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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 با تصویب کارگروه تنظیم بازار

 ماه تمدید شد 2مجوزهای صادرات فوالد به مدت 

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  11:۰4 - چیالن آنالین

میانی و محصوالت فوالدی را به  فوالدکارگروه تنظیم بازار تمدید مجوزهای صادرات 

( تصویب کرد. پیش از این در اول شهریور، دفتر صنایع 14۰۰ماه )تا اول آذر  2مدت 

شرکت را از فهرست صادرکنندگان مجاز شمش  1۰۰معدنی وزارت صمت نام بیش از 

، این محدودیت صادراتی کنار گذاشته شد فوالدو مقاطع طویل فوالدی حذف کرده بود که با اعتراض انجمن 

و مجوز صادراتی شرکت ها به مدت یک ماه تا اول مهر تمدید شد. حاال با تصویب کارگروه تنظیم بازار، 

 یگر نیز تمدید شده است.مجوزهای صادرات به مدت دو ماه د

میانی و محصوالت فوالدی را به مدت  فوالدبه گزارش چیالن ، کارگروه تنظیم بازار تمدید مجوزهای صادرات 

( تصویب کرد. پیش از این در اول شهریور، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نام بیش 14۰۰ماه )تا اول آذر  2

شمش و مقاطع طویل فوالدی حذف کرده بود که با اعتراض  شرکت را از فهرست صادرکنندگان مجاز 1۰۰از 

، این محدودیت صادراتی کنار گذاشته شد و مجوز صادراتی شرکت ها به مدت یک ماه تا اول مهر فوالدانجمن 

 تمدید شد. حاال با تصویب کارگروه تنظیم بازار، مجوزهای صادرات به مدت دو ماه دیگر نیز تمدید شده است. 

 

میانی و محصوالت فوالدی در یکصد و پنجاه و سومین جلسه کارگروه تنظیم  فوالدزهای صادرات تمدید مجو

 شهریور برگزار شد، به تصویب رسید.  29بازار که روز دوشنبه 

 

در مصوبه کارگروه تنظیم بازار در این خصوص آمده است: درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

درصدی تولید  7۰گیری از صادرات واحدهای فوالدی که اکثرا آنها کف عرضه )وزارت صمت( در خصوص جلو

درصد واحدها از لیست صادراتی خارج خواهند شد، در  7۰را رعایت ننموده اند و در صورت اعمال آن بیش از 

جلسه مطرح و مقرر گردید به منظور حمایت از واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی و جلوگیری از توقف 

http://chilanonline.com/2021/09/25/38244/
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صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی، پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد صادرات این  

مورد تائید قرار گرفت  فوالدمحصوالت به مدت دو ماه تا زمان تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص زنجیره 

 تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ادامه یابد . 

 

  فوالدمحدودیت های جدید با اعتراض انجمن کنار گذاشتن 

 

 21شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فوالدی و  84دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در روز یکم شهریور، نام 

حذف کرده بود که با اعتراض انجمن  فوالدشرکت تولیدکننده شمش فوالدی را از فهرست صادرکنندگان مجاز 

شهریور، از تصمیم خود عقب  2فتر مقررات و صادرات وزارت صمت در تاریخ ، با صدور نامه جدید به دفوالد

 نشینی و محدودیت ها را ملغی کرد. 

 

طی نامه ای به دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اعالم اعتراض  فوالددر آن زمان، انجمن تولیدکنندگان 

روزه برق و تعیین  45، قطعی والدفشدید خود نسبت به ایجاد محدودیت های صادراتی برای تولیدکنندگان 

کف عرضه های غیرکارشناسی را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت های فوالدی دانسته بود. انجمن 

در این نامه به آمار معامالت و عرضه های شمش و مقاطع طویل در بورس کاال اشاره  فوالدتولیدکنندگان 

درصد مقاطع طویل عرضه شده در بورس  64ضه شده و درصد از شمش های عر 45کرده بود و عدم معامله 

ماهه نخست سال جاری را گواه تعیین کف عرضه های غیرکارشناسی و باالتر از نیاز داخلی دانسته  4کاال طی 

 بود. 

