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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

فوالد  تقدیر از شرکت /هرمزگان برگزار شد مراسم تجلیل از کارگران و مدیران نمونه

 کاوه جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  13دوشنبه  21:1۵ - رمزگانتابناک ه

به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد علیه السالم -تابناک

استان هرمزگان مراسم تجلیل از مدیران و کارگران نمونه عرصه کار و تالش برگزار 

 شد.

همزمان با شب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السالم مراسم تجلیل از مدیران به گزارش تابناک از بندرعباس؛ 

و کارگران نمونه عرصه کار و تالش استان هرمزگان با حضور سردار ساالری فرمانده سپاه امام سجاد علیه 

 ی استان هرمزگان برگزار شد. السالم و ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماع

 

امیرارسالن شهبازی رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد علیه السالم استان در این 

مراسم ضمن تشریح برنامه های این سازمان در هفته کارگر خواهان افزایش تالش مسئولین در بحث مانع 

 زدایی از تولید شد. 

 

هزار بسته معیشتی و  ۵زیع هشتمین مرحله از کمک های مومنانه با توزیع بیش از وی همچنین از آغاز تو

 بهداشتی بین کارگران خبر داد. 

 

جنوب کیش به نمایندگی از جامعه  کاوه فوالد عاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی شرکتممهندس داورپناه 

یع دانست و گفت: در تالش میلیون نفر از جامعه کارگری کشور را شاغل در صنا 14کارگری در این مراسم 

هستیم حمایت های خود را از بحث های معیشتی به بحث محرومیت زدایی و توسعه زیر ساخت ها در استان 

 تسری دهیم. 

 

http://tabnakhormozgan.ir/fa/news/961439/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%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%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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را دارای اکثریت جوان دانست و گفت: رویکرد مان این بوده است که در این  کاوه فوالدوی جامعه کارگری  

 یم و خوشبختانه تمام نیروهای آن بومی می باشند. مجموعه از نیروهای بومی استفاده کن

 

توزیع شد و در سال  کاوه فوالدهزار بسته معیشتی بین کارگران توسط  6داورپناه تاکید کرد: سال گذشته 

 هزار بسته بین جامعه کارگری توزیع کرده ایم.  2جاری هم تاکنون حدود 

 

اعتی پیش از افطار در سالن بسیج بندرعباس برگزار شد به گزارش تابناک از بندرعباس؛ در این مراسم که س

 از کارگران و مدیران برتر استان تجلیل به عمل آمد. 

 

  سایت دیگر: 2

 14۰۰اردیبهشت  14سه شنبه  1۵:14 - هرمز
 گزارش تصویری؛

یران و هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه سازمان بسیج کارگران و کارخانجات هرمزگان/ تجلیل ازمد

 کارگران نمونه عرصه کار و تالش+ تصاویر

 14۰۰اردیبهشت  14سه شنبه  1۵:4۵ - دانا
 گزارش تصویری؛

هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه سازمان بسیج کارگران و کارخانجات هرمزگان/ تجلیل از مدیران و 

 گران نمونه عرصه کار و تالشکار

 

 درصدی تولید آهن اسفنجی در سال گذشته 12افزایش 

 14۰۰اردیبهشت  1۸شنبه  1۰:1۸ - تحلیل بازار

هزار تن آهن اسفنجی در  1۸9میلیون و  31در مجموع  99ماهه سال  12ایران اعالم کرد در  فوالدانجمن 

 درصد افزایش نشان می دهد. 12بیش از  9۸سازی کشور تولید شد که درمقایسه با سال  فوالدمع های مجت

 9۰7میلیون و  27تولید آهن اسفنجی در کشور  9۸بازار ؛ گروه صنعت: آمارها نشان می دهد که در سال 

 هزار تن رسید.  1۸9میلیون و  31هزار تن بوده است، اما سال گذشته به 

 

http://www.hormoz.ir/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7/
http://www.dana.ir/News/1730763.html
https://www.tahlilbazaar.com/news/86744/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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که  9۸هزار تن تیر آهن درکشور تولید شد که در مقایسه با سال  247سال گذشته یک میلیون و  در پایان 

 درصد رشد داشته است.  11هزار تن بود، بیش از  122یک میلیون و 

 

  درصد افزایش یافت 15تولید میلگرد 

در کشور تولید شد هزار تن میلگرد  ۵22میلیون و  9در مجموع  99ماهه سال  12بر اساس این گزارش، در 

 درصد افزایش داشت.  1۵حدود  9۸که در مقایسه با مدت مشابه سال 

 

سازی  فوالدهزار تن میلگرد در مجتمع های  3۰1میلیون و  ۸در مجموع  99آمارها نشان می دهد که در سال 

 کشور تولید شده بود. 

