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 اول: عناوین و متن خبرهابخش  

 

 برگزاری بیست وسومین سمپوزیوم فوالد مهرماه در کیش

 14۰۰خرداد  12چهارشنبه  12:4۹ - معدن نیوز

کشور  فوالدبیست وسومین همایش پژوهشگران صنعت -پایگاه خبری معدن نیوز 

ایران در  فوالدتوسط انجمن آهن و  14۰۰مهر  22الی  2۰(، 4۰۰ فوالد)سمپوزیوم 

 مرکز همایش های بین المللی برگزار می گردد. -شهر کیش 

 2۰(، 4۰۰ فوالدکشور )سمپوزیوم  فوالدبیست وسومین همایش پژوهشگران صنعت  -به گزارش معدن نیوز 

مرکز همایش های بین المللی برگزار می  -ایران در شهر کیش  فوالدتوسط انجمن آهن و  14۰۰مهر  22الی 

 گردد. 

 

در دوران پسا کرونا، چالش  فوالد، چالش ها و فرصت های فرآوری ان و چشم انداز بازار فوالدنده صنعت آی

در دوران پساکرونا، یافته های جدید  فوالدهای موجود در تامین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت 

 فوالدعیت نیروی انسانی صنعت ، وضفوالددر زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت 

در دوران پساکرونا، یافته های جدیدی در زمینه تولید و استفاده از فوالدهای نسل حدید، نقش گسترش 

، گسترش صنایع پایین فوالدزیرساخت ریلی، جاده ای، اسکله ای و تاسیسات بندری بر توسعه پایدار صنعت 

و یافته های  فوالدزی و شبیه سازی فرآیند های خط تولید ، مدل سافوالددستی در توسعه پایدار در صنعت 

نوین در زمینه های استخراج، آهن سازی، ذوب و ریخته گری، شکل دهی، بهبود خواص مکانیکی، سطح و 

 است.  4۰۰ فوالدپوشش، خوردگی، جوشکاری، مواد دیرگداز و ... از جمله موضوعات مورد بحث در سمپوزیم 

 

زیوم، آخرین دستاوردهای صنعتی و پژوهشی در زمینه های مختلف نرم افزار و سخت در کنار برگزاری سپو

 عرضه خواهد شد.  فوالدو صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم  فوالدافزار مورد استفاده در صنعت 

 

https://www.madannews.com/Fa/News/615307/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
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  سایت دیگر: 3 

 14۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 بیست وسومین همایش پژوهشگران صنعت فوالد کشور در کیش

 14۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:44 - می متالز

 کشور در کیشبیست وسومین همایش پژوهشگران صنعت فوالد 

 14۰۰خرداد  12چهارشنبه  2۰:۰۰ - اندیشه کیش

 برگزاری بیست وسومین سمپوزیوم فوالد مهرماه در کیش

 

 بهبود تولید در سایه رشد اقتصاد رقم خورد

 درصدی تولید فوالد ایران 9.6رشد 

 14۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰۸:1۹ - متروزنامه گسترش ص

در رده صنایع استراتژیک قرار دارد و تاثیری بسزا بر رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد؛ بر همین  فوالد

اساس نیز سیاست گذاران کشورهای مختلف در طول سال های گذشته برای بهبود جایگاه این صنعت و ارتقای 

 ظرفیت های تولید کوشیده اند. 

 

میالدی در سطح بین المللی با چالش های جدی روبه رو شد؛ همه گیری  2۰2۰طی سال  فوالدعت صن

ویروس کرونا از یک سو عملکرد فوالدسازان را در دنیا نشانه گرفت؛ از سوی دیگر نیز زمینه کاهش تقاضا برای 

از سطح تولید خود کاستند تا این فلز استراتژیک را فراهم کرد. در چنین شرایطی بسیاری از فوالدسازان دنیا 

قیمت این محصول بیش از پیش کاهش نیابد. اما اکنون با شروع روند واکسیناسیون کرونا در دنیا و امید به 

رفع این بیماری همه گیر و همچنین آغاز اصالحات اقتصادی، فوالدسازان بزرگ دوباره دست به کار تولید 

