 

بندر و گمرک شهید رجایی و شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی از مهم ترین برنامه های سفر معاون 

 اول رییس جمهوری به هرمزگان است. 

  سایت دیگر: 1

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:16 - صدای بورس

 فوالد کاوه بهره برداری رسید 2فاز 

 

 سرمایه گذاری در ایران است بخش فوالد و معدن مهم ترین فرصت

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:23 - پیک اقتصادی

https://www.sedayebourse.ir/news/417396/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://peykeeghtesadi.ir/?p=10780
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و معدن مهم ترین فرصت سرمایه گذاری در  فوالدمعاون اول رئیس جمهور: بخش 

وبی برخورداریم و ایران است و ما خوشبختانه در ایران از معادن فلزی و غیر فلزی خ

 می توانیم ده ها سال از این معادن بهره برداری کنیم. 

 

جنوب کیش امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. اسحاق  کاوه فوالدفاز دوم فوالدسازی شرکت 

در جهانگیری در افتتاح فاز دوم این مجتمع فوالدی ضمن تشکر از بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان 

این سال ها گام بلندی در سرمایه گذاری برداشته است. یکی از کارهای بزرگ و مهمی که در این سال ها به 

شمال است. البته بخش هایی از این طرح هنوز در حال تکمیل است -همت بنیاد به ثمر رسیده، اتوبان تهران

 اما بنیاد با انجام این کار، گره بزرگی را از کشور باز کرد. 

 

ادامه داد: یکی دیگر از کارهای ارزشمند بنیاد سرمایه گذاری در فوالدسازی کشور بود که توانست در این  وی

در زمان مناسب با یک  کاوه فوالدبخش نیز سرمایه گذاری مناسبی انجام دهد. ساخت واحد بزرگ و توانمند 

میلیارد تومانی یک کار بسیار هزار  1۰میلیون تن و سرمایه گذاری  1.2مدیریت بسیار خوب، با ظرفیت 

 ارزشمند است و من از از آقای فتاح رئیس بنیاد بابت این اقدامات تشکر می کنم. 

 

و معدن اشاره کرد و  فوالدجهانگیری در بخش دیگر یاز صحبت های خود به پتانسیل باالی کشور در بخش 

ت و ما به خواست خدا از معادن فلزی و معدن مهم ترین فرصت سرمایه گذاری در ایران اس فوالدگفت: بخش 

 و غیر فلزی خوبی در کشور برخوردار هستیم و می توانیم ده ها سال از این معادن بهره برداری کنیم. 

 

وی ادامه داد: عالوه بر آن برخورداری از نعمت انرژی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد در این بخش ها از 

کاوره در کشور  فوالدتوان ساخت و طراحی یک کارخانه عظیمی همچون امتیازات دیگر ایران است و امروز 

میلیون  12در خاورمیانه را تولید کنیم و سالیانه  فوالددرصد  65وجود دارد و با همین توان باال ما توانسته ایم 

ز صادرات میلیون تن برسد، بخش مهم از نیا 55به  فوالدصادرات داشته باشیم که اگر میزان تولید  فوالدتن 

 تامین شود.  فوالدکشور می تواند از صادرات 

 

معاون اول رئیس جمهور در خاتمه به نگاه به بخش خصوصی و فرصت سرمایه گذاری در کشور پرداخت و 

گفت: امروز یکی از نیازهای مهم کشور بحث سرمایه گذاری است. این زیبنده کشور نیست که رشد سرمایه 

گذشته منفی بوده است. باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا بخش خصوصی  سال 1۰گذاری در نزدیک به 

و نهادهای عمومی وارد سرمایه گذاری شوند؛ چرا که سرمایه گذاری آینده یک کشور را می سازد. این کار 

 انقالبی نیست که ما با بخش خصوصی مبارزه کنیم. 
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 فوالددرصد تولید  1۰جنوب کیش، حدود  کاوه والدفشایان ذکر است با احتساب ظرفیت تولید در مرحله دوم 

جنوب کیش در میان تولید کنندگان  کاوه فوالدکشور افزایش می یابد و این میزان تولید باعث می شود تا رتبه 

نفر به صورت  ۸۰۰کشور از جایگاه هفتم به چهارم ارتقاء یابد و با راه اندازی این واحد صنعتی برای  فوالد

 نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.  4۰۰زار و ه 6مستقیم و 

 

هزار تن به ظرفیت تولید شمش در  2۰۰با بهره برداری از مرحله دوم این مجموعه فوالدی، یک میلیون و 

 4۰۰میلیون و  2جنوب کیش اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه  کاوه فوالدکشور و شرکت 

 ی خواهد رسید. هزار تن شمش فوالد

 

  www.irasin.irمنبع:

  سایت دیگر: 2

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:16 - پایگاه خبری ایراسین
 معاون اول رئیس جمهور در افتتاحیه فاز دوم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 و معدن مهم ترین فرصت سرمایه گذاری در ایران استبخش فوالد 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:۰3 - شهر معدن و صنایع

 بخش معدن و فوالد مهم ترین فرصت سرمایه گذاری در ایران است

 

 با سالروز شکست حصر آبادان تحریم صنعت فوالد را شکستیم فتاح: همزمان

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:14 - دنیای معدن

اد مستضعفان گفت: امروز در سالروز پیروزی عملیات ثامن رئیس بنی -دنیای معدن 

کشور به دست جوانان متخصص  فوالداالئمه و شکست حصر آبادان، تحریم صنعت 

 ایرانی شکست.

جنوب کیش اظهار کرد: افتتاح  کاوه فوالدبه گزارش دنیای معدن، سید پرویز فتاح در مراسم افتتاح فاز دوم 

، در سالروز پیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان انجام شد و امروز جنوب کیش کاوه فوالد 2فاز 

http://www.irasin.ir/news/8003/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://minecity.ir/News.aspx?KeyId=6afbe4c10b3d40d8b7ed8ad396c921e2
http://www.donyayemadan.ir/view/160879/-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD:-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-
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 نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست.  فوالدبا افتتاح این فاز، تحریم صنعت 

 

وی با اشاره به احداث این کارخانه در شرایط تحریم گفت: ما در این پروژه شاهد بودیم که جوانان متخصص 

 ی عمل کردند و به لطف خداوند، اقدام بزرگی صورت گرفت. کشورمان جهاد

 

درصد کسانی که در شرکت  ۸7رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: این مایه افتخار ما است که اعالم کنیم، 

جنوب کیش مشغول کارند، از نیروهای بومی این استان هستند و ما از نخبگان این استان برای  کاوه فوالد

 و تولید در کشور بهره مند شده ایم.  احداث کارخانه

 

جنوب  کاوه فوالدجنوب کیش در توسعه این شرکت گفت:  کاوه فوالدفتاح با اشاره به نقش سهامداران شرکت 

کیش از شرکت های خوشنام بورسی است و یکی از شرکت هایی که در نوسانات اخیر، پایدار بود، همین 

 سهامداران در توسعه این شرکت و این اقدام بزرگ، سهمی دارند.  شرکت است؛ لذا ما خوشحالیم که مردم و

 

از سوی بنیاد مستضعفان سرمایه گذاری  کاوه فوالد 2هزار میلیارد تومان در فاز  1۰وی با بیان اینکه بیش از 

 شده است گفت: ما همواره در کنار دولت بوده و هستیم و هیچ مساله ای جز همکاری بین بنیاد مستضعفان و

 دولت وجود ندارد. 

 

، کاوه فوالدشرکت  2فتاح با اشاره به برخی از فناوری های روز بکاررفته در این شرکت گفت: در احداث فاز 

 عالوه بر توجه به موضوعات صنعتی، توجه ویژه ای به مسائل محیط زیستی شده است. 

 

است، گفت: تا پایان سال  فوالدیره تولید رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این بنیاد به دنبال تکمیل زنج

برای تکمیل این زنجیره، کارخانه تولید آهن اسفنجی در منطقه سنگان به بهره برداری خواهد رسید که البته 

 نیازمند حمایت هایی برای تحقق این امر هستیم. 

 

ر یادآور شد: پیش بینی ما جنوب کیش برای کشو کاوه فوالدفتاح در ادامه با تاکید بر موضوع ارزآوری شرکت 

میلیون دالر صادرات داشته  4۰۰، این شرکت بتواند تا پایان سال بیش از 2این است که با بهره برداری از فاز 

 باشد. 