 9۸هزار تن بود که نسبت به سال  ۸32در این مدت تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فوالدی در کشور 

 درصد رشد نشان می دهد.  4بیش از 

  درصد رشد 13تولید مقاطع طویل فوالدی در کشور در سال گذشته 

هزار تن بود که  6۰1میلیون و  11در مدت یاد شده کل تولید مقاطع طویل فوالدی در سال گذشته در کشور 

 داشت. درصد رشد  13بیش از  9۸در مقایسه با سال 

هزار تن ورق سرد  ۵97میلیون و  2هزار تن ورق گرم و  ۸32میلیون و  ۸ماهه سال گذشته  12همچنین در 

 درصد رشد و یک درصد کاهش داشت.  7به ترتیب  9۸در کشور تولید شد که در مقایسه با سال 

 

فوالدسازی کشور  هزار تن ورق پوششدار در مجتمع های 47۵در مجموع یک میلیون و  99در پایان سال 

 درصد کمتر بوده است  4هزار تن بود، حدود  ۵39که یک میلیون و  9۸تولید شد که در مقایسه با سال 

 

هزار تن ورق پوششدار در مجتمع های فوالدسازی کشور  47۵در مجموع یک میلیون و  99در پایان سال 

 درصد کمتر بوده است.  4بود، حدود هزار تن  ۵39که یک میلیون و  9۸تولید شد که در مقایسه با سال 

 

میلیون و  16که  9۸هزار تن بود که در مقایسه با سال  ۸۰۵میلیون و  1۸در این مدت تولید بیلت و بلوم به 

 درصد رشد نشان می دهد.  12هزار تن بود بیش از  7۸9

 

  کاهش صادرات محصوالت فوالدی

هزار تن تیر آهن به بازارهای هدف صادر شده که در  17۰در مجموع  99آمارها نشان می دهند که در سال 

 درصد کاهش یافته است.  12حدود  9۸مقایسه با سال 

درصد  1۸بیش از  9۸هزار تن میلگرد صادر شد که نسبت به سال  ۸3۵همچنین در این مدت یک میلیون و 

 کمتر بوده است. 
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 2درصد و کل مقاطع طویل فوالدی با  1۵ن هزار ت 1۸9در پایان سال گذشته صادرات نبشی و ناودانی با 

 درصد کاهش یافتند.  17هزار تن بیش از  194میلیون و 

  درصد کاهش یافت 47و  78صادرات ورق سرد و ورق پوششدار به ترتیب 

 7۸هزار تن  26هزار تن صادرات یک درصد افزایش و صادرات ورق سرد با  ۵4۰در این مدت ورق گرم با 

 درصد کاهش داشت.  47هزار تن بیش از  79دار با درصد و ورق پوشش

هزار تن رسید که در مقایسه با سال  162میلیون و  6میانی به  فوالددر مجموع صادرات  99ماهه سال  12در 

 درصد کاهش نشان می دهد  11هزار تن بود  9۰۸میلیون و  6که  9۸

هزار تن رسید که در مقایسه با سال  162لیون و می 6میانی به  فوالددر مجموع صادرات  99ماهه سال  12در 

 درصد کاهش نشان می دهد.  11هزار تن بود  9۰۸میلیون و  6که  9۸

هزار تن آهن اسفنجی به بازارهای هدف صادر شد که در مقایسه  ۸43آمارها نشان می دهد که در سال گذشته 

 است. درصد کاهش داشته  11هزار تن بود، بیش از  942که  9۸با سال 

 

 س جمهور:یئوظایف و اختیارات ر

 نیازمند تغییر در سیاستگذاری فوالد، دومین صنعت استراتژیک ایران؛

 14۰۰اردیبهشت  17جمعه  17:۰4 - خبرگزاری صدا و سیما

 در منطقه غرب آسیاست. فوالدایران، دهمین فوالدساز جهان و نخستین تولیدکننده 

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در قرن بیست ویکم، تولید و 

، از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشور ها و جوامع مختلف به حساب فوالدمصرف 