در ماه های  فوالدد. بر همین اساس نیز شاهد رونق گرفتن تولید شده اند تا از گردونه رقابت بیرون نمانن

 میالدی هستیم.  2۰21ابتدایی سال 

 

ماه نخست  4خام ایران در دوره  فوالددرصدی تولید  ۹.6حکایت از رشد  فوالدتازه ترین گزارش انجمن جهانی 

 2۰21خام ایران در آوریل  فوالدمیالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین تولید  2۰21سال 

http://www.iribnews.ir/fa/news/3124999/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D8%B4
https://me-metals.ir/fa/news/213005/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://www.andishekish.ir/?p=20675
https://www.smtnews.ir/mine/mineral-industries/59564-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کرد.  6.4رشد  

 

و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند  2۰21در دنیا طی آوریل  فوالدبراساس گزارشی از صنت تولید 

لش های ناشی از رو به رشدی را پشت سر گذاشته است؛ بسیاری از کشورها در این مدت توانسته اند بر چا

، فوالدکرونا فائق آیند و دوباره تولید خود را بهبود بخشند. بنا بر گزارش منتشرشده از سوی انجمن جهانی 

درصد برآورد شده  23.3دنیا در آوریل امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر  فوالدمیزان رشد تولید 

و در مقایسه با مدت  2۰21ن فوالدسازان دنیا در آوریل هند به عنوان یکی از بزرگ تری فوالداست. تولید 

از سوی کشورهایی همچون  فوالددرصدی داشته است. در همین حال تولید  152.1مشابه سال گذشته رشد 

 برزیل، ترکیه، ایاالت متحده، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و روسیه نیز رشد قابل توجهی را از آن خود کرده است. 

 

ماه نخست امسال میالدی برابر  4خام جهان در  فوالداید خاطرنشان کرد که مجموع تولید در همین حال ب

درصدی را نشان می دهد. تولید  13.7میلیون تن عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد  662.۸

میلیون تن  374.6، برابر 2۰21ماه نخست سال  4خام چین به عنوان بزرگ ترین فوالدساز دنیا در  فوالد

 15.۸برابر  2۰2۰ماه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال  4چین در  فوالدگزارش شده است. تولید 

 دنیا در چین تولید شده است.  فوالددرصد  56درصد رشد داشته است. در این دوره بیش از 

 

درصدی نسبت به ماه مشابه  3.41با رشد  2۰21چین در آوریل  فوالددر ادامه باید خاطرنشان کرد که تولید 

میلیون تن رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. این رشد تولید در حالی است که  ۹7.۹سال قبل به 

این کشور را با مقررات سختگیرانه محیط زیستی کاهش  فوالددولت چین در سال جاری قصد دارد تولید 

ه مثبتی همراه نبوده و هنوز نشانه ای مبنی بر کاهش تولید دهد. البته این مقررات سختگیرانه تاکنون با نتیج

 این کشور در دسترس نیست.  فوالد

 

 6.4برابر  2۰21خام ایران در آوریل  فوالدمیزان تولید  فوالدبراساس آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی 

هزار تن رسیده است. همچنین مجموع  5۰۰میلیون و  2درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به 

میلیون تن برآورد شده که در مقایسه به رقم  1۰برابر  2۰21ماه نخست سال  4خام ایران در  فوالدتولید 

 ا نشان می دهد. درصدی ر ۹.6تولید سال قبل، رشد 

 

گام برداشته و در جایگاه دهمین  فوالدگفتنی است ایران در طول سال های گذشته در مسیر توسعه صنعت 

فوالدساز برتر دنیا قرار گرفته است. در همین حال طرح های توسعه ای متعددی نیز برای این صنعت تعریف 

ارتقا یابد. هرچند به  فوالدجایگاه ایران در تولید شده و انتظار می رود با تکمیل پروژه های در دست اجرا، 

، تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد که ازجمله مهم ترین آنها باید به تالش برای فوالداعتقاد فعاالن صنعت 
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 اشاره کرد.  فوالدتوسعه همگون زنجیره  