 

  سایت دیگر: 11

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  11:17 - 24معدن

 ماه تمدید شد 2مجوزهای صادرات فوالد به مدت 

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  12:38 - خبرگزاری مهر

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  12:45 - ایران اکونومیست

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  12:56 - صنعت نیوز

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:۰1 - پانا

 مجوز صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

https://madan24.com/2021/09/25/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
https://www.mehrnews.com/news/5312996/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/392027/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C/217872/
http://www.pana.ir/news/1217802
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 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:۰9 - فصل تجارت 

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:1۰ - دنیای معدن

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:22 - خبرگزاری صنایع
 بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار:

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:4۰ - دانا

 مجوزهای صادرات فوالد به مدت دو ماه تمدید شد

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  13:45 - با اقتصاد

 ماه تمدید شد 2مجوزهای صادرات فوالد به مدت 

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  14:45 - پایگاه خبری گسترش

 خبر مهم درباره مجوزهای صادرات فوالد

 

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰1:۰2 - ایسنا

نسبت به ایجاد محدودیت های صادراتی  فوالدپس از اعتراض انجمن تولیدکنندگان 

که منجر به حذف نام بسیاری از واحدها از فهرست  فوالدبرای تولیدکنندگان 

صادرکنندگان مجاز شده بود، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای جدید به 

 فوالدت صادرات و واردات، محدودیت های وضع شده در نامه قبلی خود را لغو و مجوزهای صادرات دفتر مقررا

ساماندهی صادرات محصوالت  4را یک ماه دیگر )تا ابتدای مهرماه( تمدید کرد؛ اکنون لیست اصالحیه شماره 

ی اسالمی ابالغ فوالدی )مقاطع طویل( از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت به گمرک جمهور

 شد.

در نامه ای  -مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  -در نامه سیف اهلل امیری

 4لیست اصالحیه شماره  -مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت -خطاب به سعید عباسپور

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/522206/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.donyayemadan.ir/view/221472/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://sanayepress.com/1400/07/03/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
http://www.dana.ir/News/1771258.html
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115679
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-203766
https://www.isna.ir/news/1400070200512/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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 ت. ساماندهی محصوالت فوالدی )منحصرا مقاطع طویل( ارائه شده اس 

 

مورخ  6۰/135795و نامه شماره  14۰۰/۰4/۰6مورخ  6۰/94944پیرو نامه شماره "در این نامه آمده است که 

موضوع ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع طویل(، فهرست بازنگری شده جهت  14۰۰/۰6/۰2

 اقدام الزم، ارسال می گردد. 

 

مورخ  6۰/157963کارگروه تنظیم بازار به شماره ( مصوبات 4به آگاهی می رساند با توجه به بند )

لیست اصالح شده ارائه شده در پیوست، به مدت دو ماه به منظور  14۰۰، از تاریخ اول مهر ماه 14۰۰/۰6/3۰

( را EPLصادرات، نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران )

  "د موضوع به گمرک ج. ا.ا جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ندارد. لطفا دستور فرمایی

 

به گزارش ایسنا، ابتدای شهریور ماه سال جاری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی در نامه ای خطاب به مدیرکل 

دفتر مقررات صادرات و واردات، ضمن ارائه لیست واحدهای مجاز به صادرات این محصوالت، خواستار 

والت مقاطع طویل فوالدی و انجام اقدامات الزم شد که طی آن، ضمن ارائه فهرست ساماندهی صادرات محص

اردیبشهت ماه و سوم تیرماه  2۰واحدهای مجاز به صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع طویل(، پیرو دو نامه در 

نخست  سال جاری، با ارائه مشخصات اعالم شده و شناسه ملی واحدهایی که کف عرضه خود را طی چهارماهه

امسال رعایت کرده بودند، خواستار انجام اقدامات الزم برای فراهم آمدن امکان صادرات و ابالغ به گمرک 

 جمهوری اسالمی ایران شد. 