از صنایع مادر هر کشور است و به عنوان ستون فقرات فعالیت های صنعتی، نقشی  فوالدمی آید. صنعت 

ن صنعت عالوه بر ایجاد زنجیره ارزش افزوده مناسب از معدن تا مصرف، نقش کلیدی در اقتصاد ملی دارد. ای

 مهمی در ایجاد اشتغال نیز ایفا می کند. 

 

پس  فوالددر جهان است.  فوالدرونق اقتصادی هر کشور و وجود بازار های صادراتی دائمی از مزایای صنعت 

میلیارد  9۰۰ود که گردش مالی آن حدود از نفت وگاز به عنوان دومین صنعت بزرگ جهان شناخته می ش

https://www.iribnews.ir/fa/news/3095877/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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دالر در سال است و در تمامی صنایع کاربرد دارد؛ ساخت و ساز و خودروسازی دو صنعتی هستند که بیشترین  

را تضمین می کنند. پیش بینی ها حاکی از آن است که  فوالددارند و حیات صنعت  فوالدسهم را از بخش 

 نیم برابر بیشتر از حال حاضر خواهد شد. در دنیا یک و  فوالدمصرف  2۰۵۰سال 

 

 مستندات  

و گسترش این صنعت مادر تاثیرات فراوانی در توسعه اقتصادی  فوالدایران: تولید  فوالد*روند رو به رشد صنعت 

، صنعتی با تمرکز باالست؛ به این معنی که حجم زیادی از تولید توسط فوالدکشورمان داشته است. صنعت 

 ی شرکت صورت می گیرد و این به معنی کاهش رقابت و افزایش انحصار در این صنعت است. تعداد محدود

 

خام و محصوالت فوالدی را در اختیار دارد  فوالددرصد بازار تولید  ۵۰مبارکه به تنهایی بیش از  فوالدشرکت 

 فوالددرصد تولید  6۵ز که اگر حجم تولیدات ذوب آهن اصفهان را نیز به آن بیافزاییم، این مقدار به بیش ا

خوزستان  فوالددرصد تولید محصوالت فوالدی خواهد رسید.دو شرکت فوق الذکر به همراه شرکت  7۵خام و 

خام ایران را در دست دارند. هم اکنون گردش مالی بسیار باالیی  فوالددرصد بازار تولید  92در مجموع حدود 

هزار میلیارد تومان و تقریباً دو  9۰۰تا انتهای این زنجیره حدود کشور وجود دارد که از ابتدا  فوالددر زنجیره 

 برابر بودجه عمومی کشور برآورد شده است. 

 

در منطقه غرب آسیاست؛ در سال های اخیر هم  فوالدایران، دهمین فوالدساز جهان و نخستین تولیدکننده 

دی از جمله میلگرد، تیرآهن، قوطی و داشته است و انواع محصوالت فوال فوالدروند رو به رشدی در صنعت 

 پروفیل، نبشی، ورق سیاه و لوله فوالدی را تولید می کند. 

 

، وضعیت تولید نسبت به سال 1399در سال  فوالدبا توجه به آمار های منتشر شده از عملکرد تولید کنندگان 

رشد قابل توجهی  فوالدت نیز پیش بینی می شود تولید در صنع 14۰۰بهبود یافته است و برای سال  139۸

تولید شد و برای  فوالدمیلیون تن  3۰، سال گذشته فوالدداشته باشد. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان 

 پیش بینی شده است.  فوالدمیلیون تن  34تا  32سال جاری تولید بیش از 

 

 14۰4یون تن در سال میل ۵۵کشور به  فوالدپیش بینی ها همچنین حاکی از این است که ظرفیت تولید 

 خواهد رسید. 

