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 به نام خدا 
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 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل 

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه 

 جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  ۰۹:42 - شما نیوز

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نشستی با 

جنوب کیش از عملکرد این شرکت در زمینه جوانگرایی  کاوه فوالدمدیرعامل شرکت 

 و اشتغال نیروهای بومی قدردانی کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس  "حسن خلج طهرانی"به گزارش شمانیوز ، 

 کاوه فوالدبا همراهی مدیر واحد کار و اشتغال و مدیر روابط عمومی این مجموعه ضمن حضور در شرکت 

 جنوب کیش، با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد. 

 

جنوب کیش در این نشست مشترک طی سخنانی جوانگرایی و  کاوه فوالدل شرکت مدیرعام "علی دهاقین"

بکارگیری نیروهای بومی را از جمله اولویت ها و سیاست های کلیدی این شرکت در زمینه اشتغالزایی برشمرد 

سال بود که با جذب نیروهای  36، میانگین سنی نیروی انسانی شاغل در شرکت ۹8و اظهار داشت: در سال 

 سال کاهش یافت.  33، این رقم به ۹۹جدید در سال 

 

جنوب کیش  کاوه فوالدوی از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور کاهش میانگین سنی پرسنل شرکت 

 خبر داد.  14۰۰سال در سال 2۹به 

 

پایان این نشست، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با  الزم به ذکر است، در

جنوب کیش تجلیل  کاوه فوالداهدای لوح سپاس از تالش ها و اقدامات مهندس دهاقین مدیرعامل شرکت 

 کرد. 

https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-981019


 

 

 

 

 

5 

 84شماره  1400 ماهاردیبهشت هارم چهفته 

  

 در متن این لوح تقدیر چنین آمده است: 

توانمندی های تکنولوژیک کشورها داشته و یکی از بهترین کارآفرینی نقشی اساسی در توسعه فناوری و ایجاد 

پیامدهای اقتصادی آن اشتغالزایی در جوامع است که قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی 

 مناسبی را برای جوامع به ارمغان آورد. 

 

توسط مقام  "انی ها، مانع زدایی هاتولید، پشتیب"اینک که با لطف خداوند متعال و در راستای نامگذاری سال 

معظم رهبری با برنامه ای راهبردی و سرمایه گذاری به عنوان روان سازنده فعالیت های کارآفرینی موجب 

اشتغالزایی مفید و موثری در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اهتمام ورزیده اید، به پاس خدمات 

 لوح سپاس تقدیم می گردد.  "یحوزه اشتغالزای"ارزنده جنابعالی در 

امید است، جهت ترویج و توسعه اشتغالزایی و تجلی کسب و کارهای نوین و نوآورانه چون گذشته سرآمد و 

 پیشتاز باشید. 

 منبع : روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس 

  سایت دیگر: 19

 14۰۰ت اردیبهش 21سه شنبه  ۰۹:46 - تجارت گردان

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:21 - رصد اقتصادی

 کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:23 - بیمه برتر

امه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی کارن

 صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:23 - ارتباطات برتر

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

 صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:23 - شرح خبر

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

 لکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیشصنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عم

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:23 - خبر رسمی

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

 صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

https://tejaratgardan.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-13/19333-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://bimehebartar.ir/NewsDetail/1304403/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://ertebatatebartar.ir/NewsDetail/615657/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://sharhekhabar.ir/NewsDetail/1237814/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://khabarerasmi.ir/NewsDetail/835266/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
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 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۰:24 - حریم نیوز 

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

 صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  11:۰8 - کوتاه آنالین

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  11:4۷ - روزنامه شروع

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  12:24 - روزنامه نوآوران

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  12:2۷ - دنیای خبر

جوانگرایی/تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی  کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغالزایی و

 صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  12:5۰ - صنعت کار

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  14:۰2 - پایگاه خبری گسترش

 تسریع رشد اقتصادی با کارآفرینی در فوالد

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  15:52 - پایگاه خبری قلم

 ییکارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرا

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  21:41 - کیوسک خبر

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  23:۰2 - رکنا

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  23:46 - خبرگزاری فارس

 سال است 33میانگین سنی شاغالن فوالد کاوه 

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  11:22 - فلزات آنالین

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

 ۰14۰اردیبهشت  22چهارشنبه  16:53 - خبرگزاری برنا

 کارنامه ستودنی فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال نیروهای بومی و جوانگرایی

http://harimnews.ir/NewsDetail/1168753/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://kotahonline.ir/?p=91932
http://shoroonline.ir/fa/news/48799/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/277980
http://donyaye-khabar.ir/?p=48131
https://www.sanatkaar.ir/72399/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-171871
https://qalamna.ir/fa/news/363956/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7
http://www.kioskekhabar.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/686684-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://farsnews.ir/news/14000221001162/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-33-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.felezatonline.ir/News-20466/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/?id=20466
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1178318
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 روند فروش ماهانه در کاوه

 14۰۰اردیبهشت  18شنبه  2۰:24 - 24بورس

جنوب کیش در فروردین سال  کاوه فوالد، شرکت  24به گزارش کدال نگر بورس 

 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . 1۰۹۹جاری از فروش محصوالت خود 

 

 

آزاد شدن صادرات فوالد به نفع کدام گروه تمام می شود؟ الزام عرضه در بورس 

 همچنان مانع بزرگ صادرات است

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  ۰8:۰5 - پایگاه خبری ایراسین

ماه که از سوی وزارت  3آزاد شدن صادرات برای محصوالت فوالدی آنهم به مدت 

کشور باشد، البته  فوالدصمت اعالم شده، می تواند خبری خوش برای فعاالن صنعت 

الزام و برداشته شدن سقف عرضه در بورس کاال که به عنوان شرط صادراتی گذاشته 

شده، می تواند تاثیرات قابل توجهی بر روند و میزان صادرات توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان اصلی 

جهانی است، در نتیجه بازار بورس درصد پایینتر از نرخ 2۰داشته باشد؛ زیرا با توجه به اینکه قیمت ها در ایران 

 بیش از پیش خواهان محصوالت فوالدی از تولیدکنندگان خواهد بود!

و محصوالت پایین دستی در بازارهای جهانی به دالیل مختلفی  فوالدبه گزارش ایراسین، افزایش قیمت شمش 

که روند ادامه دار به خود از جمله باالرفتن قیمت سنگ آهن، قراضه و همچنین تقاضا در بازار مدتی است 

https://bourse24.ir/news/216499/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
https://www.irasin.ir/news/14192/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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گرفته و این در حالیست که ایران نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ در منطقه خاور میانه در سال  

گذشته به دلیل قوانینی که از سوی وزارت صمت مبنی بر کاهش میزان صادرات، به اجرا درآمد، فرصت 

الش فعاالن این صنعت برای تغییر در روند موجود و دریافت صادراتی قابل توجهی را از دست داد؛ اما کماکان ت

 اجازه صادرات محصوالت ادامه دار بود. 

 

تغییر در معاونت معدنی وزارت صمت و به دنبال آن اصالح در روش های پیش روی این وزارتخانه که از جمله 

ز در وزارت صمت مشاهده می است، امرو فوالدمهم ترین آنها کمتر شدن دخالت و تصمیم گیری برای بازار 

شود؛ چراکه طبق آخرین اخبار مرتبط با این بخش با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصوالت 

اردیبهشت ماه به مدت سه ماه آزاد و در واقع تیک صادراتی  25فوالدی )مقاطع طویل( واحدهای مجاز از 

 برای آنها برداشته شده است. 

 

ه امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اواخر فروردین ماه در گفت وگو با موضوعی که سیف ال

ایراسین به آن اشاره کرده و گفت بود: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شرکت هایی که کف عرضه خود در 

ست که بورس را رعایت می کنند امکان صادرات به آنها داده خواهد شد؛ وی همچنین گفته بود هدف این نی

از صادرات محصوالت فوالدی جلوگیری کنیم، در واقع هدف وزارت صمت صادرات و ارزآوری است. البته باید 

یک نکته را همواره مد نظر قرار دهیم و آن هم توجه به واحدهای داخلی است. البته اگر واحدهای داخلی 

 تامین باشند حق نداریم جلوی صادرات هیچ محصولی را بگیریم. 