بر اساس لیست اعالم شده توسط مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، اقدام برای این فهرست برای مدت 

بار داشت و آن دسته از تولیدکنندگان مقاطع طویل فوالدی که نام آن سه ماه از آن روز )یکم شهریورماه( اعت

ها به گمرک اعالم شده است، طبق روال در این دوره سه ماهه نیاز به دریافت تیک صادراتی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت نداشتند. 

 

واحد مجاز به  1۰2ا یاد ( و ب14۰۰این لیست در حالی ارائه شد که نسبت فهرست قبلی )ارائه شده در تیرماه 

واحد از امکان صادرات  84واحد به چشم می خورد و براین اساس  18صادرات مقاطع طویل فوالدی، تنها نام 

بی بهره مانده بودند و علت این محدودیت تازه ای برای صادرات این محصوالت، گویی به سبب منوط شدن 

و شرکت هایی که طی چهار ماه نخست سال جاری،  درصد از تولید شرکت ها در بورس کاال بود 7۰عرضه 

درصدی در بورس کاال را رعایت نکرده اند، از فهرست شرکت های مجاز به صادرات حذف شده  7۰کف عرضه 

 بودند. 

طی نامه ای با اعالم اعتراض شدید خود نسبت به ایجاد محدودیت  فوالداما پس از آن، انجمن تولیدکنندگان 

روزه برق و تعیین کف عرضه های غیر کارشناسی را دلیل  45، قطعی  فوالدتولیدکنندگان های صادراتی برای 
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اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت های فوالدی دانست و در نامه خود درخواست کرده که به دالیل فوق، بررسی  

 )اعم از ذوب و نورد( به مدت سه ماه تمدید شود.  فوالدمیزان عرضه شرکت های تولیدکننده 

 

پس از اعالم این اعتراض و حذف نام تعداد کثیری از واحدهای تولیدکننده از لیست صادرکنندگان مجاز، دفتر 

صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تصمیم خود عقب نشینی کرد و در نامه ای جدید به دفتر 

مورخ  6۰/133861قبلی خود را )مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، محدودیت های وضع شده در نامه 

یک ماه دیگر )تا ابتدای مهرماه( تمدید شده  فوالد( ملغی و اعالم کرد که مجوزهای صادرات 14۰۰/۰6/۰1

 است. 

  سایت دیگر: 12

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰1:44 - فصل تجارت

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰1:55 - فصل اقتصاد

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰3:56 - تجارت آنالین

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰9:1۰ - دنیای معدن

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  ۰9:25 - با اقتصاد

 فوالدی برای چهارمین باراصالح و ابالغ طرح ساماندهی صادرات محصوالت 

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  11:15 - اقتصادگردان

 ار چهارم اصالح و ابالغ شدطرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای ب

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  12:3۰ - اقتصاد آنالین
 برای بار چهارم؛

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی اصالح و ابالغ شد

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  15:26 - فراسو خبر

 اندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شدطرح سام

 14۰۰مهر  ۰2جمعه  17:32 - بازار مشترک

 ح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارماصالح و ابالغ طر

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  ۰۰:۰4 - دنیای اقتصاد

 ابالغ مجدد طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/522034/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/723175/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/180805/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.donyayemadan.ir/view/221436/-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115627
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/179957/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-565236
https://farasoonews.ir/1400/07/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1/
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/20938/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3801700-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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


 

 

 

 

 

9 

 102شماره  1400 ماهپایانی شهریورهفته 

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  ۰6:49 - بیرونیت 

 ابالغ مجدد طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰مهر  ۰3شنبه  ۰9:17 - 24معدن

 طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی برای بار چهارم اصالح و ابالغ شد

 

 گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولیدافزایش چشم

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  12:53 - خبرگزاری مهر

ناشی از قطعی برق صنایع،  فوالدبررسی ها نشان می دهد که با وجود کاهش تولید 

ماه نخست امسال افزایش چشم گیری داشته  5صادرات محصوالت فوالدی طی 

 است.

