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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 1400هزار تن شمش در فوالد کاوه جنوب کیش در فروردین  148تولید بیش از 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  12:44 - 24معدن

جنوب کیش  کاوه فوالدشرکت  14۰۰بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی است در نخستین ماه سال 

 تن شمش بیلت شد.  8۰هزار و  148موفق به تولید 

 

بر پایه آمارهای سامانه کدال، این آمار در  24تحلیلی معدن  -به گزارش روز سه شنبه خبرنگار سایت خبری

 درصدی نشان می دهد.  4۷.3رشد  99تنی شمش بیلت در فروردین ماه  516هزار و  1۰۰مقایسه با تولید 

 تن آهن اسفنجی تولید کرد.  865هزار و  16۰جنوب کیش در ماهی که گذشت همچنین  هکاو فوالدشرکت 

درصدی  29.4تن( رشد  246هزار و  124آمار تولید آهن اسفنجی نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال )

 داشته است. 

 31۰لیارد و می 1۰993جنوب کیش  کاوه فوالدبر پایه این گزارش در ماهی که گذشت مجموع فروش شرکت 

 میلیون ریال آن مربوط به فروش محصوالت صادراتی بوده است.  899میلیارد و  6185میلیون ریال بوده که 

 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  13:58 - فوالد ایران

 14۰۰هزار تن شمش در فوالد کاوه جنوب کیش در فروردین  148: تولید بیش از 24معدن

 

 

 

https://madan24.com/2021/04/27/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-148-%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-%D8%AC/
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9279
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 ماه نخستدرصدی فروش فوالد کاوه جنوب در  169رشد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:13 - دنیای معدن

ماهه منتهی به فروردین سال جاری از  1جنوب در  کاوه فوالدشرکت -دنیای معدن 

گفتنی است مبلغ  میلیارد تومان درآمد کسب نمود. 1۰99فروش محصوالت خود 

درصد  169ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  1فروش این شرکت در مدت 

 رشد داشته است. 

 

 شروع خوب کاوه در سال جدید

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:49 - نبض بورس

درصدی نسبت به فروردین  16۰جنوب کیش در این ماه با جهش  کاوه فوالدشرکت 

 میلیارد تومانی کسب کرده است. 11۰۰گذشته درآمد 

جنوب کیش با نماد معامالتی کاوه در  کاوه فوالدبه گزارش نبض بورس ، شرکت 

میلیارد تومانی ثبت کرده که در مقایسه با فروردین سال گذشته افزایش بیش  11۰۰دودا فروردین فروش ح

 درصدی نشان می دهد.  16۰از 

درصد افزایش نسبت به فروردین سال  5۰و  99درصد افزایش نسبت به میانگین سال  2۷کاوه در فروردین با 

درصد افزایش  2۰روش شرکت در فروردین با مقدار فهزار تن شمش بیلت تولید کرد.  148گذشته، بیش از 

 هزار تن بیلت رسید.  95نسبت به دوره مشابه گذشته به بیش از 

 منبع:بااقتصاد 

https://www.donyayemadan.ir/view/204161/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%A1%DB%B6%D9%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-
https://nabzebourse.com/fa/news/26427/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 حرکت فوالدی ها روی ریل تولید و مانع زدایی

 14۰۰اردیبهشت  ۰8چهارشنبه  11:۰5 - پایگاه خبری گسترش

در شرایطی که کشور از نظر اقتصاد نفتی با معضالت زیادی دست و پنجه نرم می 

با تمام قوا در مسیر تولید قد علم کرده و با اتکا بر شعار  فوالدن کند، صنعتی همچو

 تولید، پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر رشد گام برمی دارد.