 

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر ادامه فعالیت های بنیاد حتی در شرایط تحریمی، افزود: ما اطمینان می 

تمام گذشته در بنیاد مستضعفان طی امسال و سال آینده به اتمام خواهد رسید و دهیم تمام پروژه های نیمه 

 به هیچ وجه تحریم ها مانع فعالیت ما نخواهد شد. 
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فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در کنار فعالیت های زیرساختی در اقتصاد، به نقش خود در محرومیت 

 1۸5۰از ابتدای شیوع کرونا در کشور بنیاد مستضعفان بیش از زدایی و کمک به مردم توجه ویژه دارد، گفت: 

میلیارد تومان را برای محرومیت زدایی و مقابله با کرونا از طریق کمیته امداد، بهزیستی، استانداری ها و دیگر 

 ارگان ها اختصاص داده است. 

  سایت دیگر: 36

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:27 - خبرگزاری تسنیم

 فتاح: همزمان با سالروز شکست حصر آبادان تحریم صنعت فوالد را شکستیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:31 - شجوخبرگزاری دان

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:3۹ - ایسنا
 اد مستضعفان:رئیس بنی

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:4۹ - تحلیل بازار

 صر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکستدر سالروز شکست ح

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰۰ - خبرگزاری مهر
 رئیس بنیاد مستضعفان:

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی
 فوالد کاوه: 2فتاح در مراسم افتتاح فاز 

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰4 - ایرنا
 رییس بنیاد مستضعفان:

 تحریم صنعت فوالد به دست جوانان متخصص ایرانی شکسته شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:1۸ - باشگاه خبرنگاران

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:26 - متالز نیوز

 همزمان با سالروز شکست حصر آبادان تحریم صنعت فوالد را شکستیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:2۸ - پایگاه خبری اعتماد

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/05/2356666/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/878434/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99070503029/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
https://www.tahlilbazaar.com/news/43635/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5032937/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://mfnews.ir/fa/news/13330/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84054315/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7505041/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://metalsnews.ir/index.php/fa/iron-and-steel/item/6609-2020-09-26-07-53-32
https://etemadonline.com/content/435157/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
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 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:2۹ - خبر فوری

 فتاح: تحریم صنعت فوالد شکسته شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:3۰ - میزان

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:34 - دانا
 فوالد کاوه: 2فتاح در مراسم افتتاح فاز 

 ان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکستدر سالروز شکست حصر آباد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:3۸ - پایگاه خبری قلم

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:22 - 24اقتصاد 

 شکست تحریم صنعت فوالد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:5۸ - سکان نیوز

 فوالد کاوه جنوب کیش/بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست 2افتتاح فاز

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:۰6 - خبرگزاری فارس

 فوالد کاوه جنوب کیش/ بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  3:111 - صاف نیوز

 فوالد کاوه جنوب کیش/ بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:15 - ری صدا و سیماخبرگزا

 شکست تحریم فوالد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:21 - تولید ایرانی

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:34 - تازه ترین ها

 فوالد کاوه جنوب کیش/ بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:13 - آنالین55

 در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:14 - مشرق نیوز
 فتاح خبر داد
 فوالد کاوه جنوب کیش/ بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:14 - بسیج پرس

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

https://www.khabarfoori.com/detail/2200126
https://www.mizanonline.com/fa/news/659426/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://www.dana.ir/News/1650983.html
https://qalamna.ir/fa/news/170492/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9
https://eghtesaad24.ir/fa/news/80080/%C2%A0-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://sokannews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B22-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3/
https://farsnews.ir/news/13990705000461/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
https://safnews.ir/51042/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2835183/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/22121/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85/
https://www.55online.news/fa/tiny/news-170451
https://www.mashreghnews.ir/news/1122947/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://basijpress.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3/
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 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:31 - فصل تجارت

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:31 - پایداری ملی )پدافند غیر عامل(

 تحریم صنعت فوالد شکست شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:46 - شهدای ایران
 فتاح خبر داد

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:۰1 - پیام آوران معدن وفوالد

 ح: همزمان با سالروز شکست حصر آبادان تحریم صنعت فوالد را شکستیمفتا

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:23 - ایلنا

 تحریم های فوالد شکست خورد

 ۹13۹مهر  ۰5شنبه  15:45 - خبر طالیی

فوالد کاوه: در سالروز شکست حصر آبادان، بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد  2فتاح در مراسم افتتاح فاز 

 را شکست

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:46 - آرمان اقتصادی

 تحریم های فوالد شکست خورد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  4615: - صدای بورس

 کاوه در ایام تحریم به بار نشست 2اتمام پروژه های نیمه تمام بنیاد مستضعفان تا پایان سال/ فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:11 - تابش کوثر

 فوالد را شکست فتاح: بنیاد مستضعفان تحریم صنعت

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:27 - فصل اقتصاد

 بنیاد مستضعفان تحریم صنعت فوالد را شکست

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  ۰۹:۰2 - روزنامه دریا

فوالد کاوه جنوب کیش: تحریم صنعت فوالد به دست جوانان  2ازرئیس بنیاد مستضعفان در آیین افتتاح ف

 ایرانی شکسته شد

 13۹۹مهر  ۰7دوشنبه  ۰۹:51 - تین نیوز

 فوالد کاوه جنوب کیش 2افتتاح فاز 

 

http://www.fasletejarat.com/Fa/News/420378/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://paydarymelli.ir/fa/news/60906/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://shohadayeiran.com/fa/news/206792/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://miningandsteel.ir/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/973696-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://khabaretalaei.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/73121
https://armaneghtesadi.com/539643/1399/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://www.sedayebourse.ir/news/417402/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2
http://tabeshekosar.ir/vdcivuazpt1azv2.cbct.html
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/584114/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://www.daryanews.ir/news.php?id=37272
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-219681
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ک شاهکار بود/ شکست تحریم صنعت افتتاح فاز دوم فوالد کاوه با وجود تحریم ها ی

 فوالد به دست جوانان ایرانی

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:1۰ - خبرگزاری فارس

جنوب کیش، در سالروز پیروزی  کاوه فوالد 2ییس بنیاد مستضعفان گفت: افتتاح فاز ر

عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان انجام شد و امروز با افتتاح این فاز، تحریم 

 نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست. فوالدصنعت 

 کاوه فوالدوز در مراسم افتتاح رسمی فاز دوم به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، پرویز فتاح صبح امر

 کاوه فوالدجنوب که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: فاز دوم 

جنوب در شرایط تحریمی و با اتکای به توان داخلی ساخته و تکمیل شد و این یک شاهکار در حوزه ایجاد 

 شور بشمار می رود. در ک فوالدزیرساخت های حوزه 

 

 فوالدوی افزود: میدان دادن به جوانان متخصص و متعهد سبب شد تا بتوانیم با خلق یک شاهکار، خط تولید 

جنوب شاهد به ثمر  کاوهاز کوره تا محصول شمش را در داخل طراحی و اجرا و اکنون در فاز دوم فوالدسازی 

 رسیدن آن و عملیاتی شدن آن هستیم. 

 

درصد از شاغالن در این مجتمع فوالدی بومی هرمزگان  ۸7د مستضعفان با بیان این که بیش از رییس بنیا

هستند، از پیگیری های وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت صمت و استاندار هرمزگان در این زمینه تقدیر 

ات در بورس، یکی از شرکت در بورس حضور دارد و با وجود برخی نوسان کاوه فوالدکرد و بیان داشت: شرکت 

بود و ما پیشنهاد می کنیم که مردم عزیز  کاوه فوالدهایی که پایداری خوبی در بورس داشت، همین شرکت 

 کشورمان سهام این شرکت را مورد توجه قرار دهند چرا که در فرآیند تولید و پیشرفت مطلوبی قرار دارد. 