ماه نخست  5ن می دهد که طی ایران نشا فوالدبه گزارش خبرنگار مهر ، بررسی آمار انجمن تولیدکنندگان 

 ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است.  فوالدامسال، صادرات 

درصد  39ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  5صادرات محصوالت فوالدی نیمه تمام در 

 14۰۰در مرداد میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که تولید این محصول  3.1افزایش یافته و به 

 درصدی داشته است.  49کاهش  14۰۰نسبت به خرداد 

ماه نخست امسال فروش اسلب در خارج از کشور به بیش از یک میلیون تن افزایش یافته که در قیاس  5طی 

درصدی داشته است. در حالی که تولید این محصول در  128هزار تن( رشد  452با مدت مشابه پارسال )

 درصد کاهش داشته است.  42، 14۰۰به خرداد  نسبت 14۰۰مرداد 

ماه نخست پارسال به  5درصد نسبت به  16.4همچنین در مدت مذکور صادرات بیلت و بلوم ایران با افزایش 

میلیون تن رسیده و این افزایش در شرایطی ثبت شده که تولید بیلت و بلوم در مرداد نسبت به خرداد  2حدود 

 . درصد را ثبت کرده است 54

درصد  88ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  5صادرات محصوالت فوالدی نهایی نیز در 

 میلیون تن رسید.  1.4هزار تن به  744رشد کرده و از 

 

میلیون تن  1.1درصد افزایش یافت و به  83صادرات محصوالت مقاطع طویل فوالدی نیز در مدت مذکور 

http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30206/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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/
https://madan24.com/2021/09/25/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%B1/
https://www.mehrnews.com/news/5309344/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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درصدی را نشان می  45کاهش  14۰۰نسبت به خرداد ماه  14۰۰مرداد ماه رسید؛ تولید این محصول در  

 دهد. 

 114ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، صادرات محصوالت فوالدی تخت با  5همچنین در 

 هزار تن بود.  124هزار تن رسید، در حالی که این میزان در مدت مشابه در سال قبل  265درصد افزایش به 

 

  ایت دیگر:س 20

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:۰5 - صنعت نیوز

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:13 - آرمان اقتصادی

 د کاهش تولیدافزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجو

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:2۰ - دنیای معدن

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:22 - ایران اکونومیست

 شمگیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولیدافزایش چ

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:55 - بازار مشترک

 صادرات فوالد ایران افزایش داشته است

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  14:1۰ - صنعت کار

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  14:26 - ارانیکو

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید فلزات و معادن

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  15:22 - پایگاه خبری گسترش

 ماه نخست سال 5ی صادرات فوالد در درصد 88رشد 

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  16:۰3 - با اقتصاد

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  16:26 - معدن نیوز

 افزایش چشمگیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  16:26 - شبکه ایران کاال

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  16:51 - خبرگزاری صنایع
 صنایع گزارش می دهد:

https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87/217109/
https://armaneghtesadi.com/668086/1400/06/30/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87/
https://www.donyayemadan.ir/view/221366/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-
http://iraneconomist.com/fa/news/391751/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/20746/%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.sanatkaar.ir/78325/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87
https://www.eranico.com/fa/content/141329
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-202789
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115501
https://www.madannews.com/Fa/News/617759/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.iktv.ir/newsdetail/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/77295/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://sanayepress.com/1400/06/30/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400/
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 14۰۰جلب توجه تناقض آماری صادرات و تولید فوالد در سال  

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  16:58 - فصل اقتصاد

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  18:۰۰ - فلزات آنالین

 رشد چشمگیر صادرات فوالد

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  18:15 - فصل تجارت

 دافزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولی

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  19:33 - معدن مدیا

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  31چهارشنبه  ۰۰:33 - دنیای اقتصاد

 ات فوالد ایرانجهش چشمگیر در صادر

 14۰۰شهریور  31چهارشنبه  ۰8:47 - کاالخبر

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد علیرغم کاهش تولید

 14۰۰یور شهر 31چهارشنبه  ۰9:33 - شرکت ملی فوالد ایران

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 14۰۰شهریور  31چهارشنبه  1۰:۰3 - معدن نامه

 افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود کاهش تولید

 

 اثرگذاری تأمین گاز بر ظرفیت عملیاتی صنعت فوالد

 14۰۰شهریور  3۰سه شنبه  13:1۰ - روند بورس امروز

در حال حاضر  فوالدت و گو با خبرنگار بورس امروز اظهارداشت: ظرفیت بالقوه صنعت رضا شهرستانی در گف

 میلیون تن آن عملیاتی شد.  3۰میلیون تن است که در سال گذشته به دلیل قطعی گاز تنها  36

فیت وی با اشاره به اثر بهره برداری از طرح های فوالدی بر ظرفیت تولید گفت: انتظار داریم در سال جاری ظر

میلیون تن افزایش یابد. با این وجود ظرفیت عملیاتی به تأمین مواد اولیه  4۰کشور به  فوالدبالقوه تولید 

 بستگی دارد. 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/722714/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.felezatonline.ir/News-22708/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/?id=22708
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/521609/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://madanmedia.ir/19117/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3800897-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.imereport.ir/news/62647/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/612795/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://madanname.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9/
https://boursemrooz.com/110159/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86.html
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ایران اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری به دلیل مسائل  فوالدعضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته بوده  5نعت حدود تأمین مواد اولیه ناشی از قطعی برق حجم تولید ص

 است. 

 

درصد حجم تولید این صنعت  15ماهه نخست سال جاری بیش از  3شهرستانی تصریح کرد: با وجود اینکه در 

انجام  1399درصد کمتر از تولید تابستان  1۰ماهه تابستان به دلیل مسائل مذکور  3رشد یافت درحالی که در 

 شد. 

 

با تأکید بر اثرات تداوم مشکالت تأمین مواد اولیه، گفت: درصورتی که با رفع مشکالت برق، تأمین گاز وی 

میلیون  31در سال جاری حداکثر به میزان  فوالدصنعت نیز با مانع رو به رو نباشد، انتظار داریم حجم تولید 

 تن برسد. 

 

وص احتمال تشدید مسئله تأمین گاز صنایع گفت: ایران در خص فوالدعضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

میلیون تن رشد  4۰، ظرفیت بالقوه به فوالداگرچه انتظار می رود با بهره برداری از طرح های توسعه صنعت 

 میلیون تن خواهد بود.  3۰یابد، در صورت تشدید مسئله تأمین گاز حجم تولید امسال کمتر از 

 

اظهار داشت: باتوجه به اینکه چین در مقابل کاهش  فوالدح های صنعت شهرستانی با اشاره به جذابیت طر

تولید خود اقدام به واردات مقاطع فوالدی کرده است، قیمت این کامودیتی افزایش یافته است. این رخداد 

 باعث شده تا شرکت های فوالدی طرح های توسعه خود را با سرعت بیشتری اجرا نمایند. 

 

در افزایش نرخ سهام شرکت های فوالدی حاضر در بازار سرمایه مشاهده می شود، اجرای وی افزود: همچنانکه 

این طرح ها عالوه بر سرمایه گذاران برای بانک ها نیز جذاب است. لذا شرکت های فوالدی زمینه استفاده از 

 هر دو منبع بانک و سهام را برای تأمین مالی پروژه های خود دارند. 

 

ایران با اشاره به لزوم سرمایه گذاری در تأمین انرژی صنایع  فوالدنجمن تولیدکنندگان عضو هیئت مدیره ا

کشور گفت: اگرچه این نیاز بر هیچ کس پوشیده نیست اما به طور جزئی تر طرح های تولید محصوالت سخت 

 صوالت دارد. از جذابیت بیشتری نسبت به برنامه افزایش تولید سایر مح فوالدهمچون ورق فوالدی در صنعت 

 

شهرستانی در خصوص اثرگذاری نیاز داخلی بر اجرای طرح های توسعه گفت: در حال حاضر به دلیل انبوه 

تولید محصوالت طویل، کشور با مازاد تولید در این حوزه رو به رو است که به بازارهای جهانی صادر می شود. 
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 شتر است و باید تأمین شود. لذا تقاضای کشور اکنون به تولید محصوالتی همچون ورق بی 

 

در تولید محصوالت طویل  فوالدوی با بیان سیاستگذاری نادرست در دولت های گذشته گفت: اگرچه صنعت 

 با مازاد رو به رو است اما در گذشته سیاست گذاران صادرات این محصول را با مانع مواجه کردند. 