 

له حرکت کشورها در مسیر توسعه در رده صنایع استراتژیک قرار دارد و تولید این فلز به منز فوالدصنعت 

یافتگی است. ایران نیز در طول سال های اخیر کوشیده تا همپای فوالدسازان بزرگ دنیا، ظرفیت و میزان 

میالدی رو به رشد گزارش  2۰21ایران در ماه های نخست سال  فوالدتولید خود را ارتقا بخشد. میزان تولید 

ایران وجود دارد  فوالدرد که موانع متعددی در مسیر توسعه صنعت شده است؛ با این وجود باید خاطرنشان ک

را در سال های آینده با چالش های جدی روبه رو می کند؛ بنابراین  فوالدکه تحقق این هدف و تداوم تولید 

 رفع این دست کمبودها ضروری به نظر می رسد. 

 

 

 روند صعودی رشد قیمت شمش فوالد

 14۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰۰:17 - دنیای اقتصاد

گروه شرکت ها: شمش فوالد از ابتدای هفته جاری، روند صعودی قیمت داشت؛ به 

گونه ای که برای سومین روز متوالی مجددا با افزایش نرخ مواجه شد. دیروزشمش 

 .تومانی در هر کیلو نسبت به روز یکشنبه عرضه شد 5۰فوالد با رشد نرخ 

از ابتدای هفته جاری، روند صعودی قیمت داشت؛ به گونه ای که برای سومین  فوالدگروه شرکت ها: شمش 

تومانی در هر کیلو نسبت به  5۰با رشد نرخ  فوالدروز متوالی مجددا با افزایش نرخ مواجه شد. دیروزشمش 

 روز یکشنبه عرضه شد. 

 

 

 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-13/3769120-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 کشوردرصدی مصرف محصوالت فوالدی در  8افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:4۹ - فصل تجارت

ایران اعالم کرد: میزان مصرف محصوالت  فوالدانجمن تولیدکنندگان  -فصل تجارت 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هشت  14۰۰فوالدی در کشور در فروردین 

 درصد افزایش یافت. 

یرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، براساس اعالم به گزارش روز دوشنبه ا

هزار تن انواع محصوالت فوالدی  521ایران، در نخستین ماه امسال یک میلیون و  فوالدانجمن تولیدکنندگان 

 )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره( در کشور مصرف شد. 

هزار  41۰ایران، این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و  فوالدنجمن تولیدکنندگان طبق اعالم ا

 تن بود. 

هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( در کشور  23۹میلیون و  2همچنین در ماه فروردین امسال، 

زار تن(، حاکی از رشد ه 1۰1میلیون و  2مصرف شد که در مقایسه با میزان مصرف مدت مشابه سال گذشته )

 هفت درصدی است. 

 درصدی مصرف آهن اسفنجی  13افزایش 

میلیون و  2درصد افزایش به  13با  14۰۰برپایه این گزارش، میزان مصرف آهن اسفنجی نیز در نخستین ماه 

 هزار تن بود.  6۰6میلیون و  2هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته،  ۹56

هزار تن شمش )بیلت، بلوم و اسلب( تولید  ۸۰5میلیون و  2تجارت، در فروردین ماه امسال  به گزارش فصل

 هزار تن بود.  342میلیون و  2شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 

همچنین میزان تولید محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره( در کشور در 

هزار تن بود. میزان تولید این محصوالت در کشور در مدت  74۹، نزدیک به یک میلیون و 14۰۰نخستین ماه 

 هزار تن بود.  461مشابه سال گذشته یک میلیون و 

 2نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) 14۰۰درصدی در فروردین  15میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد 

 هزار تن رسید.  26هزار تن(، به سه میلیون و  626میلیون و 

  سایت دیگر: 14

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:55 - بورس پرس

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/493851/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://boursepress.ir/news/168663/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 درصدی مصرف محصوالت در فروردین ۸آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد از رشد  

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:16 - پانا

 امسال چقدر فوالد در کشور مصرف شده است؟

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:۰1 - ارانیکو

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور فلزات و معادن ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:23 - خبرگزاری صنایع
 بر اساس اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:26 - دولت

