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)۰۷:۰۷-۰۱/۱۱/۱۲(اصفهانذوبآهندرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایت

)۰۰:۱۷-۰۱/۱۱/۱۱(اصفهانذوبآهنجدیدمدیرعاملمعرفی

و منصوب اصفهان ذوبآهن جدید مدیرعامل بهعنوان تاصیکو مدیرعامل سوی از حکمی طی کوهی مهدی : اصفهان - دنیایاقتصاد

شد.رخصتیجرایینزجایگ

ناد امیرحسین اصفهان، از «دنیایاقتصاد» گزارش وربه تعهد به ذوبآهن جدید مدیرعامل انتصاب حکم در تاصیکو، مدیرعامل ی

و قانونی و شرعی جوانب رعایت ضمن هیاتمدیره اعضای سایر هماهنگی با تا خواست او از و کرد اشاره کوهی مهدی ارزشمند سوابق

ورزد.اهتمامکترشاهدافتحققراستایدرمتخصصوارزشمندنیروهایازاستفاده

مد دارای که کوهی مدیرمهدی ارشد کارشناسی تحصیلی مدیرک دولتی- خود،ریت جدید مسوولیت در حضور از پیش است تحول یت

ش شرمدیرعاملی فوالد ایران، روی معادن توسعه هلدینگ مکران، عمران پترو هلدینگرکتهای هیاتمدیره رئیس و غدیر پترو کاوه، ق

باز سرمایهگذارکالسیمین، روی، صنعت آمونیاکرگانی اوره پترو مکران، گاز لوله خط معادن، تجهیز و توسعه کوثر، معادن و صنایع ی

دارد.یاشرکاسابقهدرراسبزوارفوالدوچابهار

آنالینفلزاتیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۹:۲۹-۰۱/۱۱/۱۲(توسعهوتولیدپیشراناصفهانآهنذوب

کا اول روز در ، ماه بهمن یازدهم اصفهان آهن ذوب مدیرعامل کوهی مهدی مبارمهندس دهه فرارسیدن گرامیداشت ضمن جدید، مسئولیت در پیروری فجر گفتزک اسالمی، انقالب ی
برسانیم.توسعهورونقبهراصنعتیعظیممجتمعاینتوانیممیکنانرکاومسئولینهمتوتوانبا:

خب گزارش جارگزاربه سال ماه آذر از که وی ، تسنیم :ری افزود کند، می فعالیت اصفهان آهن ذوب مدیره هیات رئیس عنوان به ی

ش صنعتراین نماد شده تاسیس هستند فوالد صنعت پیشکسوت امروز که انسانی های سرمایه ستودنی و نظیر بی همت با که کت،

ش این توانمند نیروهای از ، کرده عمل موفق کشور در اصفهان آهن ذوب از پس صنعتی هر و است یکرفوالدکشور همچون که کت

اند.بودهمندبهره،دادهقراراولویتدرراکشورصنعتبهخدمت،ملیدانشگاه

جا های پروژه بروزرسانی ، کوهی ورمهندس بهره در که کرد ذکر مدت کوتاه در اصلی های برنامه از یکی را شری آینده و تاثیرری کت

حمایتربسیا با و شد انجام اخیر سرمایه افزایش با آن اول مرحله که هاست اولویت دیگر جمله از مالی ساختار اصالح : افزود و دارد ی

.خواهدشدانجامنیزبعدیمراحلمحترمسهامداران

واسطه به محترم سهامداران : گفت ، باشد می اولویت در آینده سال برای مناسب و کامل ای برنامه تدوین ، اینکه به اشاره با وی

.سازدمحققراآنبایدگربزمجموعهاینکهدارندیرسودآوتوقعواندکردهبورسواردراخودسرمایه،آهنذوبناماعتبار

رهب معظم مقام اخیر بیانات به اشاره با ، کوهی اقتصادرمهندس ، جهادی و بسیجی فرهنگ : گفت کشور کنندگان تولید با دیدار در ی

خواهد ها برنامه به دسترسی مسیر نمودن کوتاه برای صنعت مشکالت حل در ما های اولویت از بنیان دانش های فعالیت و مقاومتی

.بود

سا بومی محصوالت از دائمی نمایشگاه باید : داشت اظهار اصفهان آهن ذوب شزمدیرعامل شده همکاری با برنامهرکت معاونت ی

مدیزیر و توسعه و بری عمومی روابط هریت کاهش و معکوس مهندسی های روش با تا شود تقویتزپا را داخل تولید ؛ مالی های ینه

کنیم.

تب ضمن اسالمی تبلیغات هماهنگی مسئول رهبر آیتا... دیدار این مباردر دهه فرارسیدن ذوبریک جدید مدیرعامل برای ، فجر ک

کرد.تاکیدکترشمشکالترفعوتولیدبهویژهتوجهبری،ررهبمعظممقاماخیرفرمایشاتبهاشارهباونمودتوفیقآرزویآهن

ای کارمهندس تالش از نیز اصفهان آهن ذوب مدیره هیات رئیس نائب رخصتی گذشتهرج سال یک در صنعتی عظیم مجتمع این کنان

ش بیرونی شرایط دلیل به را سختی سال هرچند و دارد اختیار در دلسوز و متعهد ای مجموعه آهن ذوب گفت: و نمود کت،رقدردانی

.استپیشدرخوبروزهایاماگذاشتیمسرپشت

بردا بهره معاون توالئیان شرمهرداد این مدیره هیات عضو و توانیمری می موجود شرایط با : افزود و گفت تولید خوب شرایط از نیز کت

.نمائیمثبتاصفهانآهنذوبیخرتادرجدیدیکوردرسالپایانتا

حاصل خصوص این در نیز جدید دستاوردی و ماست اصلی اولویت همچنان باال افزوده ارزش با و جدید محصوالت تولید : افزود وی

.شودمیرونماییآنازفجردههدرکهشده

مختا مهران عنوانرسرهنگ به صنعتی عظیم مجتمع این از نیز اصفهان آهن ذوب تندگویان شهید بسیج مقاومت حوزه فرمانده ی

تح بر خود تالشگران بسیجی و جهادی همت با همواره که کرد یاد کشور اقتصادی و صنعتی مهم مراکز از مشکالتریکی سایر و یم

.استشدهچیره
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ش گمنام شهدای یادمان محل در حضور با جلسه، این از قبل کوهی ،رمهندس شهادت و ایثار های اسطوره این به فاتحه قرائت و کت

.نمودگفتگوودیدارویبا،کترشاسالمیتبلیغاتهماهنگیمسئولرهبرا...آیتدفتردرحضورباوکرداحترامادای

***

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانمیهن/اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۲۹-۰۱/۱۱/۱۲(اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایت

بردا بهره های مهندسی امور کارمدیر وجود با گفت: اصفهان آهن ذوب شری خدمات و تجارب از استفاده و کارخانه در تولید و ساخت های ازرگاه بیش آهن ذوب تابعه، های 85کت
است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد

خب گزارش بردارگزاربه بهره های مهندسی امور مدیر ، تسنیم شری تشری به ما خبرنگار با گفتگو در بومیرکت قطعات و تجهیزات یح

کازسا وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن ذوب در شده شری خدمات و تجارب از استفاده و کارخانه در تولید و ساخت های کترگاه

است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوبتابعه،های

نصی سارمهدی بومی افزود: باتزی فلکسیبل های درب نصب و ساخت طراحی، ساری، کک های دزی و درری فوالد پاتیل کشویی یچه

باو خود نماد اصفهان، آهن تحرذوب شرایط در تکنولوری این از دنیا برخوردار کشورهای معدود جمع در را ایران و است داد.ژیم قرار ی

سا بومی اصفهان، آهن ذوب در که این بیان با پیگیزوی مستمر فرآیند یک عنوان به تری شود، می ساختأی و طراحی کرد: کید

فل شمارهزشل کوره کائوپر دودکش کا2ی نسوز همراه کاربه داخلی دانش و توان با شری ارتفاعرکنان به بار اولین برای متر،70کت

بات فلکسیبل های درب نصب و ساخت شمارهرطراحی، بازسا3ی بز، ایستگاهری کننده خنک های شمارهریختهگرج بازسا5ی یزو

شد.یزسابومیاصفهانآهنذوبدرکهبودهتجهیزاتی2شمارهکنورتوراوتیلیزاتوردیگ

درنصی نصب و ساخت طراحی، فوالدری، کشویی د130یچه مکانیزم ساخت سارتنی، بومی و تاندیش کشویی کورهزیچه بدنه نسوز ی

سا بومی اقدامات دیگر از را یک شماره شزبلند در الکتری کوره نصب و ساخت طراحی، گفت: و کرد عنوان ساخترکت و طراحی یکی،

شمارهآEGFپروانه شماره4گلوماشین بلند کوره سرباره وان پروژه اجرای خردکن3، ستاره ساخت شمارهآ، ،4و1،2،3گلوماشینهای

بلند کوره جداره دو دم هوای فورم بات3و2ساخت سلول های رام کننده تمیز مکانیزم ساخت و طراحی سار، کک بازسازی دیگزی، ی

نیر بخار کاوهای های جرثقیل گردان آویز و تلشکی ساخت حرارتی، روتارگاه تجهیزات ساخت و شمش هایرگاه سیستم والوهای ی

است.شدهیزسابومیاخیرهایسالدرکهبودمواردیدیگرازغبارتصفیه

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر ساختری و مذاب سرباره حمل و چدن حمل کالسکههای فوالدبر، های ماشین قطعات ساخت کت،

بازسا سازو بومی اقدامات از را کارخانه مختلف بخشهای تجهیزات به مربوط معیوب الکترونیکی بردهای انواع گفت:زی و برشمرد ی

اندا راه و اجرا حزطراحی، اعالن سامانه مانیتوری سیستم و کارخانه بلندریق کوره سرباره پاتیلهای ساخت نشانی، آتش فرمان اتاق ینگ

فوالدسا ایستگاههایزو تاندیشهای انواع ساخت و طراحی نورد، اشپیندلهای محورهای و شافتها انواع ساخت گری، هاریخته ده و ی

سا بومی کارخانه متخصصان و کارشناسان توسط که است مواردی از کارخانه نیاز مورد قطعات و تجهیزات ساخت و شدهزطراحی ی

توسعهوتولیدانپیشراصفهانآهنذوبتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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است.

