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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 گزارش ویژه چیالن از صنعت فوالد در هفته ای که گذشت:

بهترین نماد فوالدی هفته/ پردرآمدترین شرکت فوالدی هفته/ معامالت فوالد  "کاوه"

 در بورس کاال

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  12:1۰ - چیالن آنالین

کشور را می توانید هر هفته، در چیالن  فوالدنگاه چیالن به تحوالت هفتگی صنعت 

در بازارهای جهانی بود.  فوالدآنالین بخوانید. خبر خوب هفته گذشته، جهش قیمت 

در شرایطی که بازار داخلی در رکورد به سر می برد، رکوردشکنی قیمت ها در بازار 

جهانی، فرصت بزرگی را در اختیار شرکت های فوالدی و اقتصاد ایران قرار داده است. استفاده از این فرصت 

رش ویژه چیالن در مورد جریانات مهم صادراتی می تواند به مهار قیمت ارز در بازار داخلی کمک کند. گزا

 در هفته گذشته را در ادامه بخوانید. فوالدصنعت 

 خبر خوب هفته 

 

در بازارهای جهانی بود. در شرایطی که بازار داخلی در رکورد به  فوالدخبر خوب هفته گذشته، جهش قیمت 

ار شرکت های فوالدی و اقتصاد سر می برد، رکوردشکنی قیمت ها در بازار جهانی، فرصت بزرگی را در اختی

 ایران قرار داده است. استفاده از این فرصت صادراتی می تواند به مهار قیمت ارز در بازار داخلی کمک کند. 

 

افزایش تقاضا برای شمش فوالدی صادراتی ایران از طرف مشتریان آسیایی باعث شد تا فوالدسازان ایرانی 

هزار تنی شمش فوالدی ایران در هفته گذشته  2۰تر ببرند. یک محموله هفته گذشته قیمت ها را باز هم باال

هزار تنی دیگری نیز با نرخ  3۰دالر به ازای هر تن به مشتریان خارجی فروخته شد و محموله  576با قیمت 

 دالر به 5۸۰دالر به ازای هر تن به فروش رسید. متال بولتن گزارش داده که یک فوالدساز ایرانی قیمت  579

ازای هر تن را برای یک مزایده خود مدنظر دارد. در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر 

 1.2فروردین، رشد  1۸دالر به ازای هر تن بود که میانگین آن نسبت به قیمت های  579تا  576کشور 

http://chilanonline.com/2021/04/17/35115/
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 درصدی را نشان می دهد.  

 

دالر به  6۰۰به  CISدی قرار دارد. قیمت بیلت صادراتی در حال حاضر در یک سوپرسایکل صعو فوالدبازار 

سال گذشته است. در بازارهای مختلف قیمت ورق فوالدی نیز به  9ازای هر تن رسیده که باالترین قیمت در 

، فرصتی طالیی را در اختیار فوالدسازان فوالدتاکنون رسیده است. افزایش قیمت  2۰۰۸باالترین میزان از سال 

 هرمز و غیره قرار داده است. #، کاوه#، فوالد#فخوز، #ر ایرانی نظی

 

در حال حاضر وجود دارد. درآمدهای  فوالدبازار داخلی در رکود قرار دارد و فرصت مناسبی برای جهش صادرات 

 می توانند نقش مهمی در کنترل بازار ارز داشته باشند.  فوالدحاصل از صادرات 

 

 خبر بد هفته 

 

 6در عرضه سنگ آهن در بورس کاال در هفته گذشته، در رویدادی عجیب، تقاضا برای سنگ آهن دانه بندی 

ه بندی برابر عرضه بود. در نتیجه این امر، سنگ آهن دان 3برابر حجم عرضه و تقاضا برای سنگ آهن کلوخه 

درصد باالتر از نرخ پایه معامله شد. جهش قیمت سنگ  17درصد باالتر از قیمت پایه و سنگ آهن کلوخه  2۰

در کشور را باال می برد و هفته گذشته عمالً با معامالت سنگ آهن،  فوالدآهن در بورس کاال، هزینه تولید 

 و بازار آزاد بودیم. میانی و محصوالت فوالدی در بورس کاال  فوالدشاهد رشد قیمت 

 

درصدی،  2۰معاون خرید ذوب آهن اصفهان در مورد این معامالت سنگ آهن به خبرنگار چیالن گفت: با رقابت 

تومان به ازای هر کیلو باالتر از قیمت پایه معامله شد. این امر باعث می شود که  223سنگ آهن دانه بندی 

تومان به ازای هر کیلو افزایش یابد؛  379مالت هفته گذشته سهم سنگ آهن در تولید چدن به تنهایی با معا

تن سنگ آهن دانه بندی نیاز است. این مورد تأثیر معامله دیروز بر  1.7چرا که برای تولید هر تن چدن به 

تومان به ازای هر کیلو  ۸۰۰تا  7۰۰تولید چدن است و تأثیر آن بر هزینه تولید محصوالت نهایی فوالدی نیز 

که هم اکنون نیز با  فوالددر کشور باال می رود و تولیدکنندگان  فوالدا این رقابت مخرب هزینه تولید است. ب

 معضل کنترل قیمت ها دست و پنجه می کنند، آسیب می بینند. 

 

 انتصابات هفته 

 

اکسین  فوالدصنعت بناب و سرپرست  فوالدخوزستان و  فوالددر هفته گذشته، مدیران عامل جدید دو شرکت 

فروردین، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی  22خوزستان معرفی شدند. روز یکشنبه 

خوزستان منصوب و جایگزین  فوالدندگان، امین ابراهیمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پای
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اکسین خوزستان بوده و در دوره مدیرعاملی  فوالدعلی قلعه نوی شد. امین ابراهیمی پیش از این مدیرعامل  

فخوز بوده است. ابراهیمی #خوزستان، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در  فوالدمهندس کشانی در 

اکسین را در سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره بر عهده داشته و  فوالدسکان هدایت شرکت  97از سال 

توانست طی مدت کوتاهی کارنامه درخشانی از خود بجا بگذارد؛ بنحوی که توانست این شرکت را از زیان 

 برساند.  99و  9۸سوددهی طی سال های هزار میلیاردتومان  2۰۰۰انباشته طی ده سال گذشته به 

 

اکسین خوزستان با تکریم خدمات مهندس امین ابراهیمی که  فوالدهمچنین در هفته گذشته، هیأت مدیره 

خوزستان منصوب شده اشت، مهندس امین آسیابان را به عنوان سرپرست  فوالدبه عنوان مدیرعامل شرکت 

 این شرکت انتخاب کرد. 

 

ا صدور حکمی از طرف گروه مالی گردشگری، سورنا زمانیان به عنوان مدیرعامل جدید در تحولی دیگر، ب

 صنعت بناب معرفی شد و جای بابک علیزاد شهیر را گرفت.  فوالدشرکت 

 

 بهترین نماد فوالدی هفته 

 

ن روزهای دانست. سهامداران بازار بورس همچنا کاوه#بهترین نماد فوالدی بازار سهام در هفته گذشته را باید 

جنوب کیش در هفته گذشته  کاوه فوالدکابوس واری را پشت سر می گذارند. با این وجود، سهامداران شرکت 

 درصد بود.  4.7 کاوهداشتند و بازدهی هفتگی  فوالدوضعیت بهتری نسبت به سایر نمادهای زنجیره 

 

 عرضه های فوالدی بورس کاال در هفته ای که گذشت 

 

تن، انواع شمش و محصوالت فوالدی در بورس کاال مورد معامله قرار  762هزار و  29۰ت در هفته ای که گذش

 گرفت. 

 

 میلیارد تومان بود.  4116در بورس کاال در هفته گذشته  فوالدارزش کل معامالت 

 

ی میