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 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 درصدی در فوالد کاوه جنوب کیش 17.6ا رشد هزار تن شمش ب 510تولید 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  1۰:22 - 24معدن

کاوه جنوب کیش  فوالدبررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی است در پنج ماهه ابتدایی امسال شرکت 

 تن شمش بیلت شد.  236هزار و  51۰موفق به تولید 

 

 433بر پایه آمارهای سامانه کدال، این آمار در مقایسه با تولید  24تحلیلی معدن  -به گزارش سایت خبری

 درصدی نشان می دهد.  17.6رشد  99تنی شمش بیلت در پنج ماهه نخست سال  735هزار و 

تن آهن اسفنجی تولید  31هزار و  695کاوه جنوب کیش در پنج ماهه ابتدایی امسال همچنین  فوالدشرکت 

 کرد. 

تن آهن اسفنجی  399هزار و  95تن شمش بیلت و  ۸۰5هزار و  42مرداد ماه نیز این شرکت موفق شد در 

 تولید کند. 

میلیارد  62۸15کاوه جنوب کیش  فوالدبر پایه این گزارش در پنج ماهه ابتدایی امسال مجموع فروش شرکت 

صوالت صادراتی میلیون ریال آن مربوط به فروش مح 649میلیارد و  442۸5میلیون ریال بوده که  6395۸7و 

 بوده است. 

 

 

 

 

https://madan24.com/2021/08/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-510-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DA%A9/
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 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  16:33 - خبرگزاری تسنیم

ماهه  7ایران در  فوالددرصدی تولید  1۰با اشاره به رشد حدود  فوالدانجمن جهانی 

در این  فوالدنخست سال جاری میالدی اعالم کرد ایران دهمین تولیدکننده بزرگ 

 دوره شناخته شده است.

ماهه نخست  7ایران در  فوالددر گزارشی اعالم کرد تولید  فوالدخبرگزاری تسنیم ، انجمن جهانی  به گزارش

ایران در  فوالدمیلیون تن رسیده است. تولید  17.۸درصدی مواجه شده و به  9.9سال جاری میالدی با رشد 

 میلیون تن اعالم شده بود.  16.2مدت مشابه سال قبل 

ایران درسال جاری میالدی در حالی است که این کشور تحت شدیدترین  فوالد درصدی تولید 1۰رشد حدود 

تحریم های آمریکا و همچنین اثرات شیوع کرونا قرار دارد. پیش تر نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین 

شور با وجود المللی پول و بانک جهانی از تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران و بازگشت رشد به اقتصاد این ک

 تحریم ها خبر داده بودند. 

ماهه سال جاری میالدی توانسته است باالتر از بسیاری از کشورهای صنعتی،  7بر اساس این گزارش، ایران در 

 جهان قرار گیرد.  فوالددر جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ 

ماهه نخست سال جاری  7در بزرگترین تولیدکننده این محصول  فوالدمیلیون تن  649.3چین با تولید 

میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این  56.1میلیون تن و ژاپن با  6۸میالدی بوده است. هند با 

 نظر قرار گرفته اند. 

  سایت دیگر: 17

 14۰۰شهریور  12جمعه  16:55 - در حاشیه

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  17:16 - سبز البرز

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  17:22 - پایگاه خبری گسترش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/12/2565268/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://sabzalborz.ir/2021/09/03/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-197303
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 ایران به کلوب بزرگان فوالد جهان پیوست 

 14۰۰شهریور  12جمعه  17:37 - دنیای معدن

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  1۸:19 - فصل اقتصاد

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  1۸:22 - یکتا پرس

 ایران؛ دهمین فوالدساز جهان

 14۰۰شهریور  12جمعه  19:12 - روزنامه اقتصاد برتر

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  19:42 - ارانیکو

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد فلزات و معادن

 14۰۰شهریور  12جمعه  22:4۸ - می متالز

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  12جمعه  23:32 - عصر امروز

 ان شدایران دهمین فوالدساز جه

 14۰۰شهریور  13شنبه  ۰۰:۰2 - بورس پرس

 میلیون تنی تولید کرد 17.۸درصدی دهمین فوالدساز جهان شد و 1۰ایران با رشد 

 14۰۰شهریور  13شنبه  ۰۸:32 - ایران اکونومیست

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  13شنبه  ۰۸:42 - شرکت ملی فوالد ایران