 

ماه برای فعاالن این صنعت صادر شده، باید  3ن با اعالم این خبر و اجازه صادرات محصوالت که به مدت اکنو

دید که آیا شرایط برای انجام صادرات بهبود یافته یا هنوز سدی به نام الزام برای فروش محصول در کشور 

حصوالت فوالدی به ویژه شمش جلوی صادرات را خواهد گرفت؟ زیرا همانگونه که گفته شد، افزایش قیمت م

 قرار داده است.  فوالدطی هفته های گذشته فرصت خوبی را پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان  فوالد

 

 قابل پیش بینی بود  فوالدافزایش قیمت 

 

ت ایران در این باره به ایراسین گفت: افزایش قیم فوالدنادر سلیمانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 

های جهانی سال گذشته برای ما قابل پیش بینی بود و مکررا در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز آن را اعالم 

درصد وجود دارد و اکنون نیز می بینیم از این میزان نیز بیشتر  1۰۰کردیم که امکان رشد قیمتهای جهانی تا 

 شده است. 

دالر  6۰۰دالر رسیده و ورق گرم فوالدمبارکه نیز که  ۷۰۰دالر به  45۰از  فوالدوی ادامه داد: قیمت شمش 

بود و اکنون نزدیک به هزار دالر است. همچنین برآوردها حاکی از آن است که روند افزایش قیمت ادامه دار 
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 باشد، زیرا با فروکش کردن کرونا، پروژه ها و طرح های توسعه ای نیز مجددا اجرا خواهند شد.  

 

نیز اکنون در سطح مناسب و روبه افزایشی  فوالددر جهان فزاینده بوده و قیمت  فوالد به گفته سلیمانی، مصرف

از دست دادیم، اما اکنون می بینیم که تیک  ۹۹قرار دارد. بنابراین یک فرصت طالیی در صادرات که سال 

البته این صادراتی از طرف وزارت صمت برداشته و دست صادرکننده را برای صادرکننده باز گذاشته است. 

موضوع در وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است، اما از آنجایی که قائده الزام در بورس کماکان پابرجا و 

 حاکم است، باز مانع بزرگی برای صادرات است. 

 

درصد 25تا  2۰ایران ادامه داد: اکنون محصوالت فوالدی بین  فوالدعضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 

جهانی در بورس عرضه می شود، پس قطعا تقاضا برای خرید از طریق بورس توسط عناصر متعدد  زیر قیمت

انجام شده و در نهایت به جای اینکه صادرات توسط تولید کننده و صادرکننده واقعی انجام شود، توسط واسطه 

 ها صورت گیرد و سود نصیب آنها شود. 

 

 الزام در بورس محدودیتها را افزایش میدهد 

به عقیده وی، الزام عرضه در بورس محدودیتهایی برای صادرات به همراه دارد زیرا میزان عرضه در بورس تا 

درصد بود اما اکنون با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی وزارتخانه، میزان 6۰پیش از این ابالغ جدید 

یز برسد و تولیدکننده مجبور به عرضه می درصد ن۷5تا  ۷۰تقاضا در بورس افزایش پیدا خواهد کرد و شاید به 

شود. از سوی دیگر در دستورالعمل جدید، وزارت صمت سقف عرضه را برداشته و گفته است که در بورس 

درصد ارزانتر از بازار  2۰عرضه و مازاد آن را صادر کنید. حال با توجه به اینکه قیمت محصول در بازار داخلی 

 ل انجام شود خریدار برای آن وجود خواهد داشت. جهانی باشد، هرقدر عرضه محصو

 

سلیمانی افزود: بنابراین بحث مربوط به صادرات جدای از اینکه قیمتهای جهانی افزایش یافته و فرصت مناسب 

و طالیی را ایجاد کرده، یک ضرورت برای کشور است. زیرا در شرایطی که به دنبال جداشدن از اقتصاد نفتی 

ئل مربوط به تحریمها را رفع کنیم، کشور شدیدا به ارزآوری نیاز داشته و صادرات یک امر هستیم و باید مسا

ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این زمینه الزم است تا سازوکارهای مربوط به صادرات همچون بورس، نحوه 

 انتقال مالی و ... باید به صورت کارشناسی بررسی شود. 