***

)۱۸:۱۰-۰۱/۱۱/۱۰(رسیدمشهدبهاصفهانذوبآهندرشدهتولیدیرشهقطاریلرتن500

شه قطار عامل تمامرمدیر اصفهان آهن ذوب با شده منعقد قرارداد طی گفت: مشهد خط6یلری در شه3کیلومتر کهرقطار مشهد از1100ی که میشود تامین امسال آخر تا است تن
میشود.ارسالمشهدبهسالپایانازقبلتادیگرتن600واستمشهدواردیلهارازتن500تاکنونتعداداین

از بیش داد: گزارش نیوز عدد13شهرآرا روی یک خط واگنهای تعداد که است تغیی60سال هنوز و است شایدرمانده است نکرده ی

شه قطار کلید که اولی سالهای جمعیتردر به باتوجه اکنون اما میرسید، نظر به معقوالنه مشهد برای واگن تعداد این شد زده مشهد ی

از5/3 بیش روزانه جایی جابه و مشهد شه200میلیونی قطار دو و یک خط در مسافر اینرهزار جایی جابه جوابگوی قطعا مشهد ی

بود.نخواهدمیشوندروانهمشهدبهسالههرکهزائرانیسیلوجمعیت

شه قطار عامل مدیر کیامرز قراردارد،دولترکیانوش واگن تولید بحران در کشور اینکه به توجه با گفت: شهرآرانیوز با گفتگو در مشهد ی

تامین را خود اولویت دلیل640اولین به میگذرد آن مناقصات از سال دو اینکه باوجود ولی است، داده قرار تهران برای واگن دستگاه

است.نداشتهخروجیهنوزمالی،منابعتامین

برنامه طبق بر افزود: شهزیراو قطار گرفته صورت بایدریهای مشهد، سال6ی تا را گذار1403کیلومتر قطارریل تامین برای لذا کند ی

از مسافت، این خط100برای برای که واگنی شه2دستگاه تدارقطار مشهد تعدادری این از که شده دیده گذشته70ک سال را دستگاه

ش بردارتحویل بهره شهرکت قطار تعدادری و دادیم، مشهد این30ی سال پایان تا مراسمی طی که ندادیم هنوزتحویل را 30واگن

شد.خواهددادهتحویلواگندستگاه

شه قطار عامل تصرمدیر مشهد تعدادری از کرد: دا30یح اختیار در اکنون هم که واگنی تعدادردستگاه بردا15یم بهره تحویل را یرواگن

یم.رندا3خطواگنهایدورنمایبرایدغدغهاییمربگینظردر3خطبرایراواگن15تعدادومیدهیم

خط قطارهای خصوص در کرد: بیان نرسیدیم1کیامرز بندی جمع به هنوز ولی داشتیم، مشهد شهر شورای از که حمایتهایی وجود با

خ اجازه دولت شهرو هیچ به را واگن خطرید واگنهای تامین است نداده بودکه1ی خواهد آینده سال در ما بحرانهای از یکی

کنیم.یریدارخراواگن15حداقلشهرداریهایرپیگیبایمرامیدوا

تص حدودراو کرد: این1500یح تاکنون ولی است، شده بینی پیش واگنها تامین جهت سال، سه مدت برای اعتبار تومان میلیارد

تمام اصفهان آهن ذوب با شده منعقد قرارداد طی است. نشده تامین خط6یلربودجه در شه3کیلومتر کهرقطار مشهد تن1100ی

تاکنون تعداد این از که میشود تامین امسال آخر تا از500است ورتن است مشهد وارد به600یلها سال پایان از قبل تا دیگر تن

میشود.ارسالمشهد

فرداباندیدهیرخبپایگاهدیگر:منابع

اصفهانآهنذوبدرداخلیگاندسازنوایدهصاحبانازحمایتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایتکرد:کیدأتکترشیربردابهرههایمهندسیامورمدیر
)۰۱/۱۱/۱۰-۱۰:۰۹(

بردا بهره های مهندسی امور مدیر معدن: شردنیای تشری به ما خبرنگار با گفتگو در سارکت بومی قطعات و تجهیزات کازیح وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن ذوب در شده گاهری
است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوبتابعه،هایکترشخدماتوتجاربازاستفادهوکارخانهدرتولیدوساختهای

نصی مهدی ، معدن دنیای گزارش ساربه بومی افزود: باتزی فلکسیبل های درب نصب و ساخت طراحی، ساری، کک های دزی و یچهری

باو خود نماد اصفهان، آهن ذوب در فوالد پاتیل تحرکشویی شرایط در ازری دنیا برخوردار کشورهای معدود جمع در را ایران و است یم

داد.قراریژتکنولواین

سا بومی اصفهان، آهن ذوب در که این بیان با پیگیزوی مستمر فرآیند یک عنوان به تری شود، می ساختأی و طراحی کرد: کید

فل شمارهزشل کوره کائوپر دودکش کا2ی نسوز همراه کاربه داخلی دانش و توان با شری ارتفاعرکنان به بار اولین برای متر،70کت

بات فلکسیبل های درب نصب و ساخت شمارهرطراحی، بازسا3ی بز، ایستگاهری کننده خنک های شمارهریختهگرج بازسا5ی یزو

شد.یزسابومیاصفهانآهنذوبدرکهبودهتجهیزاتی2شمارهکنورتوراوتیلیزاتوردیگ

درنصی نصب و ساخت طراحی، فوالدری، کشویی د130یچه مکانیزم ساخت سارتنی، بومی و تاندیش کشویی کورهزیچه بدنه نسوز ی

سا بومی اقدامات دیگر از را یک شماره شزبلند در الکتری کوره نصب و ساخت طراحی، گفت: و کرد عنوان ساخترکت و طراحی یکی،

شمارهآEGFپروانه شماره4گلوماشین بلند کوره سرباره وان پروژه اجرای خردکن3، ستاره ساخت شمارهآ، ،4و1،2،3گلوماشینهای

بلند کوره جداره دو دم هوای فورم بات3و2ساخت سلول های رام کننده تمیز مکانیزم ساخت و طراحی سار، کک بازسازی دیگزی، ی

نیر بخار کاوهای های جرثقیل گردان آویز و تلشکی ساخت حرارتی، روتارگاه تجهیزات ساخت و شمش هایرگاه سیستم والوهای ی

است.شدهیزسابومیاخیرهایسالدرکهبودمواردیدیگرازغبارتصفیه

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر ساختری و مذاب سرباره حمل و چدن حمل کالسکههای فوالدبر، های ماشین قطعات ساخت کت،

بازسا سازو بومی اقدامات از را کارخانه مختلف بخشهای تجهیزات به مربوط معیوب الکترونیکی بردهای انواع گفت:زی و برشمرد ی

اندا راه و اجرا حزطراحی، اعالن سامانه مانیتوری سیستم و کارخانه بلندریق کوره سرباره پاتیلهای ساخت نشانی، آتش فرمان اتاق ینگ

سا فوالد ایستگاههایزو تاندیشهای انواع ساخت و طراحی نورد، اشپیندلهای محورهای و شافتها انواع ساخت گری، هاریخته ده و ی

سا بومی کارخانه متخصصان و کارشناسان توسط که است مواردی از کارخانه نیاز مورد قطعات و تجهیزات ساخت و شدهزطراحی ی

است.

نوایراناقتصادی،فکرفوالد،،معدنتجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۰:۱۵-۰۱/۱۱/۱۰(دیماهپایانتاآهنذوبفروشدرصدی23.7رشد

رشد از حاکی کدال سامانه منتشره آمارهای اصفهان23.7بررسی آهن ذوب سوی از صادراتی و داخلی محصوالت انواع فروش درصدی

است.1400سالمشابهمدتبامقایسهدرامسالنخستماهه10در

خب سایت دوشنبه روز گزارش معدنربه تحلیلی آهن24ی- ذوب در ماه دی پایان تا امسال آغاز از کدال، سامانه های آمارنامه 665از

و تیرآهن،525هزار و309تن میلگرد،902هزار و25تن کالف،956هزار و113تن کاالیی،890هزار شمش و7تن یل،رتن329هزار

شد.تولید)هغیروناودانیگوش،رچها(نبشی،محصوالتسایرتن189وهزار18وچدنشمشتن473وهزار123

شرب فروش مجموع کدال، سامانه آمارهای رقمرپایه ماه دی پایان تا امسال ابتدای از اصفهان آهن ذوب سهامی و353کت 471هزار

دهد.مینشاندرصدی23.7رشدگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبودهیالرمیلیون910ومیلیارد

است.بودهصادراتیمحصوالتفروشازناشیکترشایندرآمدهایازیالرمیلیون985ومیلیارد866وهزار144

خبر////پایان

)۱۴:۴۲-۰۱/۱۱/۰۹(اصفهانآهنذوبیزکرمآزمایشگاهصالحیتتاییدگواهینامهتمدید

مزار آزمایشگاه ساالنه مراقبتی سیزکریابی ای آی ایزو ایران، استاندارد الزامات مبنای بر ار17025،21ی تیم حضور با ماه مزدی کزریابان

شد.انجامموفقیتباایرانصالحیتتاییدملی

برنامه معاون رضوانیان شزیرعلیرضا توسعه و ارری جلسه در مزکت آزمایشگاه صالحیت تایید گواهینامه مراقبتی تالشزکریابی از ی

نمود.قدردانیربطذیهاییترمدیسایروآزمایشگاهاینهمکاران

پو مرمحمود آزمایشگاه مدیر شعبان مزکری قوانین بنابر گفت: موفقیت این خصوص در ارری ایران، صالحیت تایید ملی یابیزکز

سی ای آی ایزو ایران استاندارد الزامات مبنای بر صالحیت تایید گواهینامه دارای های آزمایشگاه از صورت17025مراقبتی به بایستی

تیم یک حضور با راستا همین در شود. انجام سرار6ساالنه از متشکل ارزنفره مزیاب، این فنی کارشناسان و سیستم جلسهریاب کز،

مزار آزمایشگاه صالحیت تایید گواهینامه مراقبتی بزکریابی آزمایشگاه این محل در ارری فرایند طی از پس و مزبورزگزار گواهینامه یابی،

شد.صالحیتتأیید

م آزمایشگاه ملیزکرمدیر سازمان نیاز مورد قانونی الزامات تامین و آزمایشگاه نتایج به بخشی اعتبار در گواهینامه این نقش افزود: ی

م آزمایشگاه خوشبختانه و است اهمیت با بسیار کارخانه فوالدی محصوالت استاندارد های گواهینامه اخذ در ایران بازکراستاندارد ی

برآید.مهماینعهدهازتوانستهخودکنانرکافنیدانشوعلمیهایظرفیتبرتکیه

مرپو آزمایشگاه اهتمام و تالش به اشاره با شعبان ارزکری های جویی صرفه با که آزمایشگاهی داخلی مرجع مواد تولید در یزی

مدی های مساعدت گفت: است، بوده همراه نیز توجهی برنامهرقابل معاون و عالی شزیریت توسعه و همکاری و مدیرکت یتری

کنت و سفارشات انسانی، منابع توسعه و آموزش توسعه، و تحقیق خرهای کاال، خرل مصرفی، مواد فناورید تجهیزات، اطالعات،رید ی

م همچنین و عمومی روابط و صنایع مهندسی ارتباطات، و مداراتوماسیون و اسناد سزاییرکز به تاثیر موفقیت این در کارخانه فنی ک
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داشت.