 ایران دهمین فوالد ساز جهان شد

 14۰۰شهریور  13شنبه  1۰:11 - بیرونیت

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  13شنبه  11:14 - شاتا نیوز

 تسنیم: ایران دهمین فوالدساز جهان شد

 14۰۰شهریور  13شنبه  11:53 - متالز نیوز

 اه دهمین فوالدساز جهان ایستادایران در جایگ

 14۰۰شهریور  13نبه ش 13:37 - صنعت کار

 ایران دهمین فوالدساز جهان شد

https://www.donyayemadan.ir/view/220598/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/717616/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.yektapress.com/fa/news/51555/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.eranico.com/fa/content/140502
http://me-metals.ir/fa/news/225569/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://asremrooz.ir/vdchzznx-23nvwd.tft2.html
http://boursepress.ir/news/174712/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%B1%DB%B7-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/390210/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/602637/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30085/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
http://www.shatanews.ir/fa/news/522621-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF.html
https://metalsnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
https://www.sanatkaar.ir/77443/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 روند قیمت فوالد صادراتی ایران

 14۰۰شهریور  13شنبه  11:32 - چیالن آنالین

رسی می کند تا دیدی نسبت به صادراتی ایران را بر فوالدچیالن طبق روال هر هفته، آخرین قیمت های 

کشور و فرصت های صادراتی پیش روی آنان به دست آید. در هفته  فوالددرآمدهای ارزی صادرکنندگان 

دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن،  6۰7گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 

دالر به ازای هر تن  69۰ایران نیز در هفته گذشته  تغییری نشان نمی دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی

 درصدی را نشان می دهد. 2.۸دالری به ازای هر تن یا  2۰بود که نسبت به هفته پیش از آن کاهش 

به گزارش چیالن ، قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی 

دالر به ازای هر تن معامله شد.  7۰۰تا  6۸۰ش یافت و اسلب در قیمت درصد کاه 2.۸ایران در هفته گذشته 

دالر به ازای هر تن بود که این قیمت  6۰7در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 

 شهریور، تغییری نشان نمی دهد.  3نسبت به قیمت های 

 4۰فخوز( مزایده خود برای فروش یک محموله #ن )خوزستا فوالدمتال بولتن گزارش داد که هفته گذشته 

 دالر به ازای هر تن نهایی کرده است.  6۸۰هزار تنی اسلب برای حمل در اواسط سپتامبر را در قیمت 

قیمت اسلب صادراتی ایران تحت تأثیر روند نزولی قیمت اسلب در بازارهای جهانی و افت قیمت مقاطع تخت 

 فوالدی کاهش یافته است. 

 

 

 

http://chilanonline.com/2021/09/04/37715/
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 محدودیت های صادراتی فوالدی ها لغو شد

 14۰۰شهریور  1۰چهارشنبه  ۰2:۰4 - اقتصاد بازار

ایران به محدودیت های اخیر صادرات شمش و مقاطع طویل  فوالددر پی اعتراض انجمن تولیدکنندگان 

میانی و محصوالت فوالدی، دفتر  فوالد شرکت از فهرست صادرکنندگان مجاز 1۰۰فوالدی و حذف نام بیش از 

صنایع معدنی وزارت صمت در نامه جدیدی به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، محدودیت های 

به  فوالدوضع شده در نامه پیشین خود را ملغی و اعالم کرد که تا اول مهرماه سال جاری، مجوزهای صادرات 

 قوت خود باقی خواهد ماند. 

 

 ر منطقه خاورمیانهد

 درصدی تولید فوالد را به خود اختصاص داد 61ایران سهم 

 14۰۰شهریور  ۰9سه شنبه  11:22 - پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

 61یران سهم دنیا در منطقه خاورمیانه تولید می شود و ا فوالددرصد  3تا  2حدود 

 درصدی را در این منطقه به خود اختصاص داده است.