د، تغییر در قوانین مربوط به صادرات برای محصوالت فوالدی آن هم در شرایطی که قیمتها در به نظر می رس

بهترین وضعیت قرار دارند، چراغی روشن در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برای ایران خواهد بود، اما 

ه می تواند از تضییع برای رسیدن به این هدف، نظارت بر بازار صادراتی از جمله مهمترین اقداماتی است ک

 جلوگیری کند.  فوالدحق صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی 
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 مدیر صنایع فلزی وزارت صنعت:

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به انجام صادراتاعالم فهرست 

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  ۰۹:31 - خبرگزاری صنایع

مدیر صنایع فلزی وزارت صنعت، فهرست واحدهای فوالدی مجاز به صادرات محصوالت فوالدی را به سازمان 

 توسعه تجارت اعالم کرد. 

 

 مجاز به انجام صادرات  فوالد*** فهرست تولیدکنندگان 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع ، سیف اله امیری، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت در نامه ای به مدیرکل 

مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع طویل( 

 را به همراه شناسه ملی جهت ابالغ به گمرک اعالم کرد. 

 

 ست: در این نامه آمده ا

 

نیازی به تاییدیه دفتر صنایع معدنی  14۰۰اردیبهشت سال  25واحدهای معرفی شده به مدت سه ماه از تاریخ 

در سامانه فرامرزی گمرک ندارند. همچنین واحدهایی که کف عرضه در بورس کاال را رعایت نکنند و به تعهدات 

 د. ارزی صادرکنندگان پای بند نباشند، صادراتشان تعلیق خواهد ش

 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰دیبهشت ار 21سه شنبه  ۰۹:56 - سروش نیوز
 مدیر صنایع فلزی وزارت صنعت:

 فهرست تولیدکنندگان فوالد مجاز به انجام صادرات، اعالم شد

 

https://sanayepress.com/1400/02/20/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2/
https://sorooshnews.com/1400/02/21/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7/
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 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات هستند

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۹:۰5 - خبرگزاری صدا و سیما

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در برخی از محصوالت فوالدی 

 مازادتولید داریم و تولیدکنندگان مجاز به صادرات هستند.

دق مفتح در به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای محمدصا

در کشور در شرایط خوبی  فوالدحاشیه نشست هم اندیشی توسعه صادرات در جمع خبرنگاران افزود: تولید 

 قرار دارد و اگر به همین میزان تولیدات باکیفیت ادامه داشته باشد میزان صادرات نیز بیشتر خواهد شد. 

 

ی دولت برای رفع موانع صادرات صورت وی گفت: همچنین هماهنگی هایی با بانک مرکزی و ستاد اقتصاد

برطرف و راه برای  ۹8و  ۹۷گرفته از جمله اینکه برخی مشکالت برای رفع تعهدارزی مربوط به سال های 

 صادرکنندگان باز شده است. 

 

میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد که باید برای رسیدن به  25۰مفتح افزود: ظرفیت ساالنه 

 د برنامه ریزی دقیق انجام شود. این عد

  سایت دیگر: 13

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۹:2۹ - خبرگزاری مهر
 قائم مقام وزیر صمت:

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۹:35 - تحلیل بازار

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات هستند

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  1۹:35 - تازه ترین ها

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰دیبهشت ار 21سه شنبه  1۹:44 - آرمان اقتصادی

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

https://www.iribnews.ir/fa/news/3103401/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5210078/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/88080/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tazetarinha.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE/
https://armaneghtesadi.com/637178/1400/02/21/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE/
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 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  2۰:1۰ - عصر معدن 

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  2۰:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  21:1۹ - عصر مالی

 دتولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات هستن

 14۰۰اردیبهشت  21سه شنبه  23:۰2 - اقتصاد آنالین
 قائم مقام وزیر صمت؛

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  ۰۰:16 - روزنامه اقتصاد برتر