مرُمهمهدی آزمایشگاه کیفیت مسئول هایزکری، آزمایشگاه صالحیت تایید اعتبار گفت: نیز الزاماتآی مبنای بر شده کرودیته

ISO/IECاستاندارد است.ایرانصالحیتتاییدملیکزرمازساالنهمراقبتییابیزارنتایجبهمنوط17025

م آزمایشگاه افزود: کشورزکروی معتبر های آزمایشگاه با مهارت های آزمون مختلف های زمینه در جدی اهتمام با اصفهان آهن ذوب ی

.استداشتهکترمشاآزمایشگاهیبینهایمقایسهیرگزاربزمینهدر

ترمه شأی کرد: دررکید برتر های رتبه کسب با مختلف های حوزه در ها آزمایشگاه فنی عملکرد تایید ضمن مهارت های آزمون در کت

است.بودههمراهگرافیومتالومکانیکیخواصهایآزمونهمانندهازمینهبرخی

پیگی و ها تالش با گفت: مروی آزمایشگاه گرفته، انجام های هایزکری آزمایشگاه از فعال عضو اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب ی

فناور آزمایشگاهی شبکه در فوالد فناورصنعت و علمی معاونت راهبردی های جمهوریری طریاست کاری، تشکیل تخصصیرح گروه

است.نمودهارائهشبکهایندبیرخانهبهراکشورهایآزمایشگاهاصلینیازهایازیکیعنوانبهآزمایشگاهیمرجعموادتولید

اصفهانآهنذوبیکزمرمایشگاهآزصالحیتتاییدگواهینامهتمدیداصفهان:آهنذوبسهامیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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اخبارسایر

)۱۲:۵۲-۰۱/۱۱/۱۰(شدمنصوباصفهانذوبآهنمدیرعامل

شد.منصوباصفهانذوبآهنمدیرعاملبهعنوانکوهیمهدیتاصیکو،مدیرعاملی،رنادامیرحسینسویازحکمیطیاصفهانایسنا/

ش مدیرعامل عنوان به جنابعالی، ارزشمند سوابق و تعهد به «نظر است: آمده کوهی مهدی انتصاب حکم اصفهانردر ذوبآهن کت

ارزشمند نیروهای از استفاده و قانونی و شرعی جوانب رعایت ضمن مدیره هیأت محترم اعضای سایر هماهنگی با تا میشوید منصوب

ش اهداف تحقق راستای در متخصص وررو اهتمام ا…زکت بقیه حضرت عنایات سایه در و متعال خداوند به اتکال با است ید.امید

الفدا له (ارواحنا ستیءاالعظم فساد پاکدستی، انقالبی، روحیه با «عدالتز) تحقق و مردمی» دولت مدیران «عهدنامه مفاد به اهتمام و ی

کا به و تبعیض» و «فقر رفع و پیشرفت» جویی،رگیرو صرفه اصل رعایت با برنامهها و اهداف پیشبرد در خود توان و استعداد تمام ی

و بهره حداکثرارتقای بازدهی بخشی، اثر و کارایی افزایش و شری سرمایههای و منابع داری امانت اصل و منافع حفظ لحاظ به ی،رکت،

خصوص سهامداران کلیه کامصالح عرًا شدگان بیمه و جمهوزگران مقدس نظام تعالی و افزون روز پیشرفت به نیل جهت در اسالمیریز ی

باشید.»مؤیدوموفقایران

مد دارای کوهی مدیرمهدی ارشد کارشناسی تحصیلی دولتی_مدیرک شریت عاملی مدیر که تحول مکران،ریت عمران پترو کتهای

ش فوالد ایران، روی معادن توسعه بازرهلدینگ کالسیمین، هلدینگ مدیره هیات رئیس و غدیر پترو کاوه، روی،رق صنعت گانی

سابقهرسرمایهگذا در را سبزوار فوالد و چابهار آمونیاک اوره پترو مکران، گاز لوله خط معادن، تجهیز و توسعه کوثر، معادن و صنایع ی

دارد.خودیرکا

پیامانتهای

راهبردیرخبپایگاهنصفجهان/اسالمی،یرجمهواعتماد،صبح،ستارهق،رشروزنامهتسنیم/فارس،ایلنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهبرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ذوبنیوز،شمامیهن،اقتصادنامه،معدنیرخبپایگاهاقتصاد،وشماپرس،بورسمعدن،دنیاینیوز،معدنآنالین،چیالنمتالز،می،24معدننیوز،صراطمعاصر،

ایرانی،یربانکداگردان،تجارتتجارت،فصلتجارت،واقتصادبانک،فصلاقتصاد،فصلبازار،افقنیوز،مایناقتصادی،رصدنیوز،بورسفوالد،،معدنتجارت،24
گویا،اقتصادنو،ایران،24نیوزایرانسرمایهگستران،اسرار،دنیایهمراز،لرستان،ندایفردا،باندیدهایمنا،اقتصادی،خطبیمه،واقتصاد،24بورسکالن،اقتصاد

دانستنیمدآرا،پویا،توسعهطالیی،خبرآنالین،صنعتجهانخبر،رویدادآوا،تجارتجدید،رویدادق،رشرویدادروز،رصدکنا،رتهران،رخدادایراسین،آنالین،آتیه
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآنالین/پردازشمجله/24مخاطبآنالین،
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)۲۱:۳۱-۰۱/۱۱/۱۱(آسیادرآهندارندهسومینایران

ایران آهن سنگ آینده به موضوعی اکتشافات کرد: بیان موضوع این اهمیت به اشاره با ایمپاسکو مشاور برنامه بهروز است، آهن سنگ معادن توسعه به وابسته فوالد صنعت توسعه
ایران گرفته صورت های بررسی در کند می سا6کمک کانی کهزدوره داشت در4ی آهن سنگ ذخایر دارنده سومین ایران تا شده باعث ذخایر است،این بوده همراه آهن با آن دوره

باشد.آسیا

)۰۰:۳۳-۰۱/۱۱/۱۲(2022سالدرآسیاغربفوالددرصد70تولیدکنندهایران

جدیدت در فوالد جهانی سالرانجمن در ایران کرد: اعالم خود گزارش بر2022ین تولید30.6بالغ به توجه با که است کرده تولید فوالد تن آسیا،44میلیون غرب در فوالد تنی میلیون
است.بودهایراناختیاردرآسیاغربفوالدتولیددرصد69.5

جدیدت در فوالد جهانی انجمن اکونومیست، ایران بینالملل اقتصاد خبرنگار گزارش درربه ایران فوالد تولید کرد، اعالم خود گزارش ین

دسامبر آخ2022ماه ماهر، آذر با برابر میالدی گذشته سال ماه سال1401ین مشابه مدت به افزایش2021نسبت به3.3با 2.7درصدی

است.رسیدهتنمیلیون

همه که حالی تولید10در افزایش هند و ایران شدهاند، مواجه تولید کاهش با دسامبر ماه در جهان در فوالد تولیدکننده نخست کشور

دادهاند.اختصاصخودبهرادسامبرماهدرتولیدکاهشینربیشتکیهرتوتولیدافزایشینربیشتایرانکهداشتند

فو در ایران گزارش، این اساس بز1399(بهمن2021یهربر میان در تر)، ازرگ که گرفت قرار دهم جایگاه در جهان فوالد تولیدکنندگان ین

است.کردهحفظراجایگاهاینتاکنونماهآن

کردتولیدفوالدتنمیلیون30.6گذشتهسالدرایران*

سال در ایران فوالد تولید گزارش، این اساس و30به2022بر گذشته600میلیون سال به نسبت که رسیده تن بیشتر8هزار درصد

است.شده

بیشت بینالمللی، نهاد این برآوردهای اساس میانربر در سالیانه تولید رشد تعلق10ین ایران به جهان فوالد تولیدکننده نخست کشور

است.گرفتهقرارسومجایگاهدرایرانجهان،درتولیدکنندهکشور64میاندرامادارد

اندون هند، مالزایران، بلزی، عربستان، سالژی، در آنها فوالد تولید که هستند کشورهایی امارات و الجزایر آرژانتین، پاکستان، 2022یک،

سال به بیشت2021نسبت که است داشته باررشد سال این در تولید رشد مال10.9ین آن از پس و یافته اختصاص پاکستان به یزدرصد

دارند.قرارایرانو

سال طی ایران فوالد تولید بینالمللی، نهاد این آمار اساس بر سال28.3به2021همچنین به نسبت که است رسیده تن 2020میلیون

میدهد.نشانرادرصدی1.8کاهش

ایراناختیاردر2022سالدرآسیاغربمنطقهفوالدتولیددرصد70*

سال در آسیا غرب در فوالد سال2021تولید به نسبت و بوده به7.1رشد2021افزایشی و کرده ثبت را رسیده44درصدی تن میلیون

است.
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هستند.اماراتوعربستانقطر،ایران،شاملگرفتهاندقراربررسیموردگزارشایندرکهآسیاغربکشورهای

است.بودهایراناختیاردرآسیاغربفوالدتولیددرصد69.5میالدی،گذشتهسالدرایرانتنیمیلیون30.6تولیدبهتوجهبا