به عنوان یکی از مولفه های مهم  فوالدبه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(؛ 

در ایجاد پایه های جامعه صنعتی، ماده ای است که از مقادیر کربن و دیگر آلیاژها، تشکیل شده و می تواند به 

 با خواص دقیق، به منظور رفع نیازهای مختلف، تولید شود.  صورت ترکیب های متعدد

، همگام با پیشرفت فوالددر دنیا و گسترده شدن دایره مصرف آن، تولید  فوالدبا توجه به تنوع موارد استفاده 

فناوری، تغییرات بسیاری کرده و تولیدکنندگان درصدد افزایش بهره وری و استفاده از انرژی و سوخت های 

http://www.eghtesadebazar.ir/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/17154-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.sena.ir/news/74607/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 تر در چرخه تولید با توجه به محیط جغرافیایی خود هستند.  ارزان 

 وجود دارد که می توان به روش های قوس الکتریکی و کوره بلند اشاره کرد.  فوالددو روش عمده برای تولید 

در روش قوس الکتریکی ، سنگ آهن به عنوان ماده اولیه، تبدیل به کنستانتره، سپس به گندله و طی فرایند 

 مستقیم، تبدیل به آهن اسفنجی و در نهایت تولید می شود. احیای 

، روش کوره بلند است که ماده اولیه آن کک بوده و شرکت ذوب آهن فوالدیکی دیگر از روش های تولید 

 خام خود استفاده می کند.  فوالداصفهان از این روش برای تولید 

درصدی،  75افزایش یافت و آسیا با سهم حدود  درصد 5۰در جهان  فوالدتولید  2۰2۰تا  2۰1۰طی سال های 

 فوالدخام دنیا را به خود اختصاص داده و کشور چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده  فوالدبیشترین تولید 

 را انجام می دهد، در رتبه اول دنیا قرار گرفته است.  فوالددرصد تولید  5۰که بیش از 

، چین، هند، ژاپن، روسیه، آمریکا، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، فوالده کشور برتر تولید کنند 1۰در حال حاضر 

برزیل و ایران هستند. همچنین کشورهای چین، هند، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، مکزیک، ایتالیا، آلمان، ترکیه 

 به شمار می روند.  فوالدکشور نخست مصرف کننده  1۰و روسیه نیز جزو 

 6.5میلیون تن، و ایران با صادرات  ۸خام، کشور برزیل با صادرات  فوالدت میلیون تن صادرا 15روسیه با 

میلیون تن، رتبه های اول تا سوم را در بخش صادرات به خود اختصاص داده و آمریکا، ایتالیا، اندونزی و چین 

 قرار گرفته اند.  فوالدهم در صدر جدول بزرگترین وارد کننده های 

، امروز در بین رقبا و در خاورمیانه از نظر تولید و صادرات حرف اول را می زند، فوالدبا توجه به اینکه صنعت 

درصدی را  61دنیا در منطقه خاورمیانه تولید می شود و ایران در تولید آن، سهم  فوالددرصد  3تا  2حدود 

 به خود اختصاص داده است. 

ای گاز طبیعی هستند، عمده تولیدکنندگان و از آنجا که کشورهای منطقه خاورمیانه نفت خیز بوده و دار

خاورمیانه را کشورهای ایران، امارات و عربستان تشکیل می دهند، به طوری که ایران  فوالدمصرف کنندگان 

 درصد افزایش داده است.  7۰، سهم خود را 2۰2۰میلیون تن در سال  29با تولید 

میلیون تن به ظرفیت اسمی  5۸.2، حدود 2۰22 تا 2۰2۰طبق پیش بینی های به عمل آمده، طی سال های 

در جهان اضافه و منطقه آسیا و خاورمیانه باالترین سهم را در این افزایش ظرفیت به خود اختصاص  فوالدتولید 

 خواهند داد. 

در صورت اتخاذ  فوالدرا می توان مثبت ارزیابی کرد و تولیدکنندگان  فوالدبه طور کلی آینده بازار جهانی 

راتژی های مناسب می توانند از ظرفیت های موجود در بازارهای داخلی و خارجی و حمایت های دولتی است

استفاده کرده و عالوه بر سودآوری مناسب برای سهامداران، سهم ویژه ای در رشد و رونق اقتصادی کشور 

 داشته باشند. 