 

در پایان با اشاره به اثرات تصمیم گیری دولت بر صنایع ایران  فوالدعضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

تصریح کرد: دولت می تواند با بازسازی نیروگاه ها و تکمیل پروژه های تولید برق به صنایع مختلف کمک 

برد را طراحی کند -شایانی نماید. دولت باید با جذب سرمایه و رفع موانع در حوزه نیروگاه ها یک مسئله برد

 اینکه سرمایه گذاران از منابع خود منتفع می شوند، صنایع نیز به تولید محصوالت خود بپردازند.  تا عالوه بر

 

 افزایش صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  29دوشنبه  ۰۰:۰7 - دنیای اقتصاد

مشکالت و محدودیت های بسیار در حوزه انرژی، صدور  14۰۰از ابتدای سال 

خشنامه های ابالغی خلق الساعه و پیچیده صادرات محصوالت طویل فوالدی صنعت ب

ه است اما ارزیابی آمار صادرات شرکت های بزرگ را تحت الشعاع قرار داد فوالد

فوالدی نشان می دهد این شرکت ها با وجود تمام چالش ها توانستند از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند 

 از خود به نمایش بگذارند.و عملکرد قابل قبولی 

نشان می دهد شرکت هایی همچون  فوالدآمار منتشرشده از شرکت های بزرگ تولیدکننده و صادرکننده 

آلیاژی ایران، خراسان و چادرملو با توجه به  فوالدخوزستان، هرمزگان،  فوالدمبارکه،  فوالدذوب آهن اصفهان، 

 توانستند در مرداد سال جاری رویکرد مثبتی داشته باشند. بخشنامه ها در خصوص صادرات محصوالت فوالدی 

خوزستان و  فوالدمبارکه،  فوالدبراساس نمودار میزان صادرات محصوالت فوالدی شرکت های ذوب آهن، 

 86درمجموع توانست  14۰۰هرمزگان در مرداد سال جاری و گذشته، شرکت ذوب آهن اصفهان در مرداد 

تولیدی را از راه صادرات به فروش برساند. با توجه به میزان صادرات محصوالت تن از محصوالت  374هزار و 

درصد کاهش صادرات در ماه مورد 6تن ارزیابی شده بود،  515هزار و 91که  1399این شرکت در مرداد 

 بررسی را به ثبت رسانده است. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3800136-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
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تن محصوالت فوالدی صادر کرد  5۰9هزار و  96در مجموع  14۰۰مبارکه اصفهان نیز در مرداد  فوالدشرکت  

درصد رشد صادرات را به ثبت برساند. این شرکت در 416که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته توانست 

 تن محصول فوالدی را وارد بازارهای بین المللی کرده بود.  7۰9هزار و 18مردادماه سال گذشته 

 فوالددر مردادماه دو سال پیاپی روایت می کند.  خوزستان را فوالدهمچنین این نمودار میزان صادرات شرکت 

درصد  44تن صادر کنند با وجود این  583هزار و  112کاران خوزستانی در مردادماه سال جاری توانستتد 

افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساندند و این در حالی است که صادرات این شرکت در مرداد 

 تن به ثبت رسید.  625و هزار  2۰2چیزی حدود  1399

هرمزگان یکی از تولیدکنندگان اسلب به حساب می آید و صادرات این محصول در مرداد سال  فوالدشرکت 

جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک درصد کاهش داشته، این در حالی است که میزان صادرات 

تن برآورد شده  888هزار و  41تن و  662 هزار و 41اسلب این شرکت در مرداد جاری و گذشته به ترتیب 

 است. 