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸رخ داد: افزایش  14۰۰طی فروردین 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:42 - سبز البرز

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 ۰14۰خرداد  1۰دوشنبه  13:52 - الفبا خبر

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  14:۰۰ - بورس نیوز
 در فروردین ماه؛

 درصدی داشت ۸مصرف محصوالت فوالدی در کشور افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  14:5۸ - می متالز

 درصدی مصرف محصوالت در فروردین ۸آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد از رشد 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:2۰ - فصل اقتصاد

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:22 - سروش نیوز
 بر اساس اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  16:17 - خوزنا

 درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور ۸افزایش 

 14۰۰خرداد  1۰دوشنبه  17:27 - روزنامه اقتصاد برتر

 درصدی مصرف فوالد ۸رشد 

 14۰۰خرداد  11سه شنبه  1۰:5۹ - مدیران آهن

 افزایش تقاضای آهن آالت نسبت به سال گذشته

http://www.pana.ir/news/1188989
https://www.eranico.com/fa/content/136468
https://sanayepress.com/1400/03/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://dolat.ir/detail/364885
https://sabzalborz.ir/2021/05/31/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
https://alefbakhabar.com/fa/news/59565/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.boursenews.ir/fa/news/241711/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://me-metals.ir/fa/news/212866/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/682783/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://sorooshnews.com/1400/03/10/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
http://www.khoozna.ir/view-104378-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%B8%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://www.modiranahan.com/news/1113/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 1400درصدی تولید فوالد خام در فروردین  17.1رشد 

 14۰۰خرداد  ۰۹یکشنبه  ۰۹:33 - 24معدن

 62۰میلیون و  2و صنایع معدنی حکایت از تولید  بررسی آمارهای تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب معدنی

 دارد.  ۹۹درصدی آن در مقایسه با فروردین ماه  17.1و رشد  14۰۰خام در فروردین ماه  فوالدهزار تن 

درصدی تولید محصوالت فوالدی با تولید  16.6، رشد  24تحلیلی معدن -به گزارش روز یکشنبه سایت خبری

 45.7تن تولید، رشد  6۰۰هزار و  25درصدی تولید کاتد مس با  36.5تن، رشد  4۰۰هزار و  32میلیون و  2

 1۹درصدی تولید پودر آلومینا با  7.۹تنی و افت  2۰۰هزار و  41درصدی تولید شمش آلومینیوم با تولید 

 تن تولید، در این آمار قابل ذکر است.  2۰۰هزار و 

 ۹۹تن سیمان تولید شد که در مقایسه با فروردین  ۸۰۰هزار و  ۹73در نخستین ماه امسال چهار میلیون و 

 درصدی نشان می دهد.  33.5رشد 

 تن رسید.  7۰۰هزار و  12۰درصدی به  5۸در این مدت همچنین تولید کنسانتره زغال سنگ با رشد 

درصدی  1۰2.۸درصدی تولید شیشه جام و افزایش  21.2درصدی تولید کاشی و سرامیک، رشد  7۰.6رشد 

 ظروف چینی، از دیگر آمار قابل ذکر است.  تولید

  سایت دیگر: 1

 14۰۰خرداد  11سه شنبه  1۰:44 - معدن نیوز
 در فروردین ماه محقق شد؛

 محصول منتخب معدنی 1۰محصول از  ۹رشد تولید 

 

 کمبود مواد اولیه مانع تولید فوالد

 14۰۰خرداد  ۰۸شنبه  15:۰6 - تحلیل بازار

ایران گفت: از مهم ترین  فوالدسبحانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 

جلوگیری می کند می توان به بحث  فوالدکه از افزایش تولید  فوالدموانع صنعت 

 کمبود مواد اولیه و تامین آن اشاره کرد.

https://madan24.com/2021/05/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-17-1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1400/
https://www.madannews.com/Fa/News/615288/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-10-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/news/91001/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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ایران، در  فوالدلیدکنندگان به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره انجمن تو 