  سایت دیگر: 8

 14۰۰شهریور  ۰9سه شنبه  11:32 - ایران اکونومیست

 درصدی ایران از تولید فوالد در منطقه خاورمیانه 61سهم 

http://iraneconomist.com/fa/news/389968/%D8%B3%D9%87%D9%85-61-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 14۰۰شهریور  ۰9سه شنبه  11:37 - دنیای معدن 

 ولید فوالد را به خود اختصاص داددرصدی ت 61ایران سهم 

 14۰۰شهریور  ۰9سه شنبه  11:5۰ - تحلیل بازار

 درصدی تولید فوالد را به خود اختصاص داد 61ایران سهم 

 14۰۰شهریور  ۰9سه شنبه  13:36 - فوالد ایران

 درصدی تولید فوالد را به خود اختصاص داد 61بازار: ایران سهم 

 14۰۰هریور ش ۰9سه شنبه  22:22 - خبر طالیی

 درصدی تولید فوالد را به خود اختصاص داد 61در منطقه خاورمیانه ایران سهم 

 14۰۰شهریور  1۰چهارشنبه  ۰9:32 - پایگاه خبری ایراسین
 در منطقه خاورمیانه

 اختصاص داددرصدی تولید فوالد را به خود  61ایران سهم 

 14۰۰شهریور  1۰چهارشنبه  12:47 - معدن مدیا

 درصدی تولید فوالد را به خود اختصاص داد 61ایران سهم 

 14۰۰شهریور  11پنجشنبه  ۰9:۰4 - معدن نامه
 در منطقه خاورمیانه؛

 ود اختصاص داددرصدی تولید فوالد را به خ 61ایران سهم 

 

 درصدی تولید فوالد خام در گزارش انجمن فوالد جهانی 3٫3رشد 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  13:۰2 - معدن مدیا

کشور گزارش شده است. در این  64خام در ماه جوالی برای  فوالد، تولید فوالدجهانی به گزارش انجمن 

خام در دنیا تولید شده است. این رقم نسبت  فوالدمیلیون تن  7٫161، 2۰21گزارش ذکر شده که در جوالی 

 درصد افزایش داشته است.  3٫3به مشابه سال قبل 

کشور گزارش  64خام در ماه جوالی برای  فوالد، تولید فوالد به گزارش معدن مدیا به نقل از انجمن جهانی

خام در دنیا تولید شده  فوالدمیلیون تن  7٫161، 2۰21شده است. در این گزارش ذکر شده که در جوالی 

http://www.donyayemadan.ir/view/220386/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
https://www.tahlilbazaar.com/news/105361/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9598
http://khabaretalaei.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/105095
https://www.irasin.ir/news/18203/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://madanmedia.ir/18399/
https://madanname.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF/
https://madanmedia.ir/18340/
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درصد افزایش داشته است. در جوالی سال گذشته دنیا به شدت  3٫3است. این رقم نسبت به مشابه سال قبل  

همه گیری کرونا بود. لذا انتظار رشد تولید در آمارهای مشابه یکساله عمال منطقی و دور از  درگیر اثرات سوء

 خام خواهیم پرداخت.  فوالدانتظار نبود. در ادامه به بررسی آمار کشورهای تولد کننده 

 

افزایش  ۰2۰2درصد در جوالی  9٫36خام تولید کرد. این میزان  فوالدمیلیون تن  3٫1 2۰21آفریقا در ژوئیه 

تولید کردند.  فوالدتن  4٫116خام توانستند  فوالددرصدی در تولید  5٫2داشت. آسیا و اقیانوسیه با کاهش 

درصد افزایش داشت.  11٫2میلیون تن تولید کردند که  9٫2کشورهای مستقل مشترک المنافع سی آی اس 

میلیون  4٫1ر کشورهای اروپائی تولیدات درصد افزایش داشت. سای 3۰٫3تن تولید کرد که  13٫۰اتحادیه اروپا 

 2٫9درصد بیشتر خاورمیانه از خاورمیانه بود. این منطقه توانست رشد  6٫4خام را ثبت کردند که  فوالدتنی 

 36خام را ثبت کرد که  فوالدتن تولید  2٫1۰خام به ثبت برساند. آمریکای شمالی  فوالددرصدی را در تولید 

 درصد افزایش داشت.  19٫6میلیون تن تولید کرد که  3٫۸ای جنوبی درصد افزایش داشت. آمریک

 