2022سالدرجهانفوالدتولیدکاهش*

گزارش، این اساس سال64بر در جهان فوالد تولیدکننده و2022کشور میلیارد یک از (960بیش تن کردهاند1960.4میلیون تولید فوالد (

میدهد.نشانرادرصدی4.2کاهش2021سالبهنسبتکه

بودند.کردهتولیدهفوالد)1878.5(تنمیلیون878ومیلیاردیکازبیش2021سالدرکشورهااین

تولید با تولید1013چین با هند تن، تولید124.7میلیون با ژاپن و تن جهان89.2میلیون در فوالد تولید نخست کشور سه تن، میلیون

هستند.2022سالدر

کراینوابرایتولیدکاهشینربیشت*

سالربیشت در تولید کاهش ا2022ین کشور به کهونیز دارد تعلق د70.7کراین اثر در کشور این فوالد تولید بارگیردرصد نظامی ی

است.یافتهکاهشدرصد7.2تنهاروسیهفوالدتولیدکهدرحالیایناست؛یافتهکاهشروسیه

است.شدهکمدرصد19.2ودرصد20.4آنهافوالدتولیدترتیببهکهدارندقراراسپانیاواسلواکیکراین،واازپس

پاکستانبرایتولیدافزایشینربیشت*

اندون هند، مالزایران، بلزی، عربستان، سالژی، در آنها فوالد تولید که هستند کشورهایی امارات و الجزایر آرژانتین، پاکستان، 2022یک،

سال به بیشت2021نسبت که است داشته باررشد سال این در تولید رشد مال10.9ین آن از پس و یافته اختصاص پاکستان به یزدرصد

دارند.قرارایرانو

جنوبی کره فوالد آلمان6.5تولید ت8.4درصد، ایتالیا12.9کیهردرصد، مک11.6درصد، فرانسهزدرصد، و انگلیس13.1یک 15.6درصد،

است.یافتهکاهشدرصد

مثبترشدباتنهاآسیاغرباروپایی/کشورهایهمهفوالدتولیددرصدی23تولیدکاهش*

در فوالد تولید فوالد، جهانی انجمن برآوردهای اساس سال27بر در اروپا اتحادیه عضو کاهش2022کشور به10.5با نسبت درصدی

است.رسیدهتنمیلیون136.7بهگذشتهسالمشابهمدت

هر و بوسنی یعنی اروپایی کشورهای تزسایر صربستان، نروژ، مقدونیه، کاهشرگوین، نیز انگلیس و و12.2کیه داشتند تولید درصدی

است.رسیدهتنمیلیون44.7بهآنهافوالدتولیدمیزان

سال در فوالد تولیدکننده اروپایی کشورهای همه ترتیب، این ا2022به جنگ سایه انرودر بحران پیآمدهای و اینژکراین صنایع که ی

دادهاند.کاهشراخودفوالدتولیددرصد23حدوداست،کردهصرفهجوییبهمجبورراکشورها

انر انرژبحران سرسامآور افزایش و اروپا در بسیاژی بر بسیاری حتی است. گذاشته منفی تاثیر اروپایی کشورهای صنایع از ازری ی

خبر اتحادیه این صنعتی پایگاه افتادن خطر به از نیز برخی و دادهاند هشدار کشورها این در صنایع رفتن دست از به نسبت کارشناسان

میدهند.

نیو ژاپن، هند، چین، استرالیا، شامل که اقیانوسیه و آسیا کشورهای است، آمده گزارش این ادامه تایوان،زدر جنوبی، کره پاکستان، یلند،

است.شدهکمتردرصد2.3کهکردندتولیدفوالدتنمیلیون1351.3میالدیگذشتهسالدرهستند،ویتناموتایلند

آم کشورهای فوالد شمالیرتولید مک(یکای گواتماال، السالوادر، کوبا، کانادا، آمزشامل و سالریک در نیز با2022یکا) با مقایسه 2021در
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است.رسیدهتنمیلیون111.4بهویافتهکاهشدرصد5.5حدود

است.رسیدهتنمیلیون14.9بهدرصدی6.6کاهشبااستجنوبییقایرآفولیبیمصر،کشورهایشاملکهیقارآففوالدتولید

مشت مستقل کشورهای فوالد تولید ارهمچنین و روسیه ازبکستان)، مولداوی، قزاقستان، (بالروس، باوکالمنافع زمانی بازه این در کراین

است.بودهکراینواوروسیهتولیدکاهشعلتبهبیشترکهرسیدهتنمیلیون85.2بهکاهشدرصد20.2

ا در فوالد تولید شدید افت از ناشی کاهش بزواین تولیدکنندگان از یکی کشور این است. بوده محسوبرکراین جهان در فوالد گ

میشد.

آم کشورهای فوالد تولید گزارش، این اساس برربر آرژانتین، شامل که جنوبی اورزیکای پرو، پاراگوئه، اکوادر، کلمبیا، شیلی، گوئه،ویل،

داشتهاند.تولیدتنمیلیون43.3بهدرصدی5کاهشبانیزهستند،ونزوئال

است.کردهثبترامثبتتولیدرشدکهاستجهاندرمنطقهتنهاآسیاغربجهان،مناطقهمهدرتولیدکاهشوجودبا

بز از یکی فوالد، جهانی پویاترگترانجمن و بزرین کشورهای همه در که است جهان در صنعتی های انجمن فوالدرین تولیدکننده گ

دارد.عضویت

است.فوالدتحقیقاتیموسساتوفوالدصنعتمنطقهایوملیانجمنهایفوالد،تولیدکنندگاننمایندهبینالمللی،انجمناین

گزارش، این که64در سالیانه98کشور آمار و گرفتهاند قرار بررسی مورد میکنند، تولید را جهان کل فوالد شده40درصد اعالم کشور

است.

پیام/پایان

فوالدبانتجارت،فصلیرخبپایگاهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۱۴-۰۱/۱۱/۱۱(کاالبورسدرفوالدیشمشمعامالتنتیجهشمش/قیمتدرصدی1.5افزایش

گرفت.قرارمعاملهموردعرضههااینهمهمچینگ،معامالتاحتسابباکهبود5spبلومشمشتنهزار60عرضهمیزبانکاالبورس،1401ماهبهمندهمدوشنبهامروز

ماه بهمن دهم دوشنبه امروز ، چیالن گزارش عرضه1401به میزبان کاال بورس بلوم60، شمش تن معامالت5spهزار احتساب با که بود

گرفت.قرارمعاملهموردعرضههااینهمهمچینگ،

شمش موزون میانگین امروز5spقیمت معامالت پیش16820در هفته به نسبت شمش کشفشده قیمت و بود کیلو هر در تومان

کرد.ثبترادرصدی1.5افزایش

پاساربیشت آهن ذوب به مربوط امروز معامالت در شمش قیمت قیمترین میانگین با سیرجان17200گاد فوالد بود. کیلو هر در تومان

بیشت گرفتند. قرار قیمتی بعدی های رتبه در هم بناب ظفر کاوه سپند فوالد و ایرانیان زرند فوالد امروزرایرانیان، معامله و عرضه حجم ین

بود.معاملهتن15600وعرضهتن20000با)ز(#فخوخوزستانفوالدبهمتعلقنیز5spشمش

است.مشاهدهقابل5spشمشامروزمعامالتنتایجیرزجدولدر
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)۲۳:۰۸-۰۱/۱۱/۱۱(توسعههفتمبرنامهدرفوالدصنعتمهمکنر3باشید؛معدنیصنایعومعدنتوسعهملیسندمنتظر

بود.خواهدمعدنیصنایعومعدنتوسعهملیسندتدوینتوسعههفتمبرنامهاولویتهایازیکیگفت:اقتصادیرزومشاور

دولت در هماکنون که توسعه هفتم برنامه در کرد: اظهار توسعه، هفتم برنامه در فوالد صنعت اولویتهای به اشاره با فوالدگر حمیدرضا

شود.لحاظصنایعپیشنهاداتتجمیعبرایالزماقداماتبایداست،تدوینحالدر

فقط و شود پرداخته کشور مسائل تمامی به نیست قرار دیگر برنامه این در که چرا شود، استفاده خوبی به باید فرصت این از گفت: وی

شد.خواهدگرفتهنظردراولویتها

و توسعهزمشاور برای مهمی بخشهای برنامه این در باید که هستند کشور اولویتهای از معدنی صنایع و معدن کرد: بیان اقتصاد یر

شود.گرفتهنظردرصنعتاین

کنند.یافتردراالزماحکامبرنامهایندربایدصنعتدرمهمموضوع3فوالدگر،گفتهبه

و صنایعزمشاور و معدن توسعه ملی سند تدوین فوالد، زنجیره الزامات جزو گفت: و پرداخت موضوعات این به ادامه در اقتصاد یر

از یکی نیز فوالد که است بهرمعدنی مربوط مشکالت رفع میرود. شمار به آن مهم انرزکنهای تامین و اولویتهایژیرساختها از ی

بود.خواهدبرنامهاین

توا مجوزها، ساماندهی به پایان در مدیزوی زنجیره، در مدیرن واسطهای، کاالی هوشمند انرریت هوشمند ساماندهیژیت ی،

متناسبسا مالیاتی، درزمعافیتهای و انجام الزم بررسیهای باید گفت: و کرد اشاره معادن توسعه برای آن استفاده و دولتی حقوق ی

شود.هموارکشورفوالدصنعتبهویژهصنایعبرایتولیدشرایطتاشودیربیشتدقتآنها

اقتصادوشمایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۶:۱۴-۰۱/۱۱/۱۱(شدرنگپرفوالدتقاضایگرفت/آرامدالربهمن؛یازدهمسهشنبهآهنبازارروزانهتحلیل

است.بازاردرتقاضاافزایشدهندهنشانکهرفتفراترپلهیکفوالداماکردطیراکاهشیروندامروزارزخرن

کاهش گذشته روز به نسبت امروز دالر ، فوالدبان خبرنگار گزارش ن300به با اکنون و داشت و44خرتومانی بازار450هزار در تومان

م بانک سیاستهای باورند این بر برخی و یافته کاهش بسیار ارز بازار در تقاضا که اینجاست توجه قابل نکته میشود. مبنیزکرعرضه ی

ن تغییر اینربر در نیز فوالد که رفته باال افزوده ارزش با محصوالتی برای تقاضا اما میگذارد تاثیر بازار در آینده روزهای در بانکی سود خ

است.شدهبازارایندرخرنتغییرباعثوداردقراردسته

مهمت فعلی شرایط در حال، این مطربا کارشناسان که موضوعی فوالدرین قیمت نوسان اصلی متهم و است صنایع گاز قطع میکنند، ح

شدهایم.منابعیترمدیبهموفقسابقهکموشدیدسرمایدرکردهاعالمنفتیرزوکهاستحالیدراینمیدانند،موضوعهمینرا

و بودیم شاهد را تقاضا افزایش نیز جهانی بازارهای در البته که زده آسیب تولید به کشورها اغلب در هوا برودت و سرما همچنین
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با دلیل به اتفاق این میرسد نظر به است. شده نیز فوالد زنجیره در قیمت رشد قمزموجب نو سال تعطیالت از پس بازارها یرگشایی

و مثال عنوان به باشد. چینرچین گرم رشد5ق کشور این بنادر در زغالسنگ و درصد ترتیب4٫8صدم به و کردند تجربه را درصدی

خوردند.قیمتتنهردردالر323و686

بودیم. شاهد را موضوع این متوالی روز چندمین برای نیز ایران کاالی بورس در و یافت افزایش فوالد برای تقاضا بورسها اغلب در

راستا، این در بود، قرار و48امروز که250هزار شود معامله کاال بورس صنعتی تاالر در فوالدی محصول و36تن این150هزار از تن

و گرفت قرار معامالت تابلوی روی و25٫1حجم همچنین شد. حذف معامالت تابلوی از محصوالت گالوانیزهردرصد و9کهGق 650هزار

میزان به کرد، پیدا راه معامالت تابلوی به آن حجم از و24تن اینکه800هزار ضمن رسید. ثبت به محصول این برای تقاضا هزار14تن

داشت.وجودآنبرایتقاضاتن550وهزار16ویافتراهمعامالتتابلویبهBسردقروتن300و

تغییررپیگی زمینه این در دولت رویکرد احتماال و شده انجام ساختمانی پیمانکاران سوی از فوالد تقاضای میدهد نشان فوالدبان ی

آن وعدههای اکنون باشد، تحویل آماده اکنون مسکن ملی نهضت ساختمانی واحدهای اکنون میرفت انتظار که حالی در است. کرده

است.موضوعهمیننیزتقاضاافزایشدالیلازیکیومیشودداده

خبر؟چهآهنبازاروضعیتینرآخاز

ش اکثر در میلگرد امروزقیمت دهد می نشان شنبه سه روز در آهن بازار شربررسی چهار در و است بوده ثابت ازرکتها 200تا100کت

.استشدهمشاهدهقیمتافزایشتومان

ش اکثر در ناودانی و نبشی محصوالت بازار در حال، همین شردر یک در و است بوده ثابت لحظه این تا ها افزایش200کترکت تومان

.استشدهاعالمقیمتکاهشتومان300کترشیکدرومیشوددیدهقیمت

با را خود محصوالت قیمت کیلویی بخش در محصوالت قیمت تیرآهن، بازار ش100در و کرد اعالم افزایش دررتومان آهن ذوب کت

شود.میمشاهدهقیمتافزایشتومانهزار70تا20ازاییشاخهبخش

ش سه در و بودیم قیمت ثبات شاهد ها بخش اکثر در پروفیل بازار در این، بر ازرعالوه مشاهده600تا200کت قیمت افزایش تومان

.شودمی

)۰۹:۲۸-۰۱/۱۱/۱۲(یژانرتامینبحرانبافوالدیهابالتکلیفیفوالدی/فعالیکزبانازفوالدسازانابرچالش

انر تامین بحران حل برای که است معتقد فوالد تولیدکنندگان انجمن مدیره هیات نتیجهژعضو به بتوان تا است نیاز صمت و نفت نیرو، وزارت هماهنگی به فووالد، صنعت در ی
رسید.مطلوبی

مط فوالد صنعت مشکالت خصوص در فوالدبان با گفتگو در سلیمانی فوالدیرنادر محصوالت در پایین قیمت با ایران کشور در کرد: ح

بگیرد.صورتحوزهایندرمناسبییزیربرنامهبایدالبتهکرد.صادرفوالدتنمیلیون15میتوان

بسیا دلیل، همین به گفت: سروی فوالد، تولیدکنندگان از دستوری قیمتهای و هستند فعلی شرایط بورسرگردان در شده ایجاد ی

است.کردهایهامدچارراکنندهمصرفکاال،

خ با دارد، وجود فوالد حوزه در که مشکالتی بنابر کرد: اضافه فسادهایروی و رانت زمینه باال قیمتی رنج در فوالدی محصوالت ید

شدرنگپرفوالدتقاضایفت/گرامآردالرفوالدبان:|خبرخبرادامهادامه
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تو شیوه و ارز به مربوط مسائل به شرایط این گفت میتوان البته میشود. ایجاد هرزناخواسته در که دارد بستگی نیز محصوالت یع

است.اساسیراهکاروفکریکنیازمندصورت

انر تامین بحران حل برای که است معتقد همچنین ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن مدیره هیات هماهنگیژعضو به صنعت، این در ی

رسید.مطلوبینتیجهبهبتوانتااستنیازصمتونفتنیرو،وزارت

تو مشکل کرد: عنوان فوالد مشکالت سایر بیان در برنامهزسلیمانی عدم اثر در مشکل این و دارد وجود کاال بورس در محصوالت یزیریع

تو کنندهزدر مصرف مشکل محل، این از مناسب درآمد ایجاد و صادرات میزان افزایش با آنها، رفع صورت در که است آمده وجود به یع

شد.خواهدحلتولیدکنندهو

برنامه به همچنین کرد: خاطرنشان پایان در توجهزیروی میشود، محسوب اقتصاد در اساسی علم یک که بازار تنظیم نشدهزی یادی

مهمت عرضه نحوه که است درحالی این میشود، تنظیم بازار روند تولید، افزایش با که باورند این بر مسئوالن که چرا راراست، نقش ین

میکند.یزبامسئلهایندر

)۰۹:۲۸-۰۱/۱۱/۱۲(باشدصادراتحامیدولتاست/قبولیقابلرتبهجهان،برترفوالدسازهفتمین

است.کشورمانبرایقبولیقابلرتبهدنیا،برترفوالدسازهفتمینگغت:ایرانآهنسنگانجمنرئیس

اکب گذارمهرداد سرمایه بحث در گذشته سالهای در خوبی اتفاقات اظهارداشت: ، فوالدبان با گفتگو در درریان صنعتی و معدنی ی

کند.پیداورودبهترشرایطبهکهاستآمادهفوالدزنجیرهًایبرتقوشدهانجامفوالدزنجیره

د که است سال یک به نزدیک اکنون متأسفانه گفت: ایران آهن سنگ انجمن مقداررئیس که ایم شده مشکالتی برایرگیر را شرایط ی

بحث مشکالت، این از یکی است. کرده مبهم بزآینده و گاز کمبود آن علنی نمود که است مقطعیریرساختها نبود همین و است ق

میزند.همبهرازنجیرهدرنزتواوداردضررهاییوخسارت

تح بحث دلیل به اکنون افزود: ، فوالد صنعت در صادرات اهمیت به اشاره با د کمیروی شرایط صادراتی بازارهای شدن کوچک و یمها

هستیم.یربدتشرایطدرهماکنونواستشدهگوشزدآنبهنسبتگذشتهسالیاندرکهبودهیرخطهمیشهوشدهترسخت

اکب عقیده تجاربه و اقتصادی بحث صادرات، موضوع از بخشی حامیریان، باید دولت که چرا گردد، برمی دولت خود به بلکه نیست ی

برقرا برای و باشد صادرات برای ورصنعتگر تجارت آنها با بتوانیم برابر شرایط در حداقل تا کند تالش همسایه کشورهای با روابط ی

بدهیم.انجامصادرات

تص آهن سنگ انجمن داررئیس محصول شده تمام قیمت نام به موضوعی اکنون هم کرد: هریح بخشزیم، برای کشور در سربار ینههای

ف هرتولید خصوص به رود می باال اعداد این باالخره محصوالت، و زنجیرهها باقی یا و باشد فوالد زنجیره در که نمیکند کهزق ینههایی

است.افزایشحالدرًادائمتولیدبخشازدولتیمطالباتعنوانبه

کنیم.کترحشدهتمامقیمتآوردنپایینسمتبهبایدمعضالت،اینحلورفتبرونبرایکرد:بیانپایاندروی

یانرژتامینانبحربافوالدیهابالتکلیفیفوالدی/فعالیکزبانازانفوالدسازلشچاابرفوالدبان:|خبرخبرادامهادامه
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شدتعمیربومیکارشناسانتوسطدرجه950دمایدرطبسکککورهومعادن؛یرمجموعهزدربیسابقهویخیرتااتفاقی
)۰۱/۱۱/۱۱-۱۲:۲۶(

ش ازر- یکی طبس کک شزکت سرمایهگذاریرمجموعههای متالورکت کک تامین و تولید زنجیره تکمیل هدف با که است (ومعادن) فلزات و معادن توسعه کنارژی در کشور موردنیاز ی
بززسایر هلدینگ این شریرمجموعههای اسمی تولید ظرفیت میکند. فعالیت ساالنهرگ طبس کک متالور450کت کک تن ازژهزار که است باتربات6ی دو هماکنون آن در موجود یری

بات و است بهرهبردا4و3یهایرفعال به نزدیک آینده در باترنیز و رسید خواهند بات6و5یهایری دو با حساب این با میشوند. تولید مدار وارد آینده سال اواخر تا فعالرنیز ی
ش ساالنهرموجود، هماکنون طبس کک بهرهبردا150کت با که دارد تولید تن باترهزار دو از بهری تولید میزان این دیگر نیز300ی ومعادن جدی تالش رسید. خواهد سال در تن هزار

کند.پیدادستخودتولیدکاملظرفیتبهزودترهرچهکترشاینطبس،ککیهایرباتازیعتررسیربهرهبرداباکهبودهاین

ش کارخانه گفترمدیر در طبس کک واردوکت سنگ زغال که است صورت این به کک تولید فرآیند داد: توضیح نیوز ماین خبرنگار با گو