و  فوالدوضعیت تولید  1399آمار منتشر شده از عملکرد شرکت های تولیدی نشان می دهد که در سال 

رشد قابل توجهی داشته است. برای  1398به سال  محصوالت وابسته به آن شرایط مطلوبی را داشت و نسبت

 صعودی پیش بینی شده است.  فوالدامسال نیز شرایط تولید برای صنعت 

 

رسول خلیفه سلطان در گفت وگو با گسترش نیوز اظهارکرد: تمام آمار منتشر شده در خصوص تولید و فروش 

مار بنگاه ها، مجموع انبارها و میزان فروش در سال گذشته امکان صحت سنجی دارد. اعداد باید با آ فوالد

داخلی و صادرات مطابقت داده شود و سپس در رابطه با عملکرد شرکت های فوالدی کشور قضاوت کنیم. بر 

اساس اخبار ضد و نقیض، آماری غلط و نادرست دست به دست می شود که افراد بدون اطالع از اصل داستان 

. به عنوان مثال برخی از تجار ماده اولیه را خریداری کردند اما به دلیل به پخش این اکاذیب دامن می زنند

شرایط کشور قادر به صادرات نشده اند و این مواد در انبارها به صورت ذخیره باقی مانده و یا وارد خطوط تولید 

 آنها شده است. 

د و می توان با بررسی دقیق ارقام وی افزود: تا پایان خرداد ماه اطالعات و آمار دقیق شرکت ها منتشر می شو

کشور در هر شرایطی  فوالدحاصل، به روشنی عملکرد شرکت های فوالدی فعال در کشور پی برد. صنعت 

میلیون تولید  34تا  32داشتیم و برای امسال بین  فوالدمیلیون تن تولید  3۰بالنده است. در سال گذشته 

 همه حال رو به رشد بوده و خواهد است. در  فوالدپیش بینی شده و روند صنعت  فوالد

  حاکم است فوالدتوازن بین عرضه و تقاضای 

تصریح کرد: در تمام حوزه ها عمده ترین معضل در حوزه تامین مواد اولیه  فوالددبیر انجمن تولیدکنندگان 

یکدیگر افزایش می توازنی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به عبارت بهتر هماهنگ با  فوالدبوده و در بخش 

گزارش  فوالدمیلیون تن تولید  3۰تمام حلقه ها همزمان با هم رشد می کنند. زمانی که  فوالدیابند. در صنعت 

می شود و برای آینده نیز روند روبه رشدی در نظر گرفته می شود، در نتیجه در تمام حوزه ها قطعا قابلیت 

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-168813
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ینده هر چه در قسمت های مختلف سنگ آهن اعم از تولید، ارتقا و گسترش وجود دارد. به طور کلی برای آ 

 حمل ونقل سرمایه گذاری کنیم در حفظ ظرفیت های تولید می توانیم موفق تر ظاهر شویم. 

 

خلیفه سلطان ادامه داد: بحث فروش داخلی و صادرات با میزان تولید به هم گره خورده است. اگر موضوع 

مزاحمت ایجاد نکند، صادرات  فوالدگره نزنند و اگر تنظیم بازار داخلی برای صادرات را با مباحث تنظیم بازار 

میلیون تن  3۰باید به آسانی و تحت شرایط به دور از حواشی و معضالت انجام شود. به عنوان مثال  فوالد

باید به میلیون تن باقی مانده  15میلیون تن از آن در بازار داخلی مصرف می شود و  15تولید شده و  فوالد

سایر کشورها صادر شود. زمانی که میزان تولید در داخل کشور فراتر از نیاز است نگرانی در خصوص تنظیم 

 بازار و تامین مواد اولیه در داخل معنا ندارد و باید تمام همت را جهت انجام صادرات به کار گرفت. 

  درصد رشد در تولید محصوالت فوالدی 10

میلیون تن از این محصول را تولید  31قریب به  1399نندگان آهن اسفنجی در سال وی تاکید کرد: تولیدک

میلیون تن افزایش رشد را شاهد بودیم. در رابطه با تولید  12چیزی حدود  1398کردند که نسبت به سال 

شته میانی نیز وضعیت رو به رشدی برقرار بود به طوری که صنعتگران فعال در این حوزه در سال گذ فوالد

درصد افزایش داشته  11، حدود 1398هزار تن رسید که نسبت به سال  252میلیون و  3۰موفق به تولید 

توانست در حوزه تولید محصوالت  1398کشور در سال گذشته نسبت به سال  فوالداست. در مجموع صنعت 

پیش بینی می شود در درصد رشد را به ثبت برساند که اتفاق عظیمی به حساب می آید و  1۰فوالدی حدود 

 امسال همین روند افزایشی رقم بخورد. 