درصد رشد ساالنه داشته  3٫3خام جهانی در ماه جوالی  فوالدمیزان تولید  فوالدبه گزارش انجمن جهانی 

میلیون تن ثبت شد. روند بهبود بازار کشورها و خروج از بحران کرونا مشهود است. اغلب کشورهای  161٫7

در ماه گذشته میالدی خبر داده اند. البته به جز چین که افت  فوالداز رشد تولید  فوالدلید کننده اصلی تو

میلیون تن رسید و اولین رکورد افت تولید سال جاری  ۸٫۸6ماه قبل داشته به  فوالددرصدی در تولید  4٫۸

 این روند نزولی را در پی داشت.  دولت فوالدرا ثبت کرد. رکود کلی اقتصاد در چین و برنامه های کاهش تولید 

 

درصد نسبت به مدت  3٫13خام تولید کرد. این رقم  فوالدمیلیون تن  ۸٫9خام  فوالدهند تولید کننده بزرگ 

درصدی را ثبت نمود. همچنین  32٫5میلیون تن تولید رشد ساالنه  ۸مشابه سال قبل رشد داشت. ژاپن هم با 

درصد افت ساالنه داشت که به دلیل کاهش  5٫2میلیون تن بود که  4٫116آسیا و آسه آن  فوالدکل تولید 

 تولید چین بود. 

 

میلیون تن ثبت شد. تولید  5٫7درصدی نسبت به سال قبل داشته  9٫37امریکا ماه جوالی رشد  فوالدتولید 

درصد  1۰٫۸میلیون تن ثبت شد. تولید کره جنوبی  6٫7درصد رشد نسبت به جوالی سال قبل  13٫4روسیه با 

میلیون تن تولید داشت  3اروپا نیز  فوالدمیلیون تن شد. آلمان بزرگترین تولید کننده  1٫6رشد ساالنه داشته 

خام تولید کرد که  فوالدمیلیون تن  13رشد داشت. اروپا در مجموع  2۰2۰درصد نسبت به جوالی  7٫24که 

میلیون تن تولید کرد  3نیز در ماه جوالی  درصد افزایش نشان می دهد. برزیل 3۰٫3نسبت به سال گذشته 

 2٫5میلیون تن تولید کرد که  3٫2درصد افزایش داشت. ترکیه در ماه جوالی  14٫5که نسبت به سال گذشته 

میلیون  2٫6درصد افزایش یافت و به  9درصد در سال افزایش داشت ، در حالی که تولید ایران نیز در این مدت 

 تن رسید. 
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به خود  2۰2۰خام جهان را در سال  فوالددرصد از کل تولید  9۸ده شده در این جدول تقریباً کشور گنجان 64 

 اختصاص داده اند. مناطق و کشورهای تحت پوشش جدول: 

 آفریقا: مصر ، لیبی ، آفریقای جنوبی 

 )چین( ، ویتنام آسیا و اقیانوسیه: استرالیا ، چین ، هند ، ژاپن ، نیوزلند ، پاکستان ، کره جنوبی ، تایوان 

 کشورهای مستقل مشترک المنافع: بالروس ، قزاقستان ، مولداوی ، روسیه ، اوکراین ، ازبکستان 

 اتحادیه اروپا 

 اروپا ، سایر: بوسنی و هرزگوین ، مقدونیه ، نروژ ، صربستان ، ترکیه ، انگلستان 

 خاورمیانه: ایران ، قطر ، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی 

 مریکای شمالی: کانادا ، کوبا ، السالوادور ، گواتماال ، مکزیک ، ایاالت متحده آ

 آمریکای جنوبی: آرژانتین ، برزیل ، شیلی ، کلمبیا ، اکوادور ، پاراگوئه ، پرو ، اروگوئه ، ونزوئال 

 4٫12که میلیارد تن رسید  165٫1خام در مجموع به  فوالدنیز تولید جهانی  2۰21در هفت ماه اول سال 

جهان در  فوالددرصدی تولید  12.4از رشد  فوالددرصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. انجمن جهانی 

 درصد افزایش یافت.  9.9هفت ماهه ابتدایی سال جاری میالدی خبر داد، همچنین تولید این محصول در ایران 

هزار  3۰۰میلیون و  165یک میلیارد و  در هفت ماهه ابتدایی سال جاری میالدی فوالدمیزان تولید جهانی 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در این مدت تولید  12.4تن به ثبت رسید که حاکی از رشد

هزار  ۸۰۰میلیون و  17درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی به  9.9خام ایران نیز با رشد  فوالد

 فوالدهزار تن  3۰۰میلیون و  649میالدی، چین با تولید  2۰21جوالی  تن رسید. از ابتدای ژانویه تا پایان

میالدی( همچنان در صدر تولید این محصول در  2۰2۰خام )هشت درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

 جهان قرار دارد. 