گفت و گوی خبری در رابطه با مشکالت تولید محصوالت فوالدی در سال های اخیر اظهار کرد: از مهم ترین 

جلوگیری می کند می توان به بحث کمبود مواد اولیه و تامین  فوالدکه از افزایش تولید  فوالدموانع صنعت 

سنگ آهن، کنسانتره و گندله و بحث نقدینگی و سرمایه در گردش  آن اشاره کرد. تامین مواد اولیه به ویژه

 می شود.  فوالدکم شرکت ها از مجموع این عوامل هستند که موجب دشوار تر شدن شرایط برای صنعت 

 

ایران در ادامه افزود: در کنار این دو عامل مهم مبحث مربوط  فوالدرئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 

رژی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان نیز محدودیت هایی را برای کارخانه های تولید کننده به تامین ان

و قراردادهای  فوالدبه وجود آورده است. بهرام سبحانی با اشاره به موضوع تامین انرژی برای کارخانه های تولید 

تولیدی گفت: تمام تولیدکنندگان در متوالی این کارخانه ها با شرکت توانیر برای تامین برق کارخانه های 

حوزه محصوالت فوالدی با شرکت توانیر قرارداد خرید انرژی دارند اما با آغاز فصل تابستان و با افزایش دما 

 است.  فوالدمحدودیت انرژی تشدید می شود و بیشترین فشار برای کاهش مصرف نیز بر صنعت 

 

بوجود می آید و با سرد تر  فوالدامین گاز کارخانه های تولید وی ادامه داد: همین شرایط در زمستان برای ت

شدن هوا، کمبود گاز به وجود می آید و مصرف گاز واحدهای فوالدی محدود می شود که در واقع مشکل 

 است.  فوالدتامین انرژی در تمام سال وجود دارد. به طوری که این مشکالت جزء جدانشدنی بازار 

 

میلیون تن در  55به میزان  فوالدتوجه به نیاز این صنعت به انرژی و پیش بینی تولید  سبحانی تاکید کرد: با

تنها راهکار برای این شرایط این است که هم باید نیروگاه ها به تامین برق کارخانه ها کمک کنند  14۰4افق 

گاز به همراه وزارت  و هم اینکه شبکه های گازرسان برای تولید محصوالت فوالدی کارگشا باشند و شرکت ملی

در  فوالدبرنامه توسعه باشند. رییس انجمن  فوالدمیلیون تن  55نفت یاری دهنده این صنعت برای تحقق 

به توسعه معادن سنگ آهن نیاز دارد و اگر فکری برای تامین مواد اولیه این  فوالدپایان تصریح کرد: صنعت 

 شکالت اساسی خواهد شد. صنعت نشود در آینده نه چندان دور، تولید دچار م

  سایت دیگر: 1

 14۰۰خرداد  ۰۸شنبه  1۸:46 - شبکه ایران کاال

 تأمین انرژی برق و گاز عامل کاهش تولید فوالد

 

https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/63806/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 اختصاصی صدای بورس:

ویتنام، تایوان بیشترین صادرات فوالد ایران به کجاست؟/ چشم انداز صادارت؛تایلند، 

 و اندونزی

 14۰۰خرداد  ۰۸شنبه  11:۰2 - صدای بورس

کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول تصویب بخشنامه برای اخذ عوارض واردات 

هستند. بی شک تصویب این بخشنامه می تواند صادرات محصوالت میانی ایران  فوالد

 به این کشورها را کاهش دهد.

محبوبه قرمزچشمه ؛ فوالدی ها بزرگترین سهامداران بازار سرمایه هستند و قیمت سهام آن  -صدای بورس 

هانی از تصویب بخشنامه، کاهش قرار دارد. میزان صادرات و خبرهای ج فوالدتحت تاثیر مستقیم قیمت جهانی 

و افزایش تعرفه های کشور ها بر واردات فوالدی ها بر سهام این فلز ارزشمند تاثیر گذار است، کشورهای 

هستند و از طرفی چین تعرفه  فوالدحاشیه خلیج فارس مشغول تصویب بخشنامه برای اخذ عوارض واردات 

 ست. مالیات وارداتی فوالدی ها را به صفر رسانده ا

 

و سنگ آهن در ارتباط با پتانسیل های صادراتی  فوالدکیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازار بین المللی 

معدن و صنایع معدنی ایران به صدای بورس گفت: پیشتر ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا و مالزی، تایلند 

ایران به چین است و کشورهای جنوب  فوالد صادرات داشت. اکنون بیشترین میزان صادارات فوالدو تایوان 

دارند. از آنجایی که وضعیت اقتصادی فیلیپین و مالزی زیاد  فوالدشرق آسیا) آ س آن( تقاضای کمتری برای 

 زیادی از این کشورها وجود ندارد.  فوالدخوب نیست، تقاضای 

 

 وضعیت صادارت معدن و صنایع معدنی ایران به تایوان و ویتنام 

ارتباط با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا گفت: از وضعیت اقتصادی تایوان و ویتنام نسبت به سایر  وی در

سازی به نام هوآپات دارد که هم نیاز داخلی را تامین می  فوالدکشور ها بهتر است. ویتنام یک شرکت بزرگ 

آس آن با یکدیگر توافق صادر می کند. کشورهای حوزه  فوالدکند و هم به سایر کشور های حوزه آ س آن 

از ویتنام به صرف  فوالدتجاری دارند به شکلی که واردات این حوزه معاف از عوارض است، بنابراین خرید 

https://www.sedayebourse.ir/news/433591/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

13 

 87شماره  1400 ماهدوم خردادهفته 

 تایوان است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد.  

 

 وضعیت صادارت معدن و صنایع معدنی به تایلند و اندونزی 

ایران به آن ها بیشتر  فوالدایی هستند که شانس صادرات جعفری طهرانی بیان کرد: تایلند و اندونزی کشوره

ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بستگی  فوالداست اما بازار محدودی دارند. چشم انداز صادرات 

ی فوالدی این کشورها دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول تصویب بخشنامه برای مستقیم به برنامه ها

هستند. واردات محصوالت میانی از کشورهایی همچون ایران و ترکیه و چین به  فوالداخذ عوارض واردات 

نی تولیدات داخلی این کشورها لطمه می زند. بی شک تصویب این بخشنامه می تواند صادرات محصوالت میا

 ایران به این کشورها را کاهش دهد. 

 

 و سنگ آهن  فوالدبازار بین المللی 

و سنگ آهن گفت: بازار چین هدف اصلی صادرات محصوالت فوالدی  فوالدکارشناس ارشد بازار بین المللی 

در مقایسه ایران بوده و هست و باید تمام تمرکز ایران به صادرات این کشور باشد. میزان واردات چین از ایران 

 با حجم بزرگ واردات این کشور، زیاد نیست و آمار آن را باید از گمرک چین گرفت . 

 

 ایران به چین  فوالددرصد از کل صادرات  2۰تا  15

 

درصد  2۰تا  15نیم میلیون تن است که در حدود  ۸.5وی افزود: میزان صادرات ایران در سال گذشته حدود 

برابر افزایش پیدا  2ایران به چین به  فوالده چین است. امسال پتانسیل صادرات ایران ب فوالداز کل صادرات 

ایران است هر چند که بطور  فوالدو پتانسیل بازار چین برای  فوالدکند. دلیل آن نیز باال بودن قیمت جهانی 

 بطور موقتی کاهش یافته است.  فوالدموقتی بر اساس سیاست های اخیر دولت چین، قیمت 

 

  4335۹1خبر کد 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰خرداد  ۰۸شنبه  2۰:۰5 - معدن مدیا

 بیشترین صادرات فوالد ایران به کجاست؟

https://madanmedia.ir/where-is-the-largest-export-of-iranian-steel/
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

اند. اگر تعداد خبرهای بولتن کم هایی است که خبر را بازنشر کردهدهنده مجموع وزن بازدیدکنندگان سایتیک عدد نسبی است و نشان

هایی در لیست تاثیرگذارترین خبرها مشاهده کنید که ضریب بازدید آنها صفر است )چون بازدیدکننده قابل باشد، ممکن است سایت