 

ش، در سالروز پیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان جنوب کی کاوه فوالد 2وی افزود: افتتاح فاز 

 نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست.  فوالدانجام شد و امروز با افتتاح این فاز، تحریم صنعت 

 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که  1۰فتاح خاطرنشان کرد: در فاز دوم این مجتمع بیش از 

https://farsnews.ir/news/13990705000243/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 میلیون تن در سال می رساند.  2.4به  ظرفیت تولید را

  سایت دیگر: 2

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:31 - جنوب ایران

 درصد نیروهای فوالد کاوه بومی اند۸7فتاح: 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:37 - راهبرد معاصر

 شکست تحریم صنعت فوالد به دست جوانان ایرانی

 

ح: تحریم صنعت فوالد به دست جوانان متخصص ایرانی شکسته شد / برای فتا

 سازندگی و اتمام پروژه ها در کنار دولت هستیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰5 - خبرگزاری تسنیم

د درصد نیروی مور ۸7گروه استان ها رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به استخدام 

از جوانان بومی هرمزگانی گفت: تحریم  کاوهنیاز در فازهای مختلف فوالدسازی 

 به دست جوانان متخصص ایرانی شکسته شد. فوالدصنعت 

 فوالدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، سیدپرویز فتاح در مراسم افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت 

ه شهدای انقالب اسالمی اظهار داشت: این مراسم افتتاح با جنوب کیش ضمن گرامیداشت یاد و خاطر کاوه

 رعایت کامل و دقیق دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شده است. 

 

وی افزود: این پروژه در شرایط تحریم بسیار سخت شروع شد و خوشبختانه با تالش شبانه روزی به نتیجه 

 ذشته با شرایط کرونا پیچیده تر نیز شد اما با تمام شرایط به سرانجام رسید. ماه گ 7رسید، این سختی ها از 

 

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: این پروژه مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است که با تکیه بر توان داخلی ایجاد 

رمزگان درصد تامین نیرو از جوانان بومی و تحصیل کرده و فنی استان ه ۸7شده، در این پروژه سعی شده 

 استفاده شود. 

http://www.jonoubiran.com/view/42643/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD:-87%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/60511/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/05/2356669/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 وی ادامه داد: این آمار خوبی برای اشتغالزایی و استفاده از ظرفیت جوانان خوب هرمزگانی است. 

 

هزار میلیارد تومان هزینه  1۰انجام شده و بیش از  کاوه فوالدفتاح تصریح کرد: سرمایه گذاری سنگینی در 

جنوب کیش، در سالروز  کاوه فوالد 2است. افتتاح فاز صرف شده و از منابع مختلف جذب اعتبار صورت گرفته 

نیز  فوالدپیروزی عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان انجام شد و امروز با افتتاح این فاز، تحریم صنعت 

 به دست جوانان متخصص ایرانی شکست. 

 

شرایط سخت اقتصادی مانع رئیس بنیاد مستضعفان افزود: این تکمیل پروژه ها به این معناست که تحریم و 

سرمایه گذاری بنیاد نشده، به هیچ وجه پروژه ای بر زمین نمانده، تعدیل نیرویی صورت نگرفته و حقوق 

 کارکنان نیز سر موعد مقرر پرداخت شده و در اکثر پروژه ها افزایش تولید نیز شاهد هستیم. 

 

و کمک های این بنیاد در زمان شیوع کرونا  وی با اشاره به فعالیت های محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان

گفت: در استان هرمزگان چند نقطه را برای رفع محرومان انتخاب کرده ایم و کارهای محرومیت زدایی در آن 

میلیارد تومانی کمک به استان ها انجام داده  1۸۰۰نقاط در حال انجام است، در شرایط کرونا نیز در مجموع 

 ایم. 

  سایت دیگر: 1

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  21:31 - کیهان
 رئیس بنیاد مستضعفان:

 همزمان با شکست حصر آبادان تحریم فوالد را شکستیم

 

 فوالد کاوه: 2مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس در مراسم افتتاح فاز 

 نشستفوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر  2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

http://kayhan.ir/fa/news/199368/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://mfnews.ir/fa/news/13329/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
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 فوالد 2پارس با تاکید بر اینکه افتتاح فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی 

در سخت ترین  کاوه فوالد 2از ، اثبات توانمندی متخصصان ایرانی بود گفت: فکاوه

 شرایط تحریمی به ثمر نشست.

جنوب کیش اظهار  کاوه فوالد 2به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، محمد اتابک در مراسم افتتاح فاز 

کرد: اتابک با اشاره به اثبات توانمندی متخصصان ایرانی در راه اندازی این خط تولید فوالدی گفت: فاز دوم 

جنوب کیش در سال جهش تولید و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به بهره برداری رسید و این  کاوه فوالد

در شرایطی است که برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صورت کامل، به دست متخصصان 

 ایرانی انجام می شود. 

 

ایران، تحت سخت  فوالدکه کشور و صنعت وی با بیان اینکه این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد 

ترین تحریم های خارجی قرار داشت افزود: ما در شرایطی این فاز را راه اندازی کردیم که با بدعهدی طرف 

های خارجی مواجه شدیم و همکاران ما توانستند بدون حضور حتی یک متخصص خارجی، احداث این فاز را 

 تکمیل کنند. 

 

نکه این تجربه ارزشمندی برای مهندسان و نخبگان کشور است و امیداوریم الگویی برای اتابک با تاکید بر ای

کشور شود، گفت: اگر ما فقط یک جا بخواهیم بگوییم کاری را با تکیه بر توان داخلی انجام دادیم، نمونه آن، 

 جنوب است.  کاوه فوالدفوالدسازی در شرکت  2پروژه بزرگ فاز 

  سایت دیگر: 9

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:51 - فلزات آنالین
 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش؛ 2با افتتاح فاز 

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش کشور 1.2اضافه شدن 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  :561۰ - رکنا

میلیون تن به ظرفیت تولید شمش 1.2افتتاح فاز دوم فوالد سازی شرکت فوالد کاوه با حضور جهانگیری/ 

 ایران اضافه شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:22 - خبرگزاری مهر
 فوالدساز:مدیرعامل یک شرکت 

 تولید شمش فوالدی در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:25 - پایگاه خبری اعتماد

 فوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:57 - خبرگزاری فارس

http://www.felezatonline.ir/News-15995/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1.%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-/?id=15995
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-609556
https://www.mehrnews.com/news/5032981/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/435156/%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/13990705000398/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
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 فوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  12:23 - صاف نیوز

 فوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:21 - اکو بورس

 فوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 ۹13۹مهر  ۰6یکشنبه  11:۰6 - خبرگزاری برنا
 فوالد کاوه: 2مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس در مراسم افتتاح فاز 

 فوالد کاوه در سخت ترین شرایط تحریمی به ثمر نشست 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰6یکشنبه  12:۰1 - روزگار معدن
 با افتتاح فاز دوم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش رقم می خورد

 میلیون تنی تولید شمش 1.2افزایش 

 

 ش افتتاح شدفوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کی 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:24 - فصل اقتصاد

 

جنوب کیش واقع در بندرعباس  کاوه فوالدفوالدسازی در شرکت  2فاز  -فصل اقتصاد 

 تاح شد. با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد مستضعفان افت

 

جنوب کیش، با حضور سید پرویز فتاح رئیس بنیاد  کاوه فوالد 2به گزارش فصل اقتصاد ،صبح امروز)شنبه( فاز 

مستضعفان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

جنوب کیش در شهر بندرعباس  کاوه فوالداستاندار هرمزگان و تعدادی از مسئولین دولتی و استانی در مجتمع 

 افتتاح شد. 

هزار میلیارد تومانی به بهره برداری رسید به عنوان بزرگترین سرمایه  1۰که با سرمایه گذاری  کاوه فوالد 2فاز 

میلیون تن به ظرفیت تولید  1.2گذاری بنیاد است که به دست متخصصان داخلی وارد مدار تولید می شود و 

 در کشور اضافه می کند.  شمش فوالدی

https://safnews.ir/51008/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1/
http://ecobourse.ir/12585/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1064638
https://www.madandaily.com/politics/8052-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/583801/%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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درصد تولید کشور خواهد رسید  1۰به حدود  فوالددر تولید  کاوه فوالداین شرکت، سهم  2با راه اندازی فاز 

 ایران ارتقاء می یابد.  فوالددر میان تولیدکنندگان  4به  7و رتبه این شرکت از رده 

  سایت دیگر: 6

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی
 با حضور رئیس بنیاد مستضعفان و معاون اول رئیس جمهور؛

 فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح شد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:16 - خبرگزاری دانشجو

 فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح شد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:26 - باشگاه خبرنگاران

 نوب کیش افتتاح شدفوالدسازی در شرکت فوالد کاوه ج 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  16:4۸ - خبرگزاری تسنیم

 بهره برداری از فاز دوم شرکت فوالد کاوه از دریچه دوربین تسنیم

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  17:۰7 - شما نیوز

 فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح شد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5به شن 17:13 - آریا

 فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح شد 2فاز 

 

 درصد کارکنان فوالد کاوه بومی هرمزگان هستند 87

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:22 - تحلیل بازار

از نیروهای متخصص، متعهد و بومی  کاوه دفوالدرصد نیروهای  ۸7رئیس بنیاد مستضعفان گفت:  -بندرعباس

 استان هستند.