 

 فوالدصادرات  16، جمهوری اسالمی ایران رتبه فوالد: بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد*اشتغالزایی صنعت 

نیز از  فوالدصادرکرد. موضوع اشتغالزایی صنعت  فوالدبیش از نه میلیون تن  2۰19دنیا را داراست و در سال 

به گونه ای است که هر  فوالداهمیت زیادی برخوردار است؛ استاندارد های بین المللی اشتغالزایی در صنعت 
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فرصت شغلی در سایر زنجیره تأمین ایجاد می کند که اگر  13دو فرصت شغلی مستقیم در این صنعت، تقریبا  

باشیم، رقم قابل توجهی فرصت شغلی خواهیم این روند را تا پایان زنجیره تولید کاالی نهایی مدنظر داشته 

هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم  3۵2مبارکه اصفهان برای بیش از  فوالدداشت. به طور مثال تنها 

 اشتغالزایی کرده است. 

 

ایران در سال های گذشته به موفقیت های زیادی دست یافته است، اما  فوالد*چالش های موجود: صنعت 

برای ارزش آفرینی آن بیان می شود، هنوز در خام فروشی  فوالدبا وجود شعار هایی که در زمینه متاسفانه 

 فوالدباقی مانده است. همچنین سیاست های اشتباه موجود، مانع بهره مندی کامل از ظرفیت های زنجیره 

 فوالدباه در صنعت شده است. اخیرا دولت ها به بنگاه داری چشم دوخته اند و همین سبب راهبرد های اشت

ایران وابسته به دولت هستند؛ به همین شکل در شرایط موجود  فوالدشده است. اکثر واحد های بزرگ صنعت 

 ارجحیت دارد.  فوالدحمایت از عملکرد این واحد ها به اتخاذ مسیر درست و توسعه واقعی صنعت 

 

مند رسیدگی و تصمیم گیری هستند. به طور ورای آمار و ارقام موفقیت آمیز، برخی چالش ها و مشکالت نیاز

 کشور برای ادامه روند رو به رشد خود نیازمند حل سه چالش اساسی است:  فوالدخاص صنعت 

 

 میلیون تن ظرفیت تولید )صادرات سنگ آهن(  ۵۵تامین مواد اولیه برای -1

 محدودیت های صادراتی به عنوان یک ابزار کنترل بازار داخلی  -2

 اختار مالکیتی بنگاه های معدنی فوالدی با هدف هم افزایی توان شرکت ها در عرصه های مختلف تجدید س-3

 

ایجاد کرده اند و باعث اختالل در تامین نیاز  فوالدالبته مشکالتی نیز وجود دارد که بازیگران غیر اصلی 

ی پایین دستی تولیدکنندگان پایین دستی و نیز صادرات محصوالت فوالدی شده است. در شرکت ها

فوالدسازی از جمله واحد های نورد سرد و واحد های دارای خطوط تکمیلی پوشش دار مسئله نقدینگی و باال 

بودن هزینه های مالی این شرکت ها موجب افت شدید حاشیه سود و افزایش هزینه های مالی شرکت و 

ی در جهت رونق تولید و تضمین کاهش سود عملیاتی شرکت شده که در این خصوص دولت و بانک ها بایست

 تداوم تولید کارخانجات، حامی واحد های تولیدی باشند. 

 

 نتیجه گیری  

، مشکل تامین سنگ آهن، حمایت ضعیف فوالدکارشناسان بر این باورند که به نتیجه نرسیدن طرح جامع 

شن حرفه ای از مشکالت دولت از تولیدکننده، تصمیمات غیرکارشناسی بخش دولتی و نداشتن چشم انداز رو

ایران چابک نیست و قوانین محدود  فوالدکشور محسوب می شود. از سوی دیگر صنعت  فوالدفراروی صنعت 

و ابهام در عرضه دقیق و  فوالدکننده باید کاهش یابد. فقدان سیاست های شفاف دولتی برای مدیریت بازار 
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وازی مواردی هستند که به این صنعت بزرگ کشف قیمت درست آن در بورس و تصمیم سازی نهاد های م 

 ضربه زده اند. 

 

برخی کارشناسان معتقدند نظارت صحیح بر قیمت ها و افزایش سطح عرضه از سوی متولیان مرتبط، پرهیز 

از اجرای ناقص تفاهم نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها، مشورت با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات، 

همچون صفر  -زم از سوی شورای رقابت جهت حذف یا کاهش اثر رفتار در بازار های انحصاریانجام اقدامات ال

یکپارچگی در نظام تصمیم گیری و پرهیز از نگاه جزیره ای در زنجیره از  -نمودن تعرفه واردات ورق گرم

ا به شدت مهمترین راهکار هایی است که می توان با اجرای آن ها چالش موجود در این بخش را مرتفع ی

 کمرنگ کرد. 

