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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 

 صنعت فوالد تحریم ها را شکست داد

 14۰۰مهر  1۷شنبه  1۷:33 - ادنروزگار مع

در کشورهای  فوالددر رده صنایع استراتژیک قرار دارد. ارتقای تولید  فوالدتولید 

گوناگون، شاخصه ای از توسعه یافتگی محسوب می شود و همین موضوع نیز بر 

 اهمیت و جایگاه این صنعت می افزاید.

نی سنگ آهن شکل گرفته است. هرچند بهره مندی از در ایران بر پایه بهره گیری از ذخایر غ فوالدصنعت 

ذخایر غنی انرژی نیز مسیر تولید و توسعه فوالدسازی را در کشور ما تسهیل کرده تا جایی که ایران در حال 

حاضر در رده دهمین فوالدساز بزرگ جهان قرار دارد. در همین حال، طرح های توسعه متعددی نیز برای این 

، هدف گذاری شده است. بدون 14۰4میلیون تن از این فلز در افق  55شده و تولید صنعت در نظر گرفته 

تردید تعامالت جهانی از اثرگذاری مثبتی بر روند بهبود و توسعه عملکردی انواع کسب و کارهای اقتصادی و 

شد. برقراری  نیز از برقراری دوباره تعاملی سازنده با جهان منتفع خواهد فوالدتولید برخوردار است؛ صنعت 

تعامل میان ایران و سایر کشورها از چند منظر اهمیت دارد؛ در درجه نخست آنکه واردات مواد اولیه یا تجهیزات 

 و قطعات و ماشین آالت موردنیاز صنایع به آسانی ممکن می شود. 

صادراتی ما گسترش  در ادامه باید خاطرنشان کرد در سایه ارتباطات خوب ایران با سایر کشورها، بازارهای هدف

 خواهد یافت. کشف بازارهای جدید صادراتی نیز امکانی برای رشد و توسعه تولید فراهم می کند. 

در حالت کلی، بازار داخلی ظرفیت محدودی از مصرف دارد؛ درنتیجه تکیه صرف به بازار داخلی به منزله 

و فروش  فوالدنی امکانی برای توسعه مصرف محدود کردن تولید است. اما در سایه برقراری روابط سازنده جها

محصول در بازار جهانی فراهم می شود. بدین ترتیب صنایع می توانند با حداکثر ظرفیت خود تولید کنند و 

http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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مابقی محصوالت خود را در بازار جهانی به فروش برسانند که در ادامه ظرفیت تولید آنها و به دنبال آن بهره  

د یافت. در طول سال های گذشته آن طور که باید و انتظار می رفت سرمایه خارجی وری تولید، افزایش خواه

به کشور جذب نشده است. این در حالی است که کشور ما از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه های مختلف 

برخوردار است. چنانچه منابع مالی طرف های خارجی جذب کشور شود می توان در مسیر بهبود و توسعه 

کرد صنایع گام برداشت. رفع تحریم و بازگشت مجدد به برجام یکی از الزامات اساسی در مسیر جذب عمل

کشور در طول سال های گذشته با وجود تمام محدودیت هایی که در  فوالدسرمایه به کشور است. صنایع 

توسعه گام بردارند، تا مسیر فعالیت صنایع به دالیل مختلف ازجمله تحریم وجود داشته، توانسته اند در مسیر 

ایران در سطح جهانی شناخته شده است. در همین حال بازارهای خوبی برای فروش  فوالدجایی که صنعت 

 محصوالت فوالدی ایرانی در سطح جهان وجود دارد. 

المللی با ارزش آفرینی همراه باشد. حال انتظار می رود همین  به عالوه آنکه تالش شده صادرات و فروش بین

مسیر با جدیت بیشتری دنبال شود. تولید محصوالت نهایی و فروش آنها در بازار جهانی در اولویت قرار گیرد. 

فوالدسازان ایرانی در طول سال های گذشته عالوه بر ارتقای جایگاه تولیدی خود، توانسته اند دانش فنی شان 

 را به روز و داخلی سازی کنند. 

حال می توانند از این دانش حتی در سایر کشورها نیز بهره بگیرند. چنانچه تعامالت ایران در سطح بین المللی 

بهبود یابد، می توان به حضور صنعتگران ایرانی در سایر کشورها نیز امید داشت. به عنوان مثال، افغانستان که 

 ارد، از ظرفیت های غنی سنگ آهن برخوردار است. در همسایگی ایران قرار د

بدون تردید ایران می تواند سهم مثبتی در بهره مندی این کشور از ظرفیت های معدنی و احداث صنایع داشته 

 باشد. 