، کاوه فوالدسازی شرکت  فوالدبه گزارش خبرنگار بازار ، سید پرویز فتاح صبح شنبه در آیین افتتاح فاز دوم 

از نیروهای متخصص، متعهد و بومی  کاوه فوالددرصد نیروهای  ۸7اظهار داشت: با حمایت استاندار هرمزگان، 

 هستند.  هرمزگان

 

http://mfnews.ir/fa/news/13328/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/878396/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7504808/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/05/2357077/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-964273
http://www.aryanews.com/News/120200926171106541/%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/43614/%DB%B8%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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پارس در این مراسم، از حمایت  کاوههمچنین سید محمد اتابک مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی 

های استاندار هرمزگان در راستای حمایت از مجموعه شرکت های بنیاد مستضعفان، رایزنی با بانک مرکزی و 

 کرد.  قدردانی کاوه فوالدتامین ارز مورد نیاز برای راه اندازی فاز دوم 

 

، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، کاوه فوالدسازی شرکت  فوالدآیین افتتاح فاز دوم 

فریدون همتی استاندار هرمزگان، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن 

 رعباس، در حال برگزاری است. و تجارت و دیگر مسئوالن، در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بند

 

 صادرات محصوالت تولیدی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:46 - ایران پرس

س، مرکز استان جنوب کیش در بندرعبا کاوه فوالدایران پرس: فاز دوم فوالد سازی شرکت  -بندرعباس

 هرمزگان، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد.

میلیون یورو از سوی بنیاد  311جنوب کیش با سرمایه گذاری  کاوه فوالدفاز دوم فوالد سازی شرکت 

شنبه به مستضعفان در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس در مدار تولید قرار گرفته است و روز 

 بهره برداری رسید. 

 

جنوب کیش در گفت وگو با خبرگزاری  کاوه فوالددر همین زمینه، مهندس علی دهاقین مدیرعامل شرکت 

هزار تُن فوالد در فاز دوم شرکت  2۰۰ایران پرس در بندرعباس اظهار کرد، با افزایش ظرفیت یک میلیون و 

 هزار تُن رسیده است.  4۰۰لیون و می 2جنوب کیش، ظرفیت این شرکت به  کاوه فوالد

 

جنوب کیش با بیان اینکه استاندار روز جهانی در این شرکت به کار گرفته شده  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

 جنوب کیش قابلیت صادرات دارد.  کاوه فوالداست، گفت: همه محصوالت تولیدی شرکت 

 

 2۰1۹جنوب کیش سال  کاوه فوالدشرکت درصد محصوالت تولیدی  7۰مهندس علی دهاقین تصریح کرد، 

 ر بازار داخلی استفاده شده است. درصد هم د 3۰صادر و 

https://farsi.iranpress.com/iran-i188040
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 با حضور معاون اول رییس جمهوری؛

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:4۸ - ایرنا

جنوب کیش روز شنبه  کاوه فوالدمرحله دوم فوالدسازی شرکت  -ایرنا -بندرعباس

با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در منطقه ویژه اقتصادی 

 د.خلیج فارس در غرب بندرعباس به بهره برداری رسی

جنوب در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: مرحله دوم فوالدسازی شرکت  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید قرار گرفته  311جنوب کیش با سرمایه گذاری  کاوه فوالد

 است. 

هزار تن به ظرفیت  2۰۰فوالدی، یک میلیون و  علی دهاقین افزود: با بهره برداری از مرحله دوم این مجموعه

جنوب کیش اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه  کاوه فوالدتولید شمش در کشور و شرکت 

 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید.  4۰۰میلیون و  2

در این  فوالدتولید  جنوب کیش، سهم کاوه فوالدوی با بیان اینکه با احتساب ظرفیت تولید در مرحله دوم 

کشور افزایش می یابد، ادامه داد: این میزان تولید باعث می شود تا رتبه  فوالددرصد تولید  1۰شرکت حدود 

 کشور از جایگاه هفتم به چهارم ارتقا یابد.  فوالدجنوب کیش در میان تولید کنندگان  کاوه فوالد

جنوب کیش در سال جهش  کاوه فوالدمرحله دوم  جنوب، با تاکید بر احداث کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

تولید و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی به 

صورت کامل به دست متخصصان ایرانی انجام شد و این موفقیت بزرگ، در شرایطی به دست آمد که کشور و 

 ن تحریم های خارجی قرار داشت. ایران تحت سخت تری فوالدصنعت 

جنوب کیش در اشتغال زایی  کاوه فوالددهاقین، با اشاره به نقش احداث مرحله دوم فوالدسازی شرکت 

نفر به صورت مستقیم  ۸۰۰نیروهای بومی استان هرمزگان اضافه کرد: با راه اندازی از این واحد صنعتی برای 

 غال زایی شده است. نفر بصورت غیرمستقیم اشت 4۰۰هزار و  6و 

میلیون تن به ظرفیت  1.2این مسوول یادآورشد: همچنین با بهره برداری از مرحله دوم این مجموعه صنعتی، 

جنوب کیش اضافه می شود و ظرفیت تولید در این شرکت به  کاوه فوالدتولید شمش در کشور و شرکت 

 میلیون تن شمش فوالدی خواهد رسید.  2.4ساالنه 

https://www.irna.ir/news/84054102/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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جنوب کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد  کاوه فوالدشد: سرمایه گذاری برای احداث مرحله دوم وی یادآور

منجر  فوالدمستضعفان بوده و در آینده با راه اندازی کارخانه های کنسانتره و گندله به تکمیل زنجیره تولید 

 می شود. 

عمرانی، شرکت در نشست ستاد  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به منظور افتتاح چند طرح

اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و بازدید از گمرکات استان صبح امروز شنبه وارد فرودگاه بین المللی 

بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 

 قرار گرفت. 

رت صنعت ومعدن و تجارت، وزیران جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، رییس کل به گزارش ایرنا، سرپرست وزا

بانک مرکزی، رییس کل گمرک ایران و رییس بنیاد مستضعفان؛ جهانگیری را در سفر یک روزه به هرمزگان 

 همراهی می کنند. 

س، بازدید از و بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعبا کاوه فوالدسازی شرکت  فوالدافتتاح مرحله دوم 

بندر و گمرک شهید رجایی و شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی از مهم ترین برنامه های سفر معاون 

 اول رییس جمهوری به هرمزگان است. 

  سایت دیگر: 2

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:۰1 - فصل تجارت

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  13:45 - فصل اقتصاد

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید

 

میلیون تن به 1.2افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه با حضور جهانگیری/ 

 ایران اضافه شدظرفیت تولید شمش 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:24 - خبرگزاری تسنیم

http://www.fasletejarat.com/Fa/News/420231/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/583997/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/05/2356588/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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با حضور دکتر اسحاق جهانگیری  کاوه فوالداستان ها فاز دوم فوالدسازی شرکت گروه 

معاون اول رئیس جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان، جمعی از اعضای کابینه و استاندار 

 هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس افتتاح شد.

، با حضور دکتر اسحاق کاوه فوالدوالدسازی شرکت به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، فاز دوم ف

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان، جمعی از اعضای کابینه و استاندار هرمزگان در 

 منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس، افتتاح شد. 

 

 ان، اجرایی شده است. میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعف 311این پروژه با سرمایه گذاری 

 

جنوب کیش  کاوه فوالدمیلیون تن به ظرفیت تولید شمش در کشور و شرکت  1.2با بهره برداری از این فاز، 

 میلیون تن شمش فوالدی رسید.  2.4اضافه شد و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 

 

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جنوب کیش در سال جهش تولید و  کاوه فوالدبا راه اندازی فاز دوم 

 نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صورت کامل، به دست متخصصان ایرانی انجام شد. 

 

، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فعلی این کارخانه را به دو برابر کاوه فوالداحداث فاز دوم فوالدسازی شرکت 

نفر به  64۰۰نفر به صورت مستقیم و برای  ۸۰۰ن واحد صنعتی برای افزایش داده است و با راه اندازی ای

 صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است. 

  سایت دیگر: 11

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:24 - ایرنا
 حضور معاون اول رییس جمهوری؛ با

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:34 - خبرگزاری برنا
 با حضور معاون اول رئیس جمهور و استاندار هرمزگان ؛

 از دوم فوالد سازی شرکت فوالد کاوه افتتاح شدف

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:4۰ - تحلیل بازار

 فاز دوم فوالد سازی شرکت فوالد کاوه افتتاح شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:46 - متالز نیوز

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش بهره برداری شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:53 - ایلنا
 با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

https://www.irna.ir/news/84054102/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1063910
https://www.tahlilbazaar.com/news/43585/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://metalsnews.ir/index.php/fa/iron-and-steel/item/6592-2020-09-26-06-11-24
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/973361-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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 فاز دوم شرکت فوالد کاوه افتتاح شد

 ۹13۹مهر  ۰5شنبه  1۰:1۰ - دنیای معدن

 فاز دوم شرکت فوالد کاوه افتتاح شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:31 - مردم نیوز
 با حضور جهانگیری؛

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش ایران اضافه شد1.2افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه / 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:16 - پیام آوران معدن وفوالد

 فاز دوم شرکت فوالد کاوه افتتاح شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:21 - پایگاه خبری مناطق آزاد اقتصادی

 مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  14:36 - ملیت

میلیون تن به ظرفیت تولید شمش ایران 1.2افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه با حضور جهانگیری/ 

 اضافه شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  15:۰1 - شما و اقتصاد
 با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

 فاز دوم شرکت فوالد کاوه افتتاح شد

 

 ت فوالد کاوه جنوب کیش آماده بهره برداریشرک 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  12:۰7 - باشگاه خبرنگاران

 کاوه فوالدفوالدسازی شرکت  2جنوب کیش گفت: فاز  کاوه فوالدمدیر عامل شرکت 

مهر( با حضور معاون  5ده )جنوب کیش واقع در غرب بندرعباس روز شنبه هفته آین

 اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد مستضعفان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ، علی دهاقین، مدیر عامل شرکت 

میلیون  311ذاری جنوب کیش با سرمایه گ کاوه فوالدفوالدسازی شرکت  2جنوب کیش گفت: فاز  کاوه فوالد

 5یورویی بنیاد مستضعفان و ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و دویست هزار تن شمش فوالدی، روز شنبه 

http://www.donyayemadan.ir/view/160866/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-
http://www.mardom-news.com/news/157619/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DB%B1-%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://miningandsteel.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF/
https://freena.ir/detail/57701/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/327330/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://shomavaeghtesad.ir/NewsDetail/534766/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7503393/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 مهر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح می شود. 

 

جنوب کیش ظرفیت تولید شمش در این  کاوه فوالدکت فوالدسازی شر 2دهاقین افزود: با بهره برداری از فاز 

 شرکت ساالنه به دو میلیون و چهارصد هزار تن می رسد. 

 

او گفت:در سال جهش تولید و برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی به صورت کامل به دست 

 متخصصان ایرانی و در شرایط سخت تحریم های خارجی راه اندازی شده است.

 

نفر به صورت مستقیم در این شرکت  1۸۰۰جنوب کیش با اشاره به اینکه اکنون  کاوه فوالدیر عامل شرکت مد

فوالدسازی، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت  2مشغول به کار هستند، افزود: با بهره برداری از فاز 

 برابر افزایش خواهد یافت.  2به 

 

جنوب  کاوهدر شرکت  فوالدی کارخانه های کنستانتره و گندله، زنجیره تولید علی دهاقین افزود: با راه انداز

 کیش در آینده تکمیل می شود. 

 

 در غرب بندرعباس راه اندازی شد.  ۸6جنوب کیش با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان سال  کاوه فوالدشرکت 

  سایت دیگر: 3

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  14:1۸ - ایسنا

 درصدی نیروهای بومی هرمزگان ۹۰شرکت فوالد کاوه جنوب کیش/ جذب  2بهره برداری از فاز 

 ۹۹13مهر  ۰3پنجشنبه  22:24 - پایگاه خبری قلم

 درصدی نیروهای بومی هرمزگان ۹۰شرکت فوالد کاوه جنوب کیش/ جذب  2بهره برداری از فاز 

 13۹۹مهر  ۰4جمعه  1۹:55 - خبرگزاری صدا و سیما

 فردا ؛بهره برداری مرحله دوم فوالدسازی کاوه جنوب کیش

 

https://www.isna.ir/news/99070302205/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/170214/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88
https://www.iribnews.ir/fa/news/2833298/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

میلیون یورویی بنیاد مستضعفان در فاز دوم فوالدسازی کاوه /  311سرمایه گذاری 

 میلیون تن 2.4افزایش ظرفیت تولید فوالد به 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰۸:56 - خبرگزاری تسنیم

جنوب کیش گفت: دومین فاز این شرکت  کاوه فوالدگروه استان ها مدیرعامل شرکت 

میلیون یورویی بنیاد مستضعفان به زودی افتتاح می شود و  311با سرمایه گذاری 

 در مدار تولید قرار می گیرد.

جنوب کیش در نشست  کاوه فوالدمل شرکت به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، علی دهاقین مدیرعا

خبری با اصحاب رسانه استان هرمزگان اظهار داشت: فاز دوم این شرکت از اول انقالب تا حال حاضر مهم 

 ترین و گسترده ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در روزهای آتی به بهره برداری می رسد. 

 

جنوب کیش سرمایه گذاری کرده  فوالدمیلیون یورو در شرکت  311وی افزود: بنیاد مستضعفان در مجموع 

 میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده است.  1۹۹که در فاز دوم این پروژه بالغ بر 

 

جنوب کیش گفت: خط تولید این فاز کامال ایرانی است و به دست جوانان همین  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

ام استانداردهای بین المللی و محیط زیستی نیز در آن رعایت شده و مشکلی کشور راه اندازی شده است، تم

 وجود ندارد. 

 

میلیون تن ظرفیت اسمی داشت که  1.2جنوب کیش در فاز نخست حدود  کاوه فوالدوی تصریح کرد: شرکت 

 1.2است درصد از این امر را محقق کنیم، در فاز جدید نیز قرار  ۹۸در سال گذشته موفق شدیم تا حدود 

در  فوالدجنوب کیش از تولید  کاوه فوالدمیلیون تن ظرفیت تولید شمش فوالدی افزایش یابد تا سهم شرکت 

 درصد افزایش یابد.  1۰کشور به 

 

کشور بود که با این افزایش  فوالدتولید کننده برجسته تولید  1۰جنوب کیش جزو  کاوه فوالددهاقین گفت: 

 خواهد گرفت.  تولید در جایگاه چهارم قرار

 

هزار  2۰شغل مستقیم و  17۰۰جنوب کیش گفت: این پروژه بزرگ قادر است  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

 شغل غیر مستقیم ایجاد کند و نقش بسزایی در اشتغالزایی ایفا کرده است. 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/03/2355549/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-311-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-2-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

جمهور و پرویز  وی در پایان با تاکید بر این مطلب که در مراسم افتتاحیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

درصد از محصوالت این شرکت به خارج  ۸۰فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نیز حضور خواهند داشت بیان کرد: 

 از کشور صادر می شود و نقش موثری در ارزآوری ایفا می کند. 

 

 

 نشست خبری مدیر عامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با خبرنگاران

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  2۰:2۸ - ایرنا

جنوب کیش روز چهارشنبه دریک  کاوه فوالدمدیر عامل شرکت  -ایرنا  -بندرعباس 

 نشست خبری برنامه های این شرکت را تشریح کرد. 

 

 وب کیش آماده افتتاح استفوالد سازی فوالد کاوه جن 2مرحله 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  17:26 - ایرنا

فوالدسازی  2مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب از آمادگی مرحله  -ایرنا-بندرعباس

زرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان ب

 خبر داد.