 

 

 

وقعیت طالیی منطقه ویژه خلیج فارس به عنوان هاب فوالدی ایران/ هدفگذاری م

 میلیون تن فوالد در منطقه 10نه ساال

 14۰۰اردیبهشت  16پنجشنبه  ۰9:۰6 - 24اقتصاد 

درصد از صادرات  6۰نزدیکی به بزرگ ترین بندر کشور یعنی شهید رجایی، که حدود 

 و واردات کشور از طریق آن انجام می شود، مزیت مهم منطقه ویژه خلیج فارس است.

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، به علت دارا بودن موقعیت حلقه  - 24اقتصاد

ویژه ای برای تبدیل شدن به هاب صنایع معدنی و فلزی دارد. اتصال با دریای عمان و خلیج فارس موقعیت 

در اوایل دهه هشتاد، ایمیدرو سواحل بندرعباس را به عنوان بهترین نقطه برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد 

به مسئوالن دولتی معرفی کرد؛ و همین امر موجب شد تا طی سال های بعد صنایع فوالدی برای سرمایه 

منطقه اقدام کنند به طوریکه اکنون صادرات فوالد تبدیل به نقطه قوت این منطقه در سال های  گذاری در این

حال دیگر صنایع فلزی و معدنی نیز شرایط خوبی برای توسعه در منطقه ویژه خلیج  اخیر شده است. در عین

ع پایین دستی و قطعه فارس دارند. البته عالوه بر صنایع فلزی و معدنی، توسعه صنایع جنبی، به ویژه صنای

 سازی ها، می تواند نقش بسیار موثری در توسعه صنعتی این منطقه ایفا می کنند. 

https://eghtesaad24.ir/fa/news/105782/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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  امتیازات منطقه ای 

منطقه ویژه خلیج فارس در کنار بزرگ ترین دروازه دریایی کشور یعنی بندر شهید رجایی قرار دارد. این بندر 

یگر کشور ها به کشور های آسیای میانی همچون افغانستان، مرکز ترانزیت بسیاری از کاال های اساسی از د

تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان است. منطقه ویژه خلیج فارس در استان هرمزگان به منابع 

گاری سرخون نیز دسترسی دارد. این مسئله برای توسعه صنایع فوالدی اهمیت زیادی دارد. زیرا تامین آب، 

از نیاز های ضروری صنایع انرژی بَر، از طریق شیرین سازی آب دریا امکان پذیر است. نزدیکی به عنوان یکی 

درصد از صادرات و واردات کشور از طریق آن  6۰به بزرگ ترین بندر کشور یعنی شهید رجایی، که حدود 

ی تواند به انجام می شود، مزیت مهم منطقه ویژه خلیج فارس است؛ چراکه موجب می شود تا این بندر م

 عنوان محلی برای صادرات محصوالت فوالدی در نظر گرفته شود. 

همچنین یکی دیگر از ویژگی های مهم این منطقه، اتصال به راه آهن سراسری و نزدیکی به معادن بزرگ 

است که تامین کننده مواد اولیه صنایع فوالدی حاضر در منطقه ویژه خلیج فارس  سنگ آهن همچون گل گهر

محسوب می شود. عالوه بر منطقه ویژه خلیج فارس از طریق توسعه زیرساخت های برق می تواند نقش مهم 

 و موثری در افزایش تولید فوالد و در نتیجه توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد. 