دمای در و میشود اینکه1250تا1200کوره به توجه با میشود. کک به تبدیل در24درجه میدهد، تشکیل گاز را سنگ زغال درصد

خا سنگ زغال از روز سه طی گازها این کوره سنگرداخل زغال و مییابند کاهش درصد یک به سنگ زغال در گازها میزان و میشوند ج

میشود.تبدیلککنامبهمتخلخلوسختمادهیکبه

شکا مدترمهدی به میشود کک به تبدیل سنگ زغال آنها در که کورههایی افزود: بهرهبردا30ی آغاز از ورسال شوند خاموش نباید ی

حدود دمای در همواره قرار1200باید اگر میشوند، منبسط و گرم نخست بار برای کوره داخل آجرهای وقتی چون بمانند روشن درجه

که انقباضی و انبساط کنیم، خاموش را کوره تعمیرات مانند، اقداماتی انجام برای دررباشد و آجرها این رفتن بین از باعث میدهد خ

بهرهبردا دوران در حال عین در شوند. خاموش زمانی دوره این در نباید کورهها نباید دلیل همین به میشود کوره دیدن آسیب یرنتیجه

را کوره دمای نمیتوان و باشد آجرها تعمیر به نیاز مختلف دالیل به بنا است ممکن و دارد وجود آسیبهایی وقوع احتمال کورهها از

شود.انجامتعمیراتباال،دمایهماندربایدودادکاهش

سال داد: توضیح ش1398وی کورههای تعمیر کورههارنخستین دمای زمان آن در و شد انجام خارجی کارشناسان توسط طبس کک کت

تعمیرات500به1200از به نیاز مجددا دادند. انجام را تعمیرات و رفتند کوره داخل خاصی لباسهای با از سپس و آوردند پایین درجه

تح دلیل به خارجی کارشناسان که شد طبس کک کورههای شردر بومی کارشناسان توسط بار این و نکردند قبول دیگر مسائل و کتریم

کاهش با طبس حدود220تا210کک دمای در تعمیرات کوره، دمای بسیار980درجهای هم آن نتایج که شد انجام موفقیت با درجه

است.بودهمناسب

دمای در آن تعویض که شود تعویض باید باشد، دیده آسیب آجر یک وقتی و است شده ساخته نسوز آجر با کوره کل گفت: 980وی

تجهی است. پیچیده بسیار اتاقکزدرجه یک نسوز، مواد با و است خاص بسیار برویم کوره داخل آن از استفاده با میخواستیم که ی

د شد. فرستاده کوره داخل ماشین با اتاقک این سپس و شد پر نسوز مواد با را آن منافذ و فوالد با را آن دور که شد ازرساخته یچه

رفتند.کورهداخلبهمخصوصلباسباافرادیشد.تعویضراآجروشدبازاتاقکداخل

ککسا سیستم کرد: خاطرنشان ککسازوی است. منحصربفرد آسیا غرب در طبس فنیزی دانش هستند، فعال ایران در که دیگر یهای

سال از قبل به مربوط ش2000آنها سیستم اما است سالرمیالدی در که طبس کک در2000کت نیز طبس کک کارخانه و ابداع میالدی

ش2010سال یک توسط و سیستم همین ککساربا سیستم نوع این بنابراین شد، احداث خارجی مشابهزکت خاورمیانه و ایران در ی

ککسا سیستم این به مربط فنی دانش آمزندارد. کشور، سه اختیار در تنها دنیا در نیز تجربهایری به توجه با است. هند و چین یکا،

دهیم.انجامطبسکککترشکارشناسانباراآیندهتعمیراتمیتوانیمپساینازآمد،بدستتعمیرایندرکه
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ش کارخانه شرمدیر اسمی تولید ظرفیت کرد: عنوان طبس کک ساالنهرکت طبس کک متالور450کت کک تن ازژهزار که است 6ی

باتربات دو هماکنون آن در موجود باتری و است فعال بهرهبردا4و3یهایری به نزدیک آینده در باترنیز و رسید خواهند 5یهایری

بات6و دو با حساب این با میشوند. تولید مدار وارد آینده سال اواخر تا شرنیز موجود، فعال ساالنهری هماکنون طبس کک 150کت

رسید.خواهدسالدرتنهزار300بهتولیدمیزانایندیگریرباتدوازیربهرهبرداباکهداردتولیدتنهزار

بزرشکا دارای ایران اینکه به اشاره با ورگتری است پایین استخراج میزان وجود این با افزود: است، خاورمیانه در سنگ زغال معادن ین

ککسا که حالیست در این نداشتیم گذشته سالهای طی سنگ زغال استخراج زمینه در آهنزافزایشی ذوب طبس، کرمان، زرند یهای

ککسا چند و بطوزاصفهان دارند. نیاز اولیه مواد به و هستند فعال کشور در دیگر متفرقه تولیدری حوزه در ظرفیت افزایش حالی در کلی

است.ندادهخرچندانیظرفیتافزایشاولیهموادتولیدزمینهدرکهدادهخرکک

برنامه سنگ زغال به آن تبدیل منظور به سنگ زغال استخراج افزایش برای یا شود وارد یا کک باید ترتیب این به افزود: شود.زیروی ی

بیاید.بدستنظرموردمحصولتاشودکیبرتداخلتولیدککباوارداتیککبایدمواقعبرخیدریرمشتنیازبهبستههمچنین

است.نیرونفر250دارایطبسککحاضرحالدرویگفتهبه

تجارتجدید،رویدادق،رشرویدادنامه،معدنیرخبپایگاهگردان،تجارتفوالد،،معدنتجارتاقتصادی،رصدفوالد،ومعدنآورانپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع
ایرانخبرروز،برداشتایراسین،آوا،

)۲۳:۱۴-۰۱/۱۱/۱۱(معدنیتوسعهمسدودباندمعدنی؛صنایعصادراتپیشرویموانعبررسی

مهمت از یکی - مسیرمیمتالز بهعنوان معدنی محصوالت و مواد صادرات است. صادرات ایران اقتصاد نجات کلیدهای دستیابیرینهای برای مناسبی راه میتواند امتحانشده و امن ی
اقتصادی رشد اصلی8به موانع و... ممنوعیتها صادراتی، عوارض واقع در است. شده مسدود خامفروشی بهانه به معدنی صنایع پرواز باند دولت، دستور با حال این با باشد؛ درصدی

هستند.جهانیبازارهایدرگربزفرصتهایشکاربرایمعدنبخش

نو میتواند صنعتی، و معدنی مواد و محصوالت صادرات میمتالز، گزارش تاربه در دولتیری زنجیرهای اگر باشد؛ ایران اقتصاد یکخانه

ط از صنعت و اقتصاد سیاستگذاران اخیر سالیان در شود. باز بخش این پای موانعراز گوناگون، محصوالتزق صادرات راه سر بر یادی

آنکه حال اند؛ برده بین از را بخش این واقعی استعدادهای بروز امکان و داده قرار وابسته تولیدات و معدنی صادرات جمله از مختلف

بسیا دوره همین چشمگیردر جهشهای جهان معدنی بنگاههای از کسبری فضای بهواسطه را انداوی دست فقدان و مناسب یزکار

اندون استرالیا، نظیر کشورهایی درآمد جهش اند. کرده تجربه خارجی تجارت در برزدولت و شیلی جملهزی، از اخیر سالیان طی یل

دارد.راایراندرتکرارامکانکهاستمسیرهایی

شانس کشور در معدنی بنگاههای اینحال نقشآفزبا برای وضعیتریادی ندارند. صادراتی درآمدهای جذب جهت در جهانی بازار در ینی

تجارت و تولید عرصه در سیاستگذاران حاصل بی مداخالت باب در روشن داللتهای از یکی معدنی صنایع و معدن بخش بر حاکم

هنگفت درآمدهای کسب بلکه نشدند، منتج فروشی خام کاهش و باالدستی زنجیره توسعه به نهتنها که اقداماتی و سیاستها است؛

معدنیزار مواد از متنوعی ارقام برای چشمگیر تقاضای افزایش به که اصطالح این دادند. دست از را خام» مواد طالیی «پنجره دوره در ی

صفر کربن و سبز اقتصاد عصر به جهان انتقال بهواسطه است، مربوط خام فلزات نظیرو کم فرصتهای و داده رویرخ پیش را ی
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به رسیدن و معدنی تولید ابعاد افزایش ضمن میتوانست آن به توجه با ایران که فرصتی است؛ گشوده جهان در معدنی تولیدکنندگان

ار توشه و کند تجربه را باال حجمهای در معدنی صادرات تولید، اقتصادی مقیاس بززنقطه ارمغانرگتری به کشور برای سال هر در را ی

گ تنظیم هدف با دولت اما اخیرا، سالهای در ارتقایرآورد. فروشی، خام از ممانعت دست، پایین توسعه نظیر اهدافی تحقق و ی

این است. بوده معدن بخش توسعه مانع که زده دست سیاستهایی طراحی به دست، این از مسائلی و ارزش زنجیره در ایران جایگاه

اند. گرفته دست در را جهانی بازارهای معدنی، محصوالت صادرات در ایران، از پایینتر معدنی ذخایر با کشورهایی که است حالی در

اما کشور، داخل عوارضزتولیدکنندگان ضدخامفروشی، مقررات بازار، تنظیم روشهای انواع دارند. قرار داخلی موانع و قوانین منگنه یر

نیازهای رفع بهانه با عمدتا که هستند سیاستگذاران مداخله از اشکالی همه و... معادن درآمد بر مالیات معادن، دولتی حقوق صادراتی،

انجام صادراتی نه و انجامیده جهانی ارزش زنجیره در ایران توسعه به نه موانع این نیز نهایت در میبندند. را تولید تقویت مسیر داخل،

باشند.فعلیاقتصادیشرایطدرایرانناجیمیتوانستندمعادننبود،صادراتراهسربرمانعیاگرکهحالیدراست.شده

سعودی، عربستان گزارش، این براساس کرد. معرفی را دنیا معدنی ذخایر اصلی قطبهای گذشته ماه پاییناستاتیستا صادرات باال، ذخایر

آم متحده بزرایاالت روسیه فدراسیون و نیز،رگتریکا کشور سه این از پس میروند. شمار به جهان در معدنی منابع پایگاههای ین

بر چین، ایران، بززکانادا، روسیه گزارش، این براساس دارند. قرار دهم تا چهارم مقامهای در ونزوئال و عراق استرالیا، دارندهرگتریل، ین

تق ارزش و است جهان طبیعی و معدنی است،رمنابع سنگ زغال و آهن سنگ منگنز، کروم، نیکل، گاز، نفت، شامل که منابع این یبی

داشتنرت75 با نیز ایران است. شده برآورد دالر زمینهرت3/27یلیون در جهان اول پنجکشور از یکی معدنی، و طبیعی منابع دالر یلیون

دارند،ربرخوردا قرار ایران از بعد بندی رتبه نظر از که کشورهایی که است حالی در آمار این است. طبیعی و معدنی غنی منابع از ی

آورند.دستبهمعدنیصادراتبخشدراقتصادیکیکازیرگتربزسهماندتوانسته

حدود دارای اقتصادیایران توسعه و بز81معادن از یکی نفتی درآمدهای کاهش با نتیجه در است. معدنی ماده برایرگترنوع راهها ین

بز نقش میتوانند معادن و کرد وجو جست معدنی مواد و منابع در میتوان را کشور اقتصاد کنند؛رنجات ایفا اقتصادی توسعه در گی

سال در آمار براساس است. نشده محقق باید، که آنطور اتفاق این داخلی98اما ناخالص تولید از معدنی صنایع و معدن سهم ،3/

صادرات5 شاهد سال همین در همچنین است. بوده دال8/11درصد بودهرمیلیارد معدنی صنایع و معدن محصوالت موضوعی این ایم.