علی دهاقین عصر چهارشنبه در یک نشست خبری افزود: مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب 

 میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید قرار گرفته است.  311کیش با سرمایه گذاری 

هزار تن به ظرفیت تولید شمش  2۰۰حله دوم این مجموعه، یک میلیون و وی ادامه داد: با بهره برداری از مر

میلیون و  2در کشور و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 

 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید.  4۰۰

جنوب کیش سهم تولید فوالد در این دهاقین با بیان اینکه با احتساب ظرفیت تولید در فاز دوم فوالد کاوه 

https://www.irna.ir/photo/84052152/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84051947/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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درصد تولید فوالد کشور افزایش می یابد افزود: این میزان تولید باعث می شود تا رتبه فوالد  1۰شرکت حدود 

 کاوه جنوب کیش در میان تولیدکنندگان فوالد کشور از جایگاه هفتم به رده چهارم ارتقا یابد. 

کاوه جنوب کیش در سال جهش تولید و در راستای تحقق اقتصاد  دهاقین با تاکید بر احداث فاز دوم فوالد

مقاومتی گفت برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی به صورت کامل به دست متخصصان ایرانی 

انجام شد و این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد که کشور و صنعت فوالد ایران تحت سخت ترین 

اشت با اشاره به نقش احداث مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش تحریم های خارجی قرار د

در اشتغال زایی نیروهای بومی استان هرمزگان گفت : با بهره برداری ازمرحله دوم فوالد کاوه جنوب کیش 

صص و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فعلی کارخانه به دو برابر افزایش خواهد یافت که همگی از جوانان متخ

نیروهای بومی استان هرمزگان خواهند بود میرعامل فوالدکاوه جنوب کیش خاطرنشان شد سرمایه گذاری 

برای احداث فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در آینده با راه 

 د منجر می شود . اندازی کارخانه های کنسانتره و گندله به تکمیل زنجیره تولید فوال

 5به گفته دهاقین مرحله دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش واقع در غرب بندرعباس روز شنبه 

 مهر با حضور معاون اول رییس جمهوری و رییس بنیاد مستضعفان بهره برداری می شود. 

  سایت دیگر: 8

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۹:1۹ - مهر خبرگزاری
 با حضور اسحاق جهانگیری؛

 فوالد سازی فوالد کاوه به بهره براری می رسد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰4:52 - اقتصاد آینده

 فوالد سازی فوالد کاوه به بهره براری می رسد 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:۰2 - روزنامه دریا

فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب  2باحضورمعاون اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد مستضعفان ؛ امروز، فاز

 کیش به بهره برداری می رسد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:۰1 - هرمز

 افتتاح فاز دوم فوالد سازی کاوه جنوب کیش با حضور جهانگیری

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:۰2 - روزنامه ندای هرمزگان

 معاون اول رئیس جمهور امروز فاز دوم فوالد کاوه را افتتاح می کند

 ۹13۹مهر  ۰5شنبه  1۰:16 - معدن نامه

 مرحله دوم فوالدسازی کاوه بهره برداری شد

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:46 - دانا

 افتتاح فاز دوم فوالدسازی کاوه در کیش با حضور جهانگیری

https://www.mehrnews.com/news/5031566/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/245885/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
http://www.daryanews.ir/news.php?id=37258
http://www.hormoz.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7/
http://www.nhn.ir/DetailView.aspx?type=rSas3impO6s=&IDNews=rm4P8TXt+Do=
http://www.madanname.ir/news/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1650948.html
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 13۹۹مهر  ۰5شنبه  11:۰2 - چیالن آنالین
 چیالن گزارش می دهد:

نفر با سرمایه  ۸۰۰فاز دوم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید/ اشتغال زایی مستقیم برای 

 میلیون یورویی بنیاد مستضعفان 311گذاری 

 

 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 دسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شودفوال 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  ۰۹:۰2 - بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی

فوالدسازی  2پارس وابسته به بنیاد مستضعفان، از افتتاح فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ 

جنوب کیش به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان  کاوه فوالدرکت ش

 خبر داد.

جنوب کیش  کاوه فوالدبه گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، سید محمد اتابک با اشاره به افتتاح فاز دوم 

هار کرد: فاز دوم فوالدسازی به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان از ابتدای انقالب تا به امروز، اظ

میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید  311جنوب کیش، با سرمایه گذاری  کاوه فوالدشرکت 

 قرار گرفته است. 

 

پارس وابسته به بنیاد مستضعفان گفت: با بهره برداری از فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی 

جنوب کیش اضافه  کاوه فوالدیلیون تن به ظرفیت تولید شمش در کشور و شرکت م 1.2دوم این مجموعه، 

 میلیون تن شمش فوالدی خواهد رسید.  2.4می شود و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 

 

در این شرکت  فوالدجنوب کیش، سهم تولید  کاوه فوالدوی با بیان اینکه با احتساب ظرفیت تولید در فاز دوم 

 کاوه فوالدکشور ارتقاء می یابد افزود: این میزان تولید باعث می شود تا رتبه  فوالددرصد تولید  1۰د به حدو

 کشور از جایگاه هفتم به رده چهارم ارتقاء یابد.  فوالدجنوب کیش در میان تولیدکنندگان 

http://chilanonline.com/2020/09/26/32925/
http://mfnews.ir/fa/news/13326/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ستای تحقق اقتصاد جنوب کیش در سال جهش تولید و در را کاوه فوالداتابک با تاکید بر احداث فاز دوم 

مقاومتی گفت: برای نخستین بار در کشور یک خط تولید فوالدی، به صورت کامل، به دست متخصصان ایرانی 

ایران، تحت سخت ترین  فوالدانجام شد و این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد که کشور و صنعت 

 تحریم های خارجی قرار داشت. 

 

جنوب کیش، در اشتغال زایی نیروهای بومی  کاوه فوالددوم فوالدسازی شرکت  وی با اشاره به نقش احداث فاز

جنوب کیش، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فعلی  کاوه فوالداستان هرمزگان گفت: با بهره برداری از فاز دوم 

ن خواهند برابر افزایش خواهد یافت که تماماً از جوانان متخصص و نیروهای بومی استان هرمزگا 2کارخانه به 

 بود. 

 

پارس وابسته به بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری برای احداث فاز  کاوهمدیرعامل هلدینگ 

جنوب کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و در آینده با راه اندازی کارخانه  کاوه فوالددوم 

 منجر می شود.  دفوالهای کنستانتره و گندله، به تکمیل زنجیره تولید 

 

مهر، با حضور رئیس بنیاد  5جنوب کیش روز شنبه  کاوه فوالدبه گفته اتابک، فاز دوم فوالدسازی شرکت 

 مستضعفان و معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود. 

  سایت دیگر: 43

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:11 - ایلنا
 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:22 - دنیای معدن

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:24 - خبرگزاری تسنیم

 بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:25 - میزان

 جنوب کیشفوالدسازی در فوالد کاوه  2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:4۰ - باشگاه خبرنگاران

 فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:41 - عصر معدن

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/972237-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/160401/-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/02/2354878/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/658568/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://www.yjc.ir/fa/news/7502060/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://asremadan.com/News/23023/%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 ۹13۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:41 - متالز نیوز

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  1۰:56 - رکنا

 بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:۰2 - خبر استان

 بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شنبه آینده افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:۰۹ - آرمان اقتصادی

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:11 - بورس پرس

 وروییمیلیون ی 311افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت بورسی با سرمایه گذاری 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:16 - پیام آوران معدن وفوالد

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:1۹ - نیوزاقتصاد 

 افتتاح بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۰ - ایرنا

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۰ - امروز نیوز

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:23 - فصل تجارت

 رفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شودمیلیون تن به ظ 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:2۹ - فصل اقتصاد

 فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:55 - ایران اکونومیست

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  11:55 - شبستان

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش فوالدی اضافه می شود 1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  13:۰1 - سازه نیوز

 فان در آینده نزدیکافتتاج بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضع

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  13:4۰ - خبرگزاری دانشجو

http://metalsnews.ir/index.php/fa/iron-and-steel/item/6534-2020-09-23-07-07-33
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-608747
http://khabareostan.ir/33036/
https://armaneghtesadi.com/538778/1399/07/02/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7/
http://boursepress.ir/news/158307/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://miningandsteel.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/363064-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84051070/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/326630/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/419703/12-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/583027/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/362582/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/975105
http://sazehnews.ir/fa/news/52176/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://snn.ir/fa/news/877982/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:۰5 - معدن نامه