 

  عت فوالدی در منطقه ویژه خلیج فارسطرح های توسعه صن

 

طرح توسعه ای به اجرا دربیاید. میزان تقریبی سرمایه گذاری  12اخیراً قرار است در منطقه ویژه خلیج فارس 

میلیون دالر است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی  367طرح را یک هزار و  12صورت گرفته برای اجرای این 

میلیون تن به ظرفیت گنده سازی،  2.۵جرای این طرح ها می گوید: افزوده شدن خلیج فارس در تشریح نتایج ا

هزار تن حالل های نفتی، یک و نیم  36میلیون تن شش فوالدی،  1.۵میلیون تن بریکت آهن اسفنجی،  3.4

هزار تن فرومنگنز می تواند جهشی چشمگیر در این میزان تولیدات این منطقه عظیم  41میلیون تن قیر و 

طرح می تواند منجر به ایجاد اشتغال برای  12همین میزان افزایش تولید در نتیجه اجرای این قتصادی باشد. ا

 نفر شود.  ۵۰۰هزار و 

 ع فوالدی در منطقه ویژه خلیج فارس صنای

 

جنوب کیش دو شرکت بزرگ فوالدی در منطقه ویژه خلیج فارس هستند که هر  کاوه فوالدفوالد هرمزگان و 

کدام با ظرفیت های باال در حال تولید هستند. بعد از آن شرکت های دیگری، چون صبا فوالد خلیج فارس، 

ند. البته شرکتی مثل آلومینیوم ال مهدی یکی از صنایع فلزی بود گندله سازی مادکوش به منطقه اضافه شد

که پیشتر در منطقه وجود داشت و کم کم تولید آلومینیوم در منطقه پا گرفت و شرکت هرمزال نیز به آن 

 افزوده شد. 

شود  با اینحال صنایع فوالدی قرار است از طریق طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه گذاری ها گسترده تر
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میلیون تن فوالد  1۰، ظرفیت تولید ساالنه 14۰4به طوریکه براساس سند چشم انداز توسعه کشور برای افق  

 برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پیش بینی شده است. 

زمه ایجاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نیل به این هدف؛ السابق البته به گفته خداداد غریب پور، معاون 

ظرفیت فوالد سازی در منطقه ویژه خلیج فارس، افزایش واردات مواد اولیه و همچنین صدور محصوالت تولید 

شده است که به زیرساخت های الزم از جمله افزایش ظرفیت اسکله اختصاصی نیاز دارد. همچنین توجه به 

خلیج فارس ازجمله برنامه های مهم  زیرساخت های اختصاصی برای تحقق نقشه راه معدن برای منطقه ویژه

 در این زمینه به حساب می آید. 

 

 

 ی فوالدمیلیون تن 55میلیارد یورویی برای تحقق تولید  4.4نیاز 

 14۰۰اردیبهشت  12یکشنبه  13:۰4 - عصر مالی

تا  فوالدمیلیون تنی  ۵۵میلیارد یورویی برای تحقق برنامه تولید  4.4معاون وزیر صنعت ضمن اشاره به نیاز 

 درباره اقدامات ایمیدرو در سال گذشته توضیحاتی ارائه کرد. 14۰4افق 

به گزارش عصرمالی، وجیه اله جعفری درباره آخرین وضعیت طرح جامع فوالدی به ایرنا گفت : طبق جدیدترین 

 37.1۸، فوالدمیلیون تن شمش  39.4شامل تولید  99پایش این طرح، ظرفیت های ایجاد شده تا پایان سال 

 میلیون تن کنسانتره بوده است.  64.11میلیون تن گندله و  66.7۵میلیون تن آهن اسفنجی، 

 

 31.14خام،  فوالدمیلیون تن  3۰.7وی افزود: تولید محصوالت این زنجیره تا پایان سال گذشته مشتمل بر 

میلیون تن سنگ  1۰4.1میلیون تن کنسانتره و  ۵۰.۰6میلیون تن گندله،  46.۰6میلیون تن آهن اسفنجی، 

 آهن بوده است. 

 

میلیارد  4.4، حدود فوالدمیلیون تنی  ۵۵این مقام مسئول ادامه داد: برای ایجاد توازن و تحقق برنامه تولید 

یورو نیاز است که تاکنون حجم قابل توجهی از این میزان سرمایه گذاری، تأمین اعتبار شده و دستیابی به 

 امکان پذیر است.  14۰4اهداف چشم انداز 

 

https://asremali.ir/fa/news/44827/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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  تامین سرمایه در بخش معدن 

ه گذاری فعالیت جعفری گفت: در بخش معادن کوچک با استفاده از خدمات و تسهیالت صندوق بیمه سرمای

های معدنی، امکان نوسازی ماشین آالت فراهم شده و در برنامه سال جاری این موضوع لحاظ شده است. در 