خلیفه سلطان در پایان مطرح کرد: اگر تولیدکننده را از هزینه های اضافی نجات دهیم می توانیم در حوزه 

صادرات نیز حرف بیشتری برای زدن داشته باشیم و معامالت خارجی به نحو احسن انجام می شود. صنعت 

ور بر پایه شعار مانع زدایی حرکت می کند که اگر بخواهیم سایر مشکالت این صنعت را رفع کش فوالدتولید 

باید در جهت رفع  14۰۰و رجوع کنیم باید به چالش های موجود در صادرات اشاره کرد و همسو با شعار سال 

ه که یک صنعت بالنده کشور ثابت کرد فوالدموانع صادرات و معامالت بین الملل گام برداریم. در تمام ادوار 

است و استحقاق رشد را دارد و می تواند از پس خودش برآید و برای امسال نیز همین روند رو به جلو را در 

پیش گرفته است. در حوزه قیمت گذاری نیز باید گفت برنامه از پیش تعیین شده برای جهش قیمتی نداریم 

به تناسب هزینه ها احتماال شاهد رشد قیمت باشیم. به اما در مجموع این صنعت نیز همانند سایر حوزه ها 

 نیز روند قابل قبولی را طی خواهد کرد.  فوالدعبارت بهتر اگر هزینه های احتمالی منطقی باشد قیمت 

  سایت دیگر: 2

 14۰۰اردیبهشت  ۰8چهارشنبه  13:44 - می متالز

 حرکت فوالدی ها روی ریل تولید و مانع زدایی

 14۰۰اردیبهشت  ۰9پنجشنبه  18:26 - تحلیل بازار

 14۰۰پیش بینی عملکرد فوالد در 

https://me-metals.ir/fa/news/207509/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/news/86078/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:1۰ - ایرنا

بررسی مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال  -ایرنا -تهران

خام است، آماری که  فوالدمیلیون تن  32حاکی از برنامه ریزی برای تولید  14۰۰

 درصدی را نشان می دهد. 2۷.۷در مقایسه با عملکرد سال گذشته، رشد 

تن  9۰۰هزار و  3۷4میلیون و  28به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سال گذشته فوالدسازان داخلی موفق به تولید 

 خام شده بودند.  فوالد

برنامه ریزی شده است، این در  14۰۰میلیون تن انواع محصوالت فوالدی برای سال  23در این برنامه تولید 

 میلیون تن از این محصوالت است.  25کی از تولید بیش از فوالدسازان حا 99حالی است که عملکرد سال 

میلیون تن محصول برنامه  33در آهن اسفنجی برپایه نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور، امسال تولید 

 میلیون تنی از سوی واحدها بودیم.  3۰.5ریزی شده است. در این زمینه سال گذشته شاهد تولید بیش از 

  سایت دیگر: 21

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:14 - در حاشیه

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32رای تولید هدفگذاری ب

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:28 - صنعت کار

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:39 - پایگاه خبری اعتماد

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:41 - اقتصاد آنالین
 بررسی مهمترین برنامه های وزارت صمت نشان داد؛

 میلیون تن فوالد خام32رای تولید برنامه ریزی ب

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:43 - فصل اقتصاد

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  ۰9:44 - معدن نیوز

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

https://www.irna.ir/news/84309084/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://darhashiyeh.com/news/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.sanatkaar.ir/71827/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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
https://etemadonline.com/content/480460/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-32-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-523626
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/668228/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-32-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.madannews.com/Fa/News/613681/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-32-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  1۰:14 - 24معدن 

 یون تن سیمانمیل 58میلیون تن فوالد خام تا  32از 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  1۰:3۰ - بورس پرس

 والد خام و آهن اسفنجیمیلیون تن ف 33و  32پیش بینی وزات صنعت برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:۰8 - ارانیکو

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری فلزات و معادن 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:13 - خبرگزاری صنایع