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:21 - معدن نیوز

میلیون تن به ظرفیت تولید شمش کشور افزوده می  1.2فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش /  2افتتاح فاز 

 پله ارتقا می یابد 3درصد و رتبه آن  1۰شود/ سهم کاوه در تولید فوالد کشور به 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:46 - دانا
 به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛

 کیش افتتاح می شودفوالدسازی در فوالد کاوه جنوب  2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  15:56 - خبرگزاری فارس

 جهانگیری برای افتتاح فاز دو فوالد کاوه به هرمزگان می آید

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  16:11 - صدای بورس

 مهر ماه 5فوالد کاوه جنوب کیش در  2بهره برداری از فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  16:46 - صنعت نیوز

 شمش فوالدی اضافه می شودمیلیون تن به ظرفیت تولید  1.2

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  17:11 - فلزات آنالین
 مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس خبر داد:

 افتتاح فاز دوم فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  17:25 - تحلیل بازار

 فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می شود 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰2چهارشنبه  21:۰2 - ماین نیوز

 الدی اضافه می شودمیلیون تن به ظرفیت تولید شمش فو 1.2

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  ۰۹:۰2 - روزنامه دریا

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می  2به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛ فاز 

 شود

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  1۰:۰2 - روزنامه ندای هرمزگان

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش افتتاح می  2به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان؛ فاز 

 شود

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  1۰:15 - ایسنا
 با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری می رسد 2فاز 

http://www.madanname.ir/news/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.madannews.com/Fa/News/603297/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-12-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1650310.html
https://farsnews.ir/news/13990702000923/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.sedayebourse.ir/news/417258/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/139560/
http://www.felezatonline.ir/News-15971/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4/?id=15971
https://www.tahlilbazaar.com/news/43291/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.minews.ir/fa/doc/news/52959/%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.daryanews.ir/news.php?id=37252
http://www.nhn.ir/DetailView.aspx?type=rSas3impO6s=&IDNews=ZQKPrlNts+8=
https://www.isna.ir/news/99070302040/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  11:22 - موج

 ارتقا رتبه در میان تولیدکنندگان فوالد با افتتاح فاز دوم شرکت فوالد کاوه کیش

 13۹۹مهر  ۰3پنجشنبه  15:۰1 - باز خبر
 با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

 داری می رسدفوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره بر 2فاز 

 13۹۹مهر  ۰4جمعه  ۰۹:35 - خبرگزاری صدا و سیما

 میلیون تنی ظرفیت تولید شمش فوالد 1.2افزایش 

 13۹۹مهر  ۰4جمعه  13:41 - عصر پرس

 میلیون تنی ظرفیت تولید شمش فوالد 1.2افزایش 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  ۰۹:4۰ - شاتا نیوز

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت صمت/اضافه  2افتتاح فاز 

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش کشور در سال جهش تولید 1.2شدن 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  :51۰۹ - رصد اقتصادی

 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت صمت 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:۰1 - پایگاه خبری ایراسین

 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت صمت 2فتتاح فاز ا

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:۰3 - وزارت صنایع و معادن

ور و سرپرست وزارت صمت/اضافه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمه 2افتتاح فاز 

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش کشور در سال جهش تولید 1.2شدن 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:41 - خبرگزاری صنایع

 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت صنعت 2افتتاح فاز 

 13۹۹مهر  ۰5شنبه  1۰:51 - 24معدن

و سرپرست وزارت صمت/اضافه  شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با حضور معاون اول رییس جمهور 2افتتاح فاز 

 میلیون تن به ظرفیت تولید شمش کشور در سال جهش تولید 1.2شدن 

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-346954
https://bazkhabar.ir/91840/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2834017/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://asrpress.ir/fa/news/20232/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://www.shatanews.ir/news/986733-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1.%DB%B2.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-13/13556-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://www.irasin.ir/news/8001/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3
https://mimt.gov.ir/news/986757-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1.%DB%B2.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://sanayepress.com/1399/07/05/%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4/
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

زدید تاثیرگذارترین خبرها در جدول زیر بر اساس ضریب بازدید و تعداد بازنشرهایی که هر خبر داشته است، مرتب شده است. ضریب با

 یک عدد نسبی است و نشان دهنده مجموع وزن بازدیدکنندگان سایت هایی است که خبر را بازنشر کرده اند. 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

 3۰34 2۸ ۰5/۰7/13۹۹ خبرگزاری صدا و سیما چرخش چرخ تولید باوجود تحریم ها

فتاح: همزمان با سالروز شکست حصر آبادان 

 تحریم صنعت فوالد را ... 
 2567 36 ۰5/۰7/13۹۹ خبرگزاری تسنیم

فوالدسازی در فوالد کاوه جنوب کیش  2فاز 

 افتتاح می شود

بنیاد مستضعفین 

 اسالمیانقالب 
۰2/۰7/13۹۹ 43 2244 

افتتاح فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه با 

 حضور جهانگیری ... 
 ۸17 11 ۰5/۰7/13۹۹ خبرگزاری تسنیم

فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب  2فاز 

 کیش افتتاح شد

بنیاد مستضعفین 

 انقالب اسالمی
۰5/۰7/13۹۹ 6 1۰72 

فوالد سازی فوالد کاوه جنوب کیش  2مرحله 

 آماده افتتاح است

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰2/۰7/13۹۹ ۸ 71۸ 

ده شرکت فوالد کاوه جنوب کیش آما 2فاز 

 بهره برداری
 1۰37 3 ۰3/۰7/13۹۹ باشگاه خبرنگاران جوان

درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می 65

 شود/ارز حاصل از ... 
 326 13 ۰5/۰7/13۹۹ وزارت صنایع و معادن

تن به ظرفیت تولید میلیون  1.2اضافه شدن 

 شمش کشور
 333 ۹ ۰5/۰7/13۹۹ فلزات آنالین

فتاح: تحریم صنعت فوالد به دست جوانان 

 متخصص ایرانی شکسته شد ... 
 473 1 ۰5/۰7/13۹۹ خبرگزاری تسنیم

ت فوالد کاوه مرحله دوم فوالدسازی شرک

 جنوب کیش به بهره برداری ... 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰5/۰7/13۹۹ 2 353 

میلیون یورویی بنیاد  311سرمایه گذاری 

 مستضعفان در فاز دوم ... 
 447 ۰ ۰3/۰7/13۹۹ خبرگزاری تسنیم
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

افتتاح مرحله دوم فوالد کاوه جنوب کیش تیتر 

 اول روزنامه های ... 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰6/۰7/13۹۹ 1 353 

مرحله دوم فوالد کاوه کیش در سخت ترین 

 شرایط تحریمی به ثمر ... 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰5/۰7/13۹۹ 1 353 

نشست خبری مدیر عامل شرکت فوالد کاوه 

 جنوب کیش با خبرنگاران

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰2/۰7/13۹۹ ۰ 353 

جهش صنعت فوالد هرمزگان در سایه شوم 

 تحریم

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰۸/۰7/13۹۹ ۰ 353 

 سفر معاون اول رییس جمهوری به هرمزگان
خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰5/۰7/13۹۹ ۰ 353 

افتتاح فاز دوم فوالد کاوه با وجود تحریم ها 

 یک شاهکار بود ... 
 6۰ 2 ۰5/۰7/13۹۹ خبرگزاری فارس

 1۰گام بلند بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 

 هزار میلیارد ... 

بنیاد مستضعفین 

 انقالب اسالمی
۰5/۰7/13۹۹ 4 42 

 47 1 ۰6/۰7/13۹۹ بورس نیوز "کاوه"افتتاح پروژه فوالدسازی در 
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 ابر کلمات

 

تری نمایش بینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی ر،در این نمودا

 شوند.داده می

 

 ابرکلمات
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 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت

 

برهای منتشر شده توسط آن سایت تعداد خ« تعداد اخبار»جدول زیر آمار عملکرد هر سایت در این بولتن را لیست کرده است. ستون 

تعداد »خبرهایی هستند که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون « خبرهای بازنشری»است. 