آلیاژی ایران و خراسان را نیز روایت می  فوالدهمچنین نمودار میزان صادرات محصوالت فوالدی دو شرکت 

آلیاژی ایران در مرداد سال جاری  فوالدکند. آمار منتشرشده صادرات انواع مقاطع آلیاژی و مهندسی شرکت 

درصد را نسبت به ماه  116زیابی می کند که با این میزان توانسته رشدی معادل تن ار 912را یک هزار و 

تن  886چیزی حدود  1399مشابه در سال گذشته به ثبت برساند. میزان صادرات این شرکت در مرداد 

 گزارش شده است. 

ال جاری به درصد را در حوزه صادرات میلگرد در مرداد س 175خراسان نیز افزایشی بیش از  فوالدشرکت 

 1399و  14۰۰ثبت رساند و این در حالی است که میزان صادرات این محصول در مردادماه دو سال متوالی 

 تن برآورد شده است.  949تن و  617هزار و  2به ترتیب 

مشاهده آمار منتشرشده صادرات محصوالت فوالدی شرکت های بزرگ فوالدی نشان می دهد با وجود مشکالت 

کاران بزرگ  فوالدود برق و ممنوعیت و محدودیت صادرات محصوالت طویل فوالدی، همچنان ناشی از کمب

کشور توانستند در عرصه بین المللی خوش بدرخشند و در بازه پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت 

 مشابه در سال گذشته آمار فراوانی را به ثبت برسانند. 

تن  458هزار و  513ن تا انتهای مرداد امسال توانست به میزان شرکت ذوب آهن اصفهان از ابتدای فروردی

درصد رشد گزارش دهد این در حالی است که  37حدود  1399صادر کند و نسبت به دوره مشابه در سال 

 تن محصول را وارد بازارهای خارجی کرده بود.  514هزار و  374این شرکت در دوره پنج ماهه سال گذشته 

مبارکه اصفهان نیز در پنج ماه ابتدایی سال جاری عملکرد قابل قبولی را در حوزه  دفوالهمچنین شرکت 

درصد رشد را به ثبت رساند. این شرکت در مدت زمان موردبررسی  263صادرات از خود به نمایش گذاشت و 

تن محصول  639هزار و  146تن و  24هزار و 533توانست به ترتیب  1399و  14۰۰در دو سال متوالی 

 فوالدی صادر کند. 

درصد رشد در حوزه صادرات محصوالت  42تن توانست  745هزار و  859خوزستان نیز با صادرات  فوالدشرکت 
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تن محصول را  132هزار و  6۰7فوالدی را به ثبت برساند، این شرکت فوالدی در دوره پنج ماهه سال گذشته  

 روانه بازارهای بین المللی کرده بود. 

درصد افزایش در حوزه صادرات توانست  28یکی دیگر از شرکت های جنوبی کشور نیز با ثبت  هرمزگان فوالد

چیزی  1399تن محصول فوالدی را به فروش برساند، این شرکت در دوره مشابه سال  13۰هزار و  243

 تن صادر کرده بود.  965هزار و  189حدودی 

تن انواع مقاطع آلیاژی  9۰۰هزار و 15سال جاری میزان  آلیاژی ایران نیز در دوره پنج ماه نخست فوالدشرکت 

درصدی را گزارش کند. این شرکت  25۰و مهندسی را صادر کرد و با این میزان توانست رشد قابل توجه 

تن محصوالت آلیاژی را وارد بازارهای خارجی  537نیز چهار هزار و  1399آلیاژی در دوره قابل بررسی سال 

 کرده بود. 

مردادماه نیز دو محصول بیلت و میلگرد را روانه بازارهای  31خراسان در دوره پنج ماه منتهی به  دفوالشرکت 

هزار و  79تن میلگرد و  249هزار و  43بین المللی کرد. این شرکت در دوره مورد بررسی سال جاری حدود 

 998هزار و  29میلگرد و تن  268تن بیلت فوالدی صادر کرد و در دوره مشابه سال گذشته یک هزار و  93

تن بیلت فوالدی توسط این شرکت صادر شده بود که ارزیابی این ارقام رشد قابل توجه عملکرد این شرکت 

 فوالدی را در حوزه صادرات روایت می کند. 