سایر معدنی مواد صادرات که است حالی کمت10در ذخایر که کشورهایی و است ارقام این از باالتر بسیار جهان، برتر دارندرکشور ی

اند.رساندهثبتبهرایربیشتصادرات

اقتصادی رشد مساله به سالها این در همواره ایران شد؟8سیاستگذاران خواهد محقق چطور رقم این اما اند. کرده اشاره درصدی

باالتر مصارف گنجایش دیگر داخل بازار که است این مساله اما یابد. افزایش باید ایران در تولید رقم، این به دستیابی برای طبیعتا

حاضر حال در اقتصادی بعد از شود. تبدیل درآمد به صادرات مسیر از و خارجی بازارهای در باید تولید افزایش این بنابراین ندارد؛ را

بز ابعاد با و تعادلی سطح در عمدتا کشور معدنی تولیدی فعالیترواحدهای بر جهت این از مهم این ندارند. قرار جهانی متعارف و گ

را خود بنگاه و دهد توسعه را خود فعالیت بخواهد خصوصی بخش سرمایهگذاران از احدی اگر که میگذارد منفی اثر معدن بخش

بز بنگاههای سطح ازربه اعم جهان نامتوارگ خارجی سیاست همچون عواملی دلیل به برساند، و... گلنکور پی، اچ بی وزیوتینتو، ن

تنظیمگرتح و یکسو از تاریمها است شده باعث نیز دلیل همین نیست. مسیر این به ورود به قادر دیگر، سوی از دولتی مداخالت و ی

صندوق جمله از جهانی مرجع نهادهای گزارش که آنجا از بگیرند. شکل جهانی مقیاس از پایینتر سطحی در معدنی بنگاههای ایران در

از یکی بود، نخواهد اقتصادی باالی رشدهای شاهد سال چند تا حداقل ایران که دارد تاکید وضعیت، این بهواسطه پول بینالمللی
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است.کشورتجارتوتولیددرنابسامانیازسطحاینکردنجرخااقتصادی،پایینرشدتلهازرهاییکلیدهای

دههزصادرات؛ در اینکه بر مبنی انقالب، معظم رهبر گذشته روز دولتیصحبتهای موانع تیغ اقتصادی90یر مسائل نسبی تعطیلی شاهد ،

چرا که کنیم آغاز پرسش این با را بحث باشد بهتر شاید باشد. سیاستگذاران برای مهم و کلیدی نکات حاوی میتواند بودیم، کشور در

دچار نحوی به اقتصاد سالها، این پاسخهایردر احتماال است؟ گرفته قرار نزولی مسیر در و... صادرات تولید، نیز آن پی در و شده کود

اصلیت میتواند دولتی دخالتهای اما دارد. وجود پرسش این برای شاهدرمتفاوتی پیوسته دهه این در ایران اقتصاد باشد. پاسخ ین

در صادرات بخش ایران، اقتصاد شدن محور صادرات بر تاکید وجود با بود. صادرات و تولید راه سر بر ایجادشده موانع از وسیعی سطح

نقشآف نه و بقا هدف با تنها سالها نقشآفراین و صادرات توسعه اینحال با است. شده انجام جهان اقتصاد در ایران جدی ینیرینی

رشد نظیر اهداقی تحقق برای ایران اقتصاد کل و معدن بخش پرواز باند میتواند جهانی رقابت بازار افزایش8در یا اقتصاد درصدی

دههرارزآو در اگر که اقدامی باشد؛ بز90ی مانع نهتنها میشد، گرفته تحرجدی راه سر بر سادهترگی به کشور بود،ریم ممکن شکل ین

کنت امکان صنعتی صادرات احیای آزمونربلکه یکدهه پایان در اما اکنون، میکرد. مهیا را و... ملی پول ارز حفظ اشتغال، رشد تورم، ل

کنت همچون بهانههایی به تولید رشد از ممانعت و صادرات بستن که گرفت نتیجه میتوان معدنی، صنایع و معدن بخش با خطا لرو

بخواهیم اگر شک بی میاندازد. کار از کل به را اقتصاد موتور بلکه نیست کشور اقتصادی موفقیت عامل نهتنها زنجیره، تنظیم یا بازار

است.درسهمینیم،ربگیاقتصادینزولاینازدرسیک

بز از صادراتیکی مانع صادرگترعوارض؛ مشکالت اقتصاددانان،رین انتقادات باوجود که است صادراتی عوارض معدنی، مواد کنندگان

مجددا نیز آینده سال بودجه الیحه در است. باقی خود قوت به همچنان و... پژوهشی نهادهای رسمی گزارشهای تولیدکنندگان،

ار مداخالت اثر به چندانی توجه نیز تجارت و تولید بخش در توسعه هفتم برنامه نویس پیش در و شده دیده زمینه این در ی،زاحکامی

تجا و ورتعرفهای خام معدنی محصوالت از مالیات و صادراتی عوارض اخذ با همزمان سو آن از است. نشده صادرات و اقتصاد بر ی

دارد.ادامهالساعهخلقبخشنامههایومداخالتبراصرارنیمهخام،

یکسال در معادن دولتی حقوق مثال برای دارد. قرار صنعتی تولیدکنندگان راه سر بر که است موانعی از دیگر یکی معادن، دولتی حقوق

باشد.گربزمعادنتولیدکاهشوکوچکمعادنتعطیلیبراییرخطزنگمیتواندافزایشاینواستشدهبرابر6

بز ظرفیت میتوانند معادن شد، گفته که اقتصادهمانطور پنهان باالرظرفیتهای اقتصادی رشدهای تحقق و ایران اقتصاد برای گ

سالجا پاییز در که است آن از حاکی آمارها مثال، برای صادراترباشند. شاهد دال1/1ی، بازهرمیلیارد این در بودیم. معدنی صنایع ی

ش موانعرزمانی، اگر که اند داشته قابلتوجهی صادرات سیلیس و آلومینیوم سیمان، فوالد، مس، نظیر بخشهایی در داخلی کتهای

کشور در اینچنینی ظرفیتی وقتی چرا باشد. این از باالتر بسیار میتوانست قطعا رقم این نبود، معدنی مواد صادرات راه سر بر موجود

بهطو است، شده دچار وضعیت این به منابع این از استفاده است، دسترس در معدنی عظیم منابع و دارد بزروجود که ینرگتری

اند.کردهتجربهسوددهیدررادرصدی33کاهشگذشته،سالبهنسبتباال،پتانسیلبهرغمکشورفوالدیبنگاههای

و اقتصاد از دولت دست کوتاهشدن جز راهی اقتصادی رشد تحقق برای گفت، باید پایان نیستدر دولت دخالت کاهش جز راهی

دیگ نتیجه نمیتواند تراشی مانع جز دولتی دخالتهای ندارد. وجود بازار و خصوصی بخش به اقتصادی مسائل باشدرسپردن داشته ی

بازار به را اقتصاد نتیجه، بی دخالتهای بهجای و کنند آینده عبرت آینه را گذشته سالهای تجربه باید نیز ایران در سیاستگذاران و

بسپارند.

اقتصاددنیایمنبع:
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)۰۹:۱۶-۰۱/۱۱/۱۲(یافتافزایشدرصد15اصفهانصادراتیکاالهایارزش

گم صادرات هدف کشورهای ترعمده پاکستان، عراق، شامل استان ترکات عمان، گرجستان، میانمار، آذربایجان، هند، افغانستان، استرالیا،رکیه، قزاقستان، چین، ارمنستان، کمنستان،
استشدهمواجهگیربزچالشبادستباففرشحاضرزماندرکهاستاستانصادراتیمحصوالتینرمهمتازدستباففرشوطال.استروسیهوازبکستانکویت،

گمرمدی گمرکل از کاال صادرات گفت: اصفهان جارک سال در استان ورک میلیون یک وهزار944ی میلیارد یک ارزش به میلیون256ُتن

یافت.افزایشدرصد15پارسالمشابهمدتبهنسبتارزشنظرازکهبوددالر

و لحاظ از صادرات مقدار این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز پزوه، کوهستانی سالزرسول مشابه مدت به نسبت نیز ن

است.داشتهافزایشدرصد11گذشته

گم صادرات هدف کشورهای عمده داد: ادامه تروی پاکستان، عراق، شامل استان میانمار،رکات آذربایجان، هند، افغانستان، کیه،

است.روسیهوازبکستانکویت،استرالیا،قزاقستان،چین،ارمنستان،کمنستان،رتعمان،گرجستان،

گمرمدی بیشترکل و نمیشود صادر اصفهان استان از چندانی خام مواد داشت: اظهار اصفهان کاالهایرک شامل صادراتی اقالم ین

میشود.صادرشدهساختهبصورتهمطالواستصنعتیشدهساخته

مهمت از دستباف فرش و طال کرد: اضافه بزروی چالش با دستباف فرش حاضر زمان در که است استان صادراتی محصوالت گیرین