حوزه معادن بزرگ نیز نوسازی ماشین آالت و تکمیل طرح ها در دستور کار بوده و تامین مالی برای سرمایه 

 هزار میلیارد تومان می رسد.  12ارزش آن به بانک مورد توجه است که  12گذاری از محل تفاهم نامه با 

 

  ساله ایران و چین 25تفاهم نامه همکاری 

ساله ایران و چین، دستاوردهای مثبتی برای بخش معدن به دنبال خواهد  2۵وی افزود: تفاهم نامه همکاری 

بیشتری فراهم داشت. توسعه صنایع فوالدی با حضور سرمایه گذاران چینی موجب می شود، امکان صادرات 

 شود و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه با اطمینان از بازار مناسب و مستمر نمود بهتری پیدا کند. 

 

مدیر عامل ایمیدرو ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته در تحقق شعار رونق و جهش تولید 

بی برخوردار بوده اند. از جمله اقدامات انجام موفق عمل کرده و همه محصوالت فلزات اساسی از رشد مطلو

شده در حوزه پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، شناسایی موانع و چالش های حوزه اکتشاف است که برای رفع 

ی شده در حال عملیاتی آنها جلسات متعددی با ذی نفعان دولتی و خصوصی برگزار شده و راهکارهای شناسای

 شدن است. 
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 مار و اطالعات تکمیلیبخش دوم: آ 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

د. اگر تعداد خبرهای بولتن کم انهایی 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

ومین صنعت استراتژیک ایران؛نیازمند فوالد، د

 تغییر در ... 

خبرگزاری صدا و 

 سیما
17/۰2/14۰۰ 1 1۰9 

مراسم تجلیل از کارگران و مدیران نمونه استان 

  SKSتقدیر از شرکت  /هرمزگان
 32 2 13/۰2/14۰۰ تابناک هرمزگان

درصدی تولید آهن اسفنجی در سال  12افزایش 

  گذشته
 3۰ 1 1۸/۰2/14۰۰ تحلیل بازار

موقعیت طالیی منطقه ویژه خلیج فارس به عنوان 

 هاب فوالدی ... 
 2۰ 1 16/۰2/14۰۰ 24اقتصاد 

 55میلیارد یورویی برای تحقق تولید  4.4نیاز 

 میلیون تنی فوالد
 1 1 12/۰2/14۰۰ عصر مالی
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 ابر کلمات 

 

ی نمایش تربینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود 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 »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. دی به ترتیب نشانهای بعخبرهای آن سایت است. ستون

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

خبرگزاری 

 صدا و سیما
1 ۰ ۰ 1۰9 ۰ ۰ 1 ۰ 

تابناک 

 هرمزگان
1 ۰ 2 32 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 32 ۰ 1 ۰ دانا

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ ۰ 1 تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 2۰ ۰ ۰ 1 24اقتصاد 

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 عصر مالی

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

 

 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

برهای تولید شده توسط آن سایت محاسبه اند. )در نظر داشته باشید که اطالعات هر سایت در این جدول، فقط بر اساس خبازدید 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 1 ۰ ۰ 1 عصر مالی

 ۰ 1 ۰ ۰ 2۰ ۰ ۰ 1 24اقتصاد 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ ۰ 1 تحلیل بازار
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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
1 ۰ ۰ 1۰9 ۰ ۰ 1 ۰ 

تابناک 

 هرمزگان
1 ۰ 2 32 ۰ ۰ 1 ۰ 



 

 

 

 

 

19 

 83شماره  1400 ماهاردیبهشت وم سهفته 

 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 میی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودههاینمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر 

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرهخبرهای بیشتری داشته هایی کهدر 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 سایتدهد که در بین سایتنمودار 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

خبرگزاری 

 صدا و سیما
1 ۰ ۰ 1۰9 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

 ۰ 1 ۰ ۰ 32 ۰ 1 ۰ دانا

تابناک 

 هرمزگان
1 ۰ 2 32 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ ۰ 1 تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 2۰ ۰ ۰ 1 24اقتصاد 
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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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 آمار خبرهای منتشر شده و بازنشر شده بر اساس رتبه الکسا 

 

خبرهای منتشر شده و بازنشر شده هر محدوده  اند و تعدادها بر اساس رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شدهسایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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