  سایت دیگر: 3

 14۰۰شهریور  29دوشنبه  ۰8:۰۰ - دنیای معدن

 افزایش صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  29دوشنبه  14:۰3 - معدن نامه
 ماه سال جاری اتفاق افتاد؛ 5به رغم مشکالت متعدد در 

 ات محصوالت فوالدیافزایش صادر

 14۰۰شهریور  29دوشنبه  15:18 - معدن مدیا

 افزایش صادرات محصوالت فوالدی

http://www.donyayemadan.ir/view/221306/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-
https://madanname.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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/
https://madanmedia.ir/19042/
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

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

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی 

 برای بار چهارم اصالح و ... 

خبرگزاری 

 دانشجویان ایران
۰2/۰7/14۰۰ 12 85۰ 

افزایش چشم گیر صادرات فوالد با وجود 

 کاهش تولید
 642 2۰ 3۰/۰6/14۰۰ خبرگزاری مهر

ماه تمدید  2مجوزهای صادرات فوالد به مدت 

 شد + متن مصوبه
 471 11 ۰3/۰7/14۰۰ چیالن آنالین

 195 3 29/۰6/14۰۰ دنیای اقتصاد افزایش صادرات محصوالت فوالدی

اثرگذاری تأمین گاز بر ظرفیت عملیاتی صنعت 

 فوالد
 2 ۰ 3۰/۰6/14۰۰ روند بورس امروز
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 ابر کلمات 

 

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

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

 

سایت تعداد خبرهای منتشر شده توسط آن « 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. 

های دهنده 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 نشانتونخبرهای آن سایت است. س

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 2 ۰ ۰ 975 2۰ 1 1 خبرگزاری مهر

خبرگزاری 

 دانشجویان ایران
1 ۰ 12 85۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 3 ۰ ۰ 579 3 2 1 دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 471 11 ۰ 1 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 153 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

 ۰ 2 ۰ ۰ 92 ۰ 2 ۰ خبرگزاری صنایع

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 2 ۰ 58 ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 26 ۰ 1 ۰ دانا

 ۰ 2 ۰ ۰ 22 ۰ 2 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 19 ۰ 1 ۰ خبرگزاری پانا

 ۰ 1 ۰ ۰ 8 ۰ 1 ۰ ارانیکو

 ۰ 2 ۰ ۰ 8 ۰ 2 ۰ بازار مشترک

 ۰ 3 ۰ ۰ 6 ۰ 3 ۰ با اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ 1 ۰ شبکه ایران کاال

 ۰ 4 ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ دنیای معدن

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ معدن نامه

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ کاالخبر

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ تجارت آنالین
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ فلزات آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 روند بورس امروز

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ 24معدن

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ اقتصادگردان

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ آرمان اقتصادی

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ فصل تجارت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فراسو خبر

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

شرکت ملی فوالد 

 ایران
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
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 اندهایی که بیشترین خبر را تولید کردهنمودار نسبت سایت 

 

 دهداند را نشان میبوده هایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبرنمودار 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 سایتبازدید شده

 شود(می

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 1 ۰ ۰ 195 3 ۰ 1 دنیای اقتصاد

روند بورس 

 امروز
1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 12 85۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 642 2۰ ۰ 1 خبرگزاری مهر

 ۰ 1 ۰ ۰ 471 11 ۰ 1 چیالن آنالین
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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.اند را نشان میین بولتن بازنشر کننده بودههایی که در خبرهای انمودار 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 

 دانداشته

 

های پربازدیدتری های تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایتدهد که در بین سایتنمودار زیر نشان می

 اند.شده

 

 
 

 اند و در مجموع چندبارکند 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 2 ۰ ۰ 975 2۰ 1 1 خبرگزاری مهر
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 12 85۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 3 ۰ ۰ 579 3 2 1 دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 471 11 ۰ 1 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 153 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین
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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.بازنشر کننده آنها را مشخص می هایسایت
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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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