است.شدهمواجه

تص بارهرکوهستانی در اساسی تصمیم اتخاذ برای مسووالن و مجلس نمایندگان همت به کرد: بیح شدن ازرُمستثنا حاصل ارز گشت

باشد.داشتهوجودتعمیربرایفرشگشتربامکانتااستنیازکیرگمقانوناصالحیقرطازفرشصادرات

است.دادهاختصاصخودبهرااستانکاترگمصادراتمجموعچهارمیکمعادلامکاناتینرکمتباکاشانکرگمکرد:بیانوی

گمرمدی گمرکل کرد: خاطرنشان اصفهان سهمرک با صادرات در استان در5کات شدرصدی آزادراه و دارد قرار کشور پنجم قراررُرتبه و ق

است.اصفهاناستانکاترگممکانییتهایزمازآهنراهبامجاورتوغربوقرشوجنوبیدوررککزرمدرگرفتن

گم واردات کرد: خاطرنشان سالجارکوهستانی در اصفهان میزانرکات به ارزشهزار107ی با کاال مقایسه555ُتن در که بود دالر میلیون

داشت.رشددرصد5ارزشنظرازودرصد11گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتنزولحاظازگذشته،سالمشابهمدتبا

گمرمدی شرکل صادرات، تولید، از حمایت بسته گفت: اصفهان بهرکات سال ابتدای در کار و کسب فضای بهبود و بنیان دانش کتهای

گفت شورای موفقیتهایوتصویب نیز شاخصها تمام در و میکنیم رسانی خدمت آن مبنای بر که رسیده خصوصی بخش و دولت گوی

است.شدهکسبالزم

گم اختصاصی انبارهای کرد: خاطرنشان بهرکوهستانی چهار از انبارها این تعداد و کرده پیدا گسترش گذشته چهارسال در استان 36ک

است.کردهپیداافزایشانبار

گم سازمانی ساختار اصالح اولیه موافقتهای اینکه بیان با گمروی سطح داد: ادامه است، شده اخذ اصفهان استان ذوبآهن،رکات کات

مبا فناورفوالد و بازرسی واحدهای و کاشان گمرکه، برای و کرد خواهد پیدا ارتقا وری شهرضا شهر، شاهین اقتصادی ویژه مناطق کات

است.گرفتهصورتالزمبینیپیشنیزکاشان
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)۲۲:۱۱-۰۱/۱۱/۱۱(آسیادرآهندارندهسومینایران

موضوع این اهمیت به اشاره با ایمپاسکو مشاور برنامه بهروز است، آهن سنگ معادن توسعه به وابسته فوالد صنعت توسعه ایران/ اکو

ایران گرفته صورت های بررسی در کند می کمک ایران آهن سنگ آینده به موضوعی اکتشافات کرد: سا6بیان کانی کهزدوره داشت ی

باشد.آسیادرآهنسنگذخایردارندهسومینایرانتاشدهباعثذخایراست،اینبودههمراهآهنباآندوره4

جهانایرانیانیا،رآبازاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۴۶-۰۱/۱۱/۱۱(میکنند؟جرخابورسازراخودپولسهامدارانچرا

دهد.میخبرگذشتههفتهدردادهخراقتصادیاتفاقاتدلیلبهسهامدارانتردیدازبورسازحقیقیپولخروجروال

اقتصادی اتفاقات دلیل به سهامداران که میدهد نشان بورس از حقیقی پول خروج روند ، پرسون گزارش گذشتهربه هفته در داده خ

هستند.معاملهانجامحالدرتردیدبابورس،در

هفته در گرفت، خود به معکوس روندی یکباره به ماه بهمن ابتدایی هفته در داشت، صعودی روندی ماه دی پایان تا در سرمایه بازار

های گزارش بود. منفی بازار کلی روند ش9گذشته جملهرماهه از کاال بورس در خودرو عرضه درباره اجرائی های دستگاه نزاع و ها کت

بود.گذشتههفتهدربازاریزشراصلیعوامل

نیز حقیقی پول ورود روند تا شد باعث مساله همین و انداخته پایین به پرتگاه از را خود شاخص سقوط بیم در گران معامله بنابراین

که آن از بیش سهامداران، ترس دهد. مسیر تغییر پول خروج سمت برخیربه تصمیمات از متأثر باشد، داشته بازار وضعیت در یشه

است.دولتدرنهادها

کا پیشنهادات از حاکی که شد منتشر نامه یک گذشته هفته پایان مشتردر بهرگروه اقتصاد وزارت و مجلس اقتصادی کمیسیون ک

تا در که نامه این در بود. و16یخردولت به خطاب و پورابراهیمی محمدرضا امضای با و شده ارسال ماه شده،زآذر نوشته اقتصاد یر

مشت نشست در شده انجام توافق به عنایت «با خاندورآمده: (احسان جنابعالی و اقتصادی کمیسیون مهرماه تشکیلزک بر مبنی ی)

مشترکا تخصصی مشترگروه پیشنهادات ارائه برای اقتصاد وزارت و اقتصادی کمیسیون بین سالرک بودجه الیحه در اعمال جهت ک

میشود.»ارسالدولتهیأتدرحرطبرایگروهرکامصوبات1402

مهمت که آمده مواردی نامه پیوست قیمتیردر سقف آنها از4ین سازها خودرو خروج پتروشیمیها، خوراک گاز برای تومانی هزار

قیمتگذاوساز دستورکار عرضهری به تکلیف ضمن تولیدا50ی ازدرصد ناشی خسارات جبران به دولت الزام کاال»، «بورس در پرتیراژ ِت

است.اورهسازهابهدولتیوروییمیلیونسیصدومیلیاردیکبدهیتسویهوی»ردستویر«قیمتگذاوق»،ربو«گازقطعی

دالیل به اشاره با سرمایه بازار کارشناس مومنی، کنند.علی می نگاه ها خودرویی وضعیت به خروج یا ورود برای سهامداران یزشر*

اصلی عوامل از یکی گفت: گذشته هفته در سرمایه عملکردربازار گزارش انتشار سهام، بازار در ها قیمت ش9یزش است.رماهه ها کت

بود.هاکترشعملکردافتازحاکیمواردازیربسیادروشدمنتشرماهدیروزهایینرآخدرو90دقیقهدرکههاییگزارش
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بورس سازمان به رقابت شورای جنجالی نامه و کاال بورس در خودرو عرضه پیرامون ها دستگاه منازعات این بر عالوه داد: ادامه وی

کرد.خنثیرامنفیجواینحدودیتاخودروعرضهادامهبرمبنیبورسعالیشورایتصمیمالبتهبود.بازاربرایمهمیمنفیکوش

سال به تجر به توجه با سهامداران نشود، عرضه کاال بورس در جدید خودروی تا البته کرد: تاکید سرمایه بازار کارشناس روند99این به ،

کرد.نخواهنداعتمادبورسصعودی

تص بسیارمومنی و دانند می بازار لیدر را خودرویی گروههای بازار، فعاالن و گران معامله کرد: سرمایهریح بازار وضعیت تشخیص برای ی

شود.یزشیرنیزبورسروندنهایتدروشدههمراهافتباگروهاینشدهسببنیزمسالههمینکنند.مینگاهگروهاینروندبه

بار* کل شاخص بورس، شنبه امروز معامالت پایان بورسیدر های شاخص همه و11یزشریزش کا873هزار روز به نسبت یرواحدی

است.بودهدرصدصدم74منفیشاخصاینبازدهیآمد.پائینواحد82وهزار600ومیلیونیکسطحتاقبل

همو کل سقوطزشاخص با نیز و8ن رقم290هزار در و504واحدی منفی201هزار نیز شاخص این بازدهی ایستاد. درصد1.62واحدی

گرفت.قرارواحد827وهزار20سطحدرواحدی152کاهشبافرابورس،کلشاخصهمچنیناست.بوده

به سهام بازار کل معامالت ارزش امروز سهام خرد معامالت ارزش افت و21* بدهی562هزار اوراق معامالت ارزش رسید. تومان میلیارد

شود.میشاملروزایندررابازارمعامالتکلارزشازدرصد42.5کهبودتومانمیلیارد174وهزار9ثانویهبازاردر

کاهش با نیز سهام خرد معامالت رقم19ارزش به گذشته روز نسبت به و7درصدی معامالت284هزار این سهم رسید. تومان میلیارد

است.بودهدرصد33بورسمعامالتکلاز

و هزار و بود منفی متوالی روز ششمین برای بازار حقیقی به حقوقی مالکیت تغییر خالص ارزش بورسامروز از سرمایه خروج ادامه *182

شد.جرخابورسازحقیقیپولتومانمیلیارد

بیشت چهارشنبه روز همانند شنبه روز معامالت نفتردر (پاالیش شبندر اصفهان)، نفت (پاالیش شپنا سهام به حقیقی پول خروج ین

فوالد و مبا(بندرعباس) زهکرفوالد (پویا فزر نمادهای دیگر سوی در داشت. اختصاص درر) آق آسیاتهکان های داده (انتقال آسیاتک )ک)،

داشتند.راحقیقیپولورودینربیشتاصفهان)سیمان(سصفهاو

شنبه، روز معامالت پایان بورسدر فروش های صف ارزش رشد و161* داشتند قیمت رشد به503نماد داشتند. قیمت کاهش نماد

داشتند.قیمتافتبازاردرصد76وداشتندقیمترشدبازاردرصد24دیگر،عبارت

ج امروز،ردر معامالت خ70یان صف ورنماد داشتند خ154ید صفهای ارزش بودند. مواجه فروش صف با افترنماد با درصدی5ید

بود.تومانمیلیارد815ویافتافزایشدرصد78نیزفروشصفهایارزشورسیدتومانمیلیارد481به

اردستان نماد معامالت پایان غدانهرش(در اردستان)، سیمان کترش(کت و خراسان) روغنی دانههای و پنبه ورش(کاوکت تولیدی کت

داشتند.رایدرخصفینربیشتکا)وتنسوزصنایعخدمات

داشتند.رافروشصفینربیشتاصفهان)آهنذوب(ذوبو)بآذرآصنایع(فاذر(باما)،کامانمادهایدیگر،سویدر

منبع:فارس

میکنند؟جخارسبورازارخودپولانسهامداراچرسون:پر|خبرخبرادامهادامه
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