 تولیدکنندگان فوالد در برخی محصوالت مجاز به صادرات هستند

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  ۰4:۰2 - فصل تجارت

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  ۰۹:26 - صنعت کار

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  11:22 - فلزات آنالین
 صمت: قائم مقام وزیر

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

 14۰۰اردیبهشت  22چهارشنبه  11:58 - فوالد ایران

 مهر: تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات برخی محصوالت هستند

http://asremadan.com/News/30991/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3004667
https://asremali.ir/fa/news/44926/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-527250
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/487948/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.sanatkaar.ir/72425/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE
http://www.felezatonline.ir/News-20463/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/?id=20463
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9325
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 اطالعات تکمیلیبخش دوم: آمار و  

 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 

تعداد خبرهای بولتن کم  اند. اگرهایی 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

 تولیدکنندگان فوالد مجاز به صادرات هستند
خبرگزاری صدا و 

 سیما
21/۰2/14۰۰ 13 663 

کارنامه درخشان فوالد کاوه جنوب کیش در 

 اشتغالزایی و ... 
 66 1۹ 21/۰2/14۰۰ شما نیوز

اعالم فهرست تولیدکنندگان فوالد مجاز به 

 انجام صادرات
 42 1 21/۰2/14۰۰ خبرگزاری صنایع

 8 1 18/۰2/14۰۰ 24بورس روند فروش ماهانه در کاوه

آزاد شدن صادرات فوالد به نفع کدام گروه تمام 

 می شود؟ الزام ... 

پایگاه خبری 

 ایراسین
22/۰2/14۰۰ 1 2 
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 ابر کلمات 

 

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

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات



 

 

 

 

 

15 

 84شماره  1400 ماهاردیبهشت هارم چهفته 

 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

 

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

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 نشانخبرهای 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 13 663 ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 66 1۹ ۰ 1 شما نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 353 ۰ 1 ۰ خبرگزاری مهر

 ۰ 1 ۰ ۰ 158 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری 

 صنایع
1 ۰ 1 42 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 38 1 ۰ ۰ 1 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 16 ۰ 1 ۰ سروش نیوز

 1 ۰ ۰ 1 8 ۰ ۰ 1 24بورس

خبرگزاری 

 اقتصادی ایران
۰ 1 ۰ ۷ ۰ ۰ 1 ۰ 

خبرگزاری 

 فارس
۰ 1 ۰ 5 1 ۰ ۰ 1 

 1 1 ۰ 1 4 ۰ 2 ۰ فلزات آنالین

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ تجارت گردان

 1 1 ۰ 1 2 ۰ 2 ۰ صنعت کار

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ رصد اقتصادی
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

پایگاه خبری 

 ایراسین
1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ تازه ترین ها

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ کیوسک خبر

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ عصر مالی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ارتباطات برتر

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فصل تجارت

روزنامه اقتصاد 

 برتر
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ بیمه برتر

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ آرمان اقتصادی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبر رسمی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ شرح خبر

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ دنیای خبر

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ حریم نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ کوتاه آنالین

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ روزنامه شروع

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری برنا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ روزنامه نوآوران

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ رکنا

پایگاه خبری 

 قلم
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فوالد ایران
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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

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

 شود(می

 اسم سایت
د تعدا

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

خبرگزاری 

 صدا و سیما
1 ۰ 13 663 ۰ ۰ 1 ۰ 

خبرگزاری 

 صنایع
1 ۰ 1 42 ۰ ۰ 1 ۰ 
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 اسم سایت

د تعدا

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

 جهت گیری

 1 ۰ ۰ 1 8 ۰ ۰ 1 24بورس

پایگاه خبری 

 ایراسین
1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 66 1۹ ۰ 1 شما نیوز
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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 میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهنمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر 

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با 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 13 663 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 ۰ 353 ۰ 1 ۰ خبرگزاری مهر

 ۰ 1 ۰ ۰ 158 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

 1 ۰ ۰ 1 66 1۹ ۰ 1 شما نیوز

خبرگزاری 

 صنایع
1 ۰ 1 42 ۰ ۰ 1 ۰ 
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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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