به چشم کشور فوالدساز برتر جهان  1۰نام ایران همچنان به عنوان دهمین فوالدساز برترجهان در فهرست 

 16.2هزار تن ) 1۰۰میلیون و  56افزایش(، ژاپن با تولید  2۸.7میلیون تن ) 6۸می خورد. هند با تولید 

 44درصد افزایش( و روسیه با تولید  1۸.5هزار تن ) 5۰۰میلیون و  49افزایش(، ایاالت متحده آمریکا با 

جهان جای  فوالدوم تا پنجم تولید درصد افزایش( به ترتیب در رتبه های د 9.5هزارتن ) 9۰۰میلیون و 

 منبع : آرتان پرس /گرفتند. 
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 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 

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

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر ارتاریخ انتش منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

 462 17 12/۰6/14۰۰ خبرگزاری تسنیم ایران دهمین فوالدساز جهان شد

درصدی تولید فوالد را به خود  61ایران سهم 

 اختصاص داد

پایگاه خبری بازار 

 سرمایه ایران
۰9/۰6/14۰۰ ۸ 49 

 2 ۰ 13/۰6/14۰۰ چیالن آنالین روند قیمت فوالد صادراتی ایران

هزار تن شمش در فوالد  510تولید بیش از 

 ...  کاوه جنوب کیش
 1 1 ۰۸/۰6/14۰۰ 24عدنم

 1 ۰ 1۰/۰6/14۰۰ اقتصاد بازار محدودیت های صادراتی فوالدی ها لغو شد

 در خام فوالد تولید درصدی 3٫3رشد 

 جهانی فوالد انجمن گزارش
 1 ۰ ۰۸/۰6/14۰۰ معدن مدیا
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 ابر کلمات 

 

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

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

 

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

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

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

 دهنده تعداد خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. های بعدی به ترتیب نشانونخبرهای آن سایت است. ست

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 1 ۰ ۰ 462 17 ۰ 1 خبرگزاری تسنیم

پایگاه خبری بازار 

 ایران سرمایه
1 ۰ ۸ 49 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 29 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 27 ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 14 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ ۸ ۰ 1 ۰ ارانیکو

 ۰ 1 ۰ ۰ 7 ۰ 1 ۰ یکتا پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ معدن نامه

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ شاتا نیوز

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ 1 ۰ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ دنیای معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ می متالز

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 24معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت
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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 ۰ ۰ 1 ۰ اخبار فلزات

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر امروز

امه اقتصاد روزن

 برتر
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 اقتصاد بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ سبز البرز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فوالد ایران

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ خبر طالیی

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ در حاشیه

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 معدن مدیا

شرکت ملی فوالد 

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

 

 دهداند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر بودهنمودار زیر بیشترین سایت

 

 
 

اند و در مجموع چندبار دهکند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدر 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
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 معدن مدیا
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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 

بازار سرمایه 

 ایران

1 ۰ ۸ 49 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 اقتصاد بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 1 چیالن آنالین

خبرگزاری 

 تسنیم
1 ۰ 17 462 ۰ ۰ 1 ۰ 
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 های منتشر کننده خبرسایت 

 

 اند.تر نشان داده شدهگاند بزرهایی 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 دایرهبیشتری داشتههایی که خبرهای در 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.دهش

 

 
 

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
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

 تسنیم
1 ۰ 17 462 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

بازار سرمایه 

 ایران

1 ۰ ۸ 49 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 29 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 27 ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 14 ۰ 1 ۰ بورس پرس
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سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده اند  

 (است)سمت ر

 

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 

 

اند و تعداد خبرهای منتشر شده و بازنشر شده هر محدوده رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شدهها بر اساس سایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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