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

برگزاری بیست وسومین سمپوزیوم فوالد 

 مهرماه در کیش
 12۰ 3 12/۰3/14۰۰ معدن نیوز

درصدی مصرف محصوالت فوالدی  8افزایش 

 در کشور
 1۰۸ 14 1۰/۰3/14۰۰ فصل تجارت

 21۸ ۰ 11/۰3/14۰۰ دنیای اقتصاد روند صعودی رشد قیمت شمش فوالد

 37 1 ۰۸/۰3/14۰۰ تحلیل بازار کمبود مواد اولیه مانع تولید فوالد

بیشترین صادرات فوالد ایران به کجاست؟/ 

 چشم انداز ... 
 5 1 ۰۸/۰3/14۰۰ صدای بورس

 درصدی تولید فوالد ایران 9.6رشد 
روزنامه گسترش 

 صمت
11/۰3/14۰۰ ۰ 2 

درصدی تولید فوالد خام در  17.1رشد 

 1400فروردین 
 ۰ 1 ۰۹/۰3/14۰۰ 24معدن
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 ابر کلمات 

 

تری نمایش که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگبینید. کلماتی موجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

 

تعداد خبرهای منتشر شده توسط آن سایت « تعداد اخبار»جدول زیر آمار عملکرد هر سایت در این بولتن را لیست کرده است. ستون 

تعداد »هستند که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون خبرهایی « خبرهای بازنشری»است. 

های دهنده مجموع بازدیدنشان« ضریب بازدید»اند. ها از خبرهای آن سایت انجام دادهمجموع بازنشرهایی است که دیگر سایت« بازنشر

 داد خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. دهنده تعهای 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

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲۰ ۳ ۱ ۱ معدن نیوز

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰ ۱ دنیای اقتصاد

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۴ ۰ ۱ فصل تجارت

خبرگزاری 

 صدا و سیما
۰ ۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۷ ۱ ۰ ۱ تحلیل بازار

خبرگزاری 

 صنایع
۰ ۱ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ۰ سروش نیوز

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ۰ خبرگزاری پانا

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۱ ۰ بورس پرس

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ بورس نیوز

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ ۰ ارانیکو

شبکه ایران 

 کاال
۰ ۱ ۰ ۷ ۰ ۰ ۱ ۰ 

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ دولت

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ۱ صدای بورس

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۲ ۰ می متالز

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ مدیران آهن

روزنامه 

 گسترش صمت
۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ 
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 اسم سایت 
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 24معدن

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ سبز البرز

روزنامه اقتصاد 

 برتر
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ خوزنا

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ فصل اقتصاد

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ الفبا خبر

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ اندیشه کیش

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ معدن مدیا
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 اندهایی که بیشترین خبر را تولید کردهنمودار نسبت سایت 

 

 دهداند را نشان میبودههایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر نمودار 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

محاسبه اند. )در نظر داشته باشید که اطالعات هر سایت در این جدول، فقط بر اساس خبرهای تولید شده توسط آن سایت بازدید شده

 شود(می

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

تحلیل 

 بازار
۱ ۰ ۱ ۳۷ ۰ ۰ ۱ ۰ 

صدای 

 بورس
۱ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ 
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 اسم سایت 
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 24معدن

فصل 

 تجارت
۱ ۰ ۱۴ ۱۰۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 

دنیای 

 اقتصاد
۱ ۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 
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 های منتشر کننده خبرسایت 

 

 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.نشان میاند را هایی 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
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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 سایتن سایتدهد که در بینمودار 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

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰ ۱ دنیای اقتصاد

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲۰ ۳ ۱ ۱ معدن نیوز
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 اسم سایت 
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

خبرگزاری 

 صدا و سیما
۰ ۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۴ ۰ ۱ فصل تجارت

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۷ ۱ ۰ ۱ تحلیل بازار
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سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده اند  

 )سمت راست(

 

اند و محور سمت راست دهد 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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 خبرهای منتشر شده و بازنشر شده بر اساس رتبه الکساآمار  

 

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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