 یلیون تن فوالد خام در سال جاریم 32هدف گذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:16 - دنیای معدن

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:23 - عصر معدن

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:53 - روند بورس امروز

 14۰۰میلیون تن فوالد خام هدفی برای وزارت صمت در  33تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  11:55 - کاالخبر

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  12:12 - عصر بازار

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  12:24 - سروش نیوز

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدف گذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  12:25 - ایران اکونومیست

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  13:۰8 - می متالز

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32رای تولید هدفگذاری ب

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  16:۰2 - صنعت نیوز

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

 14۰۰اردیبهشت  ۰۷سه شنبه  22:36 - آرتان پرس

 میلیون تن فوالد خام 32لید هدفگذاری تو

 14۰۰اردیبهشت  ۰8چهارشنبه  ۰8:28 - شرکت ملی فوالد ایران

 میلیون تن فوالد خام در سال جاری 32هدفگذاری برای تولید 

https://madan24.com/2021/04/27/%D8%A7%D8%B2-32-%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%AA%D8%A7-58-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85/
http://boursepress.ir/news/167410/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%D9%88-%DB%B3%DB%B3-%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-%D9%88-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.eranico.com/fa/content/135062
https://sanayepress.com/1400/02/07/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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/
http://www.donyayemadan.ir/view/204169/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://asremadan.com/News/29847/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-32-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://boursemrooz.com/94664/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-33-%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-%D9%87%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2.html
https://www.imereport.ir/news/52704/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.asrebazar.com/Home/News/174061
https://sorooshnews.com/1400/02/07/%D9%87%D8%AF%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84/
http://iraneconomist.com/fa/news/380222/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://me-metals.ir/fa/news/207293/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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/185829/
https://artanpress.ir/46644/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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/
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/581691/%C2%A0%C2%A0-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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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 نشر کردههایی است که خبر را بازدهنده 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

میلیون تن فوالد  32هدفگذاری برای تولید 

 خام در سال جاری

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰۷/۰2/14۰۰ 22 643 

حرکت فوالدی ها روی ریل تولید و مانع 

 زدایی
 ۷۰ 2 ۰8/۰2/14۰۰ پایگاه خبری گسترش

 1۰ 1 ۰۷/۰2/14۰۰ نبض بورس شروع خوب کاوه در سال جدید

هزار تن شمش در فوالد  148تولید بیش از 

 کاوه جنوب کیش در ... 
 ۰4 1 ۰۷/۰2/14۰۰ 24معدن

درصدی فروش فوالد کاوه جنوب در  169رشد 

 ماه نخست
 ۰3 1 ۰۷/۰2/14۰۰ دنیای معدن
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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 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 

 جمهوری اسالمی
1 ۰ 22 643 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

 گسترش
1 ۰ 2 ۷۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 158 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

خبرگزاری 

 صنایع
۰ 1 ۰ 26 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 18 ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 16 ۰ 1 ۰ سروش نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 15 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 1 ۰ ۰ 1 1۰ ۰ ۰ 1 نبض بورس

 ۰ 1 ۰ ۰ 8 ۰ 1 ۰ ارانیکو

پایگاه خبری 

 اعتماد
۰ 1 ۰ 5 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ می متالز

ایران 

 اکونومیست
۰ 1 ۰ 3 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ روند بورس امروز

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ کاالخبر
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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 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ آرتان پرس

 1 1 ۰ 1 ۰ 1 1 1 دنیای معدن

 1 1 ۰ 1 ۰ 1 1 1 24معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فوالد ایران

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ در حاشیه

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ بیدنا

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

 

 
 

ندبار اند و در مجموع چکند 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
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 22 643 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

پایگاه خبری 

 گسترش
1 ۰ 2 ۷۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ 1 دنیای معدن

 1 ۰ ۰ 1 1۰ ۰ ۰ 1 نبض بورس

 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ 1 24معدن
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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 میدههایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بونمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر 

 

 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 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
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 22 643 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 158 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

پایگاه خبری 

 گسترش
1 ۰ 2 ۷۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3۰ ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

خبرگزاری 

 صنایع
۰ 1 ۰ 26 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 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

23 
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