هستند و ایران می تواند در سایه تعامالت بین المللی، سهم  فوالدبسیاری از کشورهای همسایه ایران نیازمند 

جهی از تامین بازار این کشورها را در اختیار بگیرد. بدون تردید این گونه مبادالت تجاری به نفع طرفین قابل تو

 خواهد بود. 

صنایع فوالدی کشور در طول این سال ها در مسیر بلوغ صنعتی گام برداشته اند و بسیاری از نیازهای خود را 

د عالوه بر تامین نیاز کشورهای همسایه به این محصول، با تکیه بر توان داخلی تامین می کنند؛ بنابراین بای

 سهمی هم در ارائه خدمات فنی مهندسی به آنها داشته باشیم. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 

 104شماره  1400 ماهدوم مهرهفته 

 

 

 گزارش چیالن از آخرین قیمت های بیلت و اسلب صادراتی ایران

روند قیمت فوالد صادراتی ایران/ کاهش قیمت اسلب صادراتی برای سومین هفته 

 متوالی 

 14۰۰مهر  1۷شنبه  1۰:۰4 - چیالن آنالین

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

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

دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن،  63۷.5گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 

درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته  ۰.2دالری یا  1رشد 

درصدی را نشان می  2.۷دالری یا  18.5از آن کاهش  دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 658.5

 دهد.

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

دالر به ازای هر تن معامله شد.  662تا  655درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت  2.۷ایران در هفته گذشته 

ه دالر به ازای هر تن بود ک 64۰تا  635در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 

 درصدی را نشان می دهد.  ۰.2مهر، افزایش  ۷میانگین این قیمت نسبت به قیمت های 

 

متال بولتن گزارش داده است که فوالدسازان ایرانی با برطرف شدن مشکل قطعی برق شان، مزایده هایی را 

 برای تحویل اسلب و بیلت در حجم های بزرگ و قابل توجه به خریداران خارجی، باز کرده اند. 

 

در هفته گذشته، قیمت اسلب صادراتی ایران برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. قیمت اسلب صادراتی 

درصد کاهش  22دالر به ازای هر تن، معادل  191.5ایران نسبت به سقف آن در اواخر اردیبهشت سال جاری، 

 یافته است. 

 

 

http://chilanonline.com/2021/10/09/38492/
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 ماهه فوالد ایران در پی محدودیت های برقی 5کاهش تولیدات

 14۰۰مهر  18یکشنبه  15:1۰ - 24معدن

میزان تولیدات فوالدسازان ایرانی طی ماه آگوست و به دنبال آن در پنج ماهه اول 

سال در پی محدودیت های ناشی از قطع برق در فصل تابستان کاهشی بوده است. 

و آنها را از  دستورالعمل های دولتی که فوالدسازان را اجبارا به کاهش تولید واداشته

 دستیابی به اهداف تولیدی خود در سال جاری دور نگه داشته است. 

 

میلیون تن فوالد خام در پنج ماهه نخست سال  2.35بر اساس آمار منتشر شده، فوالد مبارکه اصفهان با تولید 

مشابه سال در صدر تولید کنندگان ایرانی قرار گرفت اما این در حالی ست که این میزان به نسبت مدت 

 درصدی مواجه شده است.  13.56میلیون تنی بوده با کاهش  2.۷5گذشته که 

 

میلیون تنی در پنج ماهه نخست سال، رتبه دوم را به خود  1.22پس از فوالد مبارکه، فوالد خوزستان با تولید 

خوزستان اختصاص داده است. این میزان در حالی ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته فوالد 

 میلیون تن فوالد خام تولید کند.  1.65توانسته بود 

 

درصدی ساالنه رتبه سوم فوالدسازان ایران را  ۷هزار تن فوالد خام و کاهش  88۰ذوب آهن اصفهان با تولید 

هزار تن فوالد  95۰توانسته بود به میزان  99در اختیار گرفته است. این شرکت در پبنج ماهه نخست سال 

 ید کند. خام تول

 

هزار تنی بدون تغییر و فوالد  39۰، معدنی و صنعتی چادرملو با تولید هزار تنی 43۰جنوب با تولید  کاوه فوالد

درصدی ساالنه، از دیگر فوالدسازان ایرانی هستند که در رتبه های  16هزار تنی و کاهش  28۰ارفع با تولید 