ای هدهنده مجموع بازدیدنشان« ضریب بازدید»اند. ها از خبرهای آن سایت انجام دادهمجموع بازنشرهایی است که دیگر سایت« بازنشر

 دهنده تعداد خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. های بعدی به ترتیب نشانخبرهای آن سایت است. ستون

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 6 ۰ ۰ 6 51۹۸ 4۸ 2 4 خبرگزاری تسنیم

بنیاد مستضعفین 

 انقالب اسالمی
4 2 53 3361 6 ۰ ۰ 6 

خبرگزاری 

 جمهوری اسالمی
7 4 12 424۸ 11 ۰ ۰ 11 

خبرگزاری صدا و 

 سیما
1 3 2۸ 3271 4 ۰ ۰ 4 

وزارت صنایع و 

 معادن
1 1 13 351 2 ۰ ۰ 2 

باشگاه خبرنگاران 

 جوان
1 4 3 31۹7 5 ۰ ۰ 5 

 2 ۰ ۰ 2 335 ۹ 1 1 فلزات آنالین

گزاری خبر

 دانشجویان ایران
۰ 4 ۰ 1636 4 ۰ ۰ 4 

 4 ۰ ۰ 4 12۸۰ ۰ 4 ۰ خبرگزاری مهر

 1 ۰ ۰ 1 342 ۰ 1 ۰ خبرگزاری تابناک

 1 ۰ ۰ 1 2۸۰ ۰ 1 ۰ خبر آنالین

 1 ۰ ۰ 1 246 ۰ 1 ۰ مشرق نیوز

 1 ۰ ۰ 1 2۰5 ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 151 ۰ 1 ۰ برترین ها

 1 ۰ ۰ 1 14۹ ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 146 ۰ 1 ۰ فرارو

 3 ۰ ۰ 3 12۹ ۰ 3 ۰ خبرگزاری دانشجو

 6 ۰ ۰ 6 ۸6 4 3 3 خبرگزاری فارس

 3 ۰ ۰ 3 117 ۰ 3 ۰ دانا

 2 ۰ ۰ 2 11۰ ۰ 2 ۰ راهبرد معاصر

خبرگزاری 

 شبستان
۰ 1 ۰ ۹2 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 ۹2 ۰ 2 ۰ اقتصاد نیوز

 5 ۰ ۰ 5 7۰ ۰ 4 1 تحلیل بازار

 2 ۰ ۰ 2 6۸ ۰ 2 ۰ زشما نیو

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 62 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 52 ۰ 2 ۰ روزنامه کیهان

 1 ۰ ۰ 1 47 1 ۰ 1 بورس نیوز

 1 ۰ ۰ 1 46 ۰ 1 ۰ فردا نیوز

 1 ۰ ۰ 1 43 ۰ 1 ۰ خبر گزاری موج

 1 ۰ ۰ 1 3۹ ۰ 1 ۰ بورس پرس

 1 ۰ ۰ 1 37 ۰ 1 ۰ آفتاب نیوز

 1 ۰ ۰ 1 34 ۰ 1 ۰ 24اقتصاد 

روزنامه جوان 

 آنالین
1 ۰ 1 33 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 33 ۰ 1 ۰ آخرین خبر

 2 ۰ ۰ 2 26 ۰ 2 ۰ خبرگزاری صنایع

 1 ۰ ۰ 1 25 ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 1 ۰ ۰ 1 24 1 ۰ 1 ایران پرس

 3 ۰ ۰ 3 21 ۰ 3 ۰ خبرگزاری آریا

 1 ۰ ۰ 1 1۸ ۰ ۰ 1 شبکه خبر

 2 ۰ ۰ 2 1۸ ۰ 2 ۰ پایگاه خبری قلم

 1 ۰ ۰ 1 15 ۰ 1 ۰ فوریخبر 

 1 ۰ ۰ 1 13 ۰ 1 ۰ 24خبر 
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 12 ۰ 1 ۰ رصد اقتصادی

 2 ۰ ۰ 2 1۰ ۰ 2 ۰ شاتا نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۹ ۰ 1 ۰ پارسینه

 1 ۰ ۰ 1 ۸ ۰ 1 ۰ نسیم

 1 ۰ ۰ 1 7 ۰ 1 ۰ تین نیوز

شبکه اطالع 

رسانی نفت و 

 انرژی

۰ 1 ۰ 7 1 ۰ ۰ 1 

پایگاه خبری 

 اعتماد
۰ 2 ۰ 6 2 ۰ ۰ 2 

 2 ۰ ۰ 2 4 ۰ 2 ۰ معدن نامه

 1 ۰ ۰ 1 4 ۰ 1 ۰ ایران اکونومیست

پایگاه خبری 

 ایراسین
1 1 2 2 2 ۰ ۰ 2 

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ چیالن آنالین

 2 ۰ ۰ 2 2 ۰ 2 ۰ ماین نیوز

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ صبحانه انالین

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ باز خبر

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ شهدای ایران

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ روزگار معدن

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ خرداد نیوز

پایگاه خبری 

مناطق آزاد 

 اقتصادی

۰ 1 ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 

پایداری ملی 

 )پدافند غیر عامل(
۰ 1 ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ اقتصاد آینده

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ عصر معدن

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ شما و اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ ملیت
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ 24معدن

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ نفت ما

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ خبر خودرو

 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 5 ۰ فصل تجارت

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ معدن نیوز

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ عصر پرس

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ هرمز

روزنامه ندای 

 هرمزگان
۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ روزنامه نوآوران

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ میزان

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ مردم نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ راه امروز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 24ساعت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ تجارت بین الملل

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ سازه نیوز

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ امروز نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ مثلث

 6 ۰ ۰ 6 ۰ ۰ 6 ۰ فصل اقتصاد

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ رانفوالد ای

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبر استان

اتحادیه 

صادرکنندگان 

 فرآورده های نفت

۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ سکان نیوز

پیام آوران معدن 

 وفوالد
۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ صاف نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ تولید ایرانی
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ تازه ترین ها

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ آنالین55

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ اخبار فلزات

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ بسیج پرس

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ دنیای معدن

شهر معدن و 

 صنایع
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری کار 

 ایران
۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 

 4 ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 4 ۰ روزنامه دریا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبر طالیی

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ آرمان اقتصادی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ تابش کوثر

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ صدای بورس

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ جنوب ایران

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ خبرگزاری برنا

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ رکنا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اکو بورس

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ پیک اقتصادی
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین خبر را تولید کرده اند

 

 دهداند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر بودهنمودار زیر بیشترین سایت

 

 
 

اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

ای خبره

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

7 ۰ 12 2۸36 7 ۰ ۰ 7 



 

 

 

 

 

 

6۸ 

 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

ای خبره

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

بنیاد 

مستضعفین 

 انقالب اسالمی

4 ۰ 53 335۹ 4 ۰ ۰ 4 

خبرگزاری 

 تسنیم
4 ۰ 4۸ 43۰4 4 ۰ ۰ 4 

خبرگزاری 

 فارس
3 ۰ 4 71 3 ۰ ۰ 3 

 1 ۰ ۰ 1 47 1 ۰ 1 وزبورس نی
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 سایت های منتشر کننده خبر

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

 

 دهد.اند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهنمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرههایی که خبرهای بیشتری داشتهدر نمودار زیر، سایت

 

 



 

 

 

 

 

 

72 

 فوالدسازی(  2)ویژه افتتاحیه فاز 57 شماره  99هفته اول مهرماه 

هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت

 اندداشته

 

های پربازدیدتری های تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایته در بین سایتدهد کنمودار زیر نشان می

 اند.شده

 

 
 

اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده
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 اسم سایت
عداد ت

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

 تسنیم
4 2 4۸ 51۹۸ 6 ۰ ۰ 6 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

7 4 12 424۸ 11 ۰ ۰ 11 

بنیاد 

مستضعفین 

 انقالب اسالمی

4 2 53 3361 6 ۰ ۰ 6 

خبرگزاری صدا 

 و سیما
1 3 2۸ 3271 4 ۰ ۰ 4 

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
1 4 3 31۹7 5 ۰ ۰ 5 
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سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده اند 

 )سمت راست(

 

است اند و محور سمت ردهد که بیشتر از بقیه خبرهای این بولتن را منتشر کردههایی را نشان میمحور سمت چپ این نمودار سایت

 کند.های بازنشر کننده آنها را مشخص میسایت
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 آمار خبرهای منتشر شده و بازنشر شده بر اساس رتبه الکسا

 

اند و تعداد خبرهای منتشر شده و بازنشر شده هر محدوده ها بر اساس رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شدهسایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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