 چهارم تا ششم این رده بندی قرار گرفته اند. 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰مهر  19دوشنبه  ۰8:15 - بورس پرس

 شرکت بورسی و فرابورسی شد 6قطع برق منجر به کاهش تولید فوالد 

https://madan24.com/2021/10/10/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA5-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF/
http://boursepress.ir/news/175982/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

8 

 104شماره  1400 ماهدوم مهرهفته 

 

 

 رشد نرخ بیلت و کاهش قیمت اسلب صادراتی ایران

 14۰۰مهر  1۷شنبه  12:35 - 24معدن

دن تعطیالت هفته طالیی چین معامالت انبوهی در مقیاس : طی هفته گذشته به دلیل پیش رو بو24معدن

جهانی برای محصول بیلت فوالدی صورت نگرفت و اگرچه در این میان کشور ایران هم از این قضییه مستثنی 

 نبود اما بهای این محصول صادراتی کشورمان با رشد همراه شد. 

دالر  635را برای حمل اواسط نوامبر به نرخ  هزار تنی بیلت 4۰خوزستان یک محموله  فوالددر هفته گذشته 

 فوب به مزایده گذاشت که در مورد نتیجه نهایی آن گزارشی ارایه نشده است. 

دالر در  883دالری هفتگی به  16در عین حال بهای میلگرد چین برای قراردادهای آتی حمل ژانویه با رشد 

 تن رسید اما معامالت خاصی برای بیلت صورت نپذیرفت. 

درصدی  ۰.16دالری بود با رشد  63۰تا  625براین اساس بهای هر تن بیلت صادراتی ایران که تا هفته گذشته 

 دالر افزایش یافت.  64۰تا  635به 

در بازار اسلب صادراتی کشور اما اوضاع به گونه ی دیگری روایت می شود و نرخ این محصول صادراتی کشورمان 

 دالر در تن ارزش گذاری شد.  662تا  655درصدی  2.۷در پایان هفته با کاهشی 

 

 2021درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  10افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  ۰8:34 - ایمیدرو

 درصد افزایش یافت. 9.۷میالدی،  2۰21ماهه  8خام ایران طی  فوالدولید میزان ت

اعالم کرد: ایران به عنوان  فوالدبه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، انجمن جهانی 

هز  4۰۰میلیون و  2۰دهمین فوالدساز جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان آگوست، 

 خام تولید کرد.  فوالدار تن 

https://madan24.com/2021/10/09/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7-2/
https://www.imidro.gov.ir/news/32205-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1.html
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میلیون  64میلیون تن(، ژاپن ) ۷۷.۷میلیون تن(، هند ) ۷33ساز جهانی به ترتیب چین ) فوالدکشور نخست  9 

میلیون تن(، آلمان  4۷.5میلیون تن(، کره جنوبی ) 5۰.8میلیون تن(، روسیه ) 5۷.1تن(، ایاالت متحده )

 میلیون تن( بودند.  24.1میلیون تن( و برزیل ) 26.6میلیون تن(، ترکیه ) 26.۷)

خام  فوالدهزار تن  9۰۰میلیون و  321ماهه اخیر، یک میلیارد و  8جهانی طی  فوالدشور تولیدکننده ک 64

 درصد رشد نشان می دهد.  1۰.6تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی، 

 درصدی جهانی  1.4درصدی ایران و کاهش  8.۷خام در ماه آگوست؛ افزایش  فوالدتولید 

درصد افزایش  8.۷خام تولید کرد که نسبت به ماه آگوست پارسال،  فوالدمیلیون تن  2.5در ماه آگوست،  ایران

 156.8درصد کاهش، به  1.4جهانی در ماه یاد شده با  فوالدنشان می دهد. این در حالی است که تولید 

 میلیون تن رسید. 

  سایت دیگر: 13

 14۰۰مهر  11یکشنبه  ۰9:۰1 - کاالخبر

 2۰21درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  ۰9:18 - معدن نیوز
 انجمن جهانی فوالد متتشر کرد:

 2۰21درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  ۰9:4۷ - معدن مدیا

 2۰21ولید فوالد خام ایران در هشت ماه درصدی ت 1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  1۰:۰5 - پایگاه خبری ایراسین
 انجمن جهانی فوالد منتشر کرد:

 2۰21ر هشت ماه درصدی تولید فوالد خام ایران د 1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  1۰:34 - متالز نیوز

 میلیون تن فوالد خام در ایران 2۰تولید 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  11:59 - بورس پرس

 درصدی 9.۷ن با رشد گزارش انجمن جهانی از میزان تولید فوالد ایرا

 14۰۰مهر  11یکشنبه  13:۰4 - صنعت کار

 2۰21درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  14:51 - عصر معدن

 2۰21م ایران در هشت ماه درصدی تولید فوالد خا 1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  15:۰4 - جهان معدن

 2۰21درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  1۰افزایش حدود 

https://www.imereport.ir/news/63664/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1
https://www.madannews.com/Fa/News/617890/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-2021
https://madanmedia.ir/19543/
https://www.irasin.ir/news/19331/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1
https://metalsnews.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://boursepress.ir/news/175746/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://www.sanatkaar.ir/78912/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C
http://asremadan.com/News/34298/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-2021
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/tol/item/6782-2021-10-03-11-06-15
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 14۰۰مهر  11یکشنبه  16:۰6 - معدن نامه 
 انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛

 2۰21درصدی تولید فوالد خام ایران در هشت ماه  1۰افزایش حدود 

 14۰۰مهر  11یکشنبه  2۰:51 - نبض بورس

 گزارش انجمن جهانی از میزان تولید فوالد

 14۰۰مهر  1۷شنبه  12:26 - انفوالد ایر

 درصدی تولید فوالد خام ایران 9.۷صمت: رشد 

 14۰۰مهر  18یکشنبه  ۰۰:32 - روزگار معادن

 درصدی تولید فوالد خام1۰افزایش حدود 

https://madanname.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%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%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C/
https://nabzebourse.com/fa/news/33677/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9686
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%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%AE%D8%A7%D9%85


 

 

 

 

 

11 

 104شماره  1400 ماهدوم مهرهفته 

 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

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

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

درصدی تولید فوالد  10افزایش حدود 

 2021خام ایران در هشت ماه 

سازمان توسعه و نوسازی 

 معدنی ایرانمعادن و صنایع 
11/۰۷/14۰۰ 13 46 

ماهه فوالد ایران در  5کاهش تولیدات

 پی محدودیت های برقی
 14 1 18/۰۷/14۰۰ 24معدن

روند قیمت فوالد صادراتی ایران/ 

 کاهش قیمت اسلب صادراتی برای ... 
 2 ۰ 1۷/۰۷/14۰۰ چیالن آنالین

 1 ۰ 1۷/۰۷/14۰۰ روزگار معادن صنعت فوالد تحریم ها را شکست داد

رشد نرخ بیلت و کاهش قیمت اسلب 

 صادراتی ایران
 1 ۰ 1۷/۰۷/14۰۰ 24معدن
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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
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

 

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

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

های دهنده مجموع بازدیدنشان« ضریب بازدید»اند. ها از خبرهای آن سایت انجام دادهدیگر سایتمجموع بازنشرهایی است که « 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

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران

۱ ۰ ۱۳ ۴۶ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۲۶ ۰ ۲ ۰ بورس پرس

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۱ ۰ نبض بورس

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۱ ۰ ۲ 24معدن

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲ ۰ ۰ ۱ 24بورس

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۶ ۰ ۱ ۰ معدن نامه

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ کاالخبر

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ چیالن آنالین

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ روزگار معادن

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ صنعت کار

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ جهان معدن

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ معدن مدیا

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ عصر معدن

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ اخبار فلزات

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ معدن نیوز

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 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 چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهکند که هر سایت در 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 

 دیدباز

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۱ ۰ ۲ 24معدن

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران
۱ ۰ ۱۳ ۴۶ ۱ ۰ ۰ ۱ 
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 دیدباز

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ چیالن آنالین

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ روزگار معادن

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲ ۰ ۰ ۱ 24بورس
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 خبرهای منتشر کننده سایت 

 

 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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 کننده و بازنشر کننده خبرسایت های منتشر  

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرههایی که خبرهای بیشتری داشتهدر نمودار زیر، سایت
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هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت 

 اندداشته

 

های پربازدیدتری بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایت های تولیدکننده خبر در ایندهد 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
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران

۱ ۰ ۱۳ ۴۶ ۱ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۲۶ ۰ ۲ ۰ بورس پرس

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۱ ۰ نبض بورس

 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۱ ۰ ۲ 24معدن

 ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲ ۰ ۰ ۱ 24بورس
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خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده اند سایت هایی که بیشترین  

 )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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 شده بر اساس رتبه الکساآمار خبرهای منتشر شده و بازنشر  

 

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

 است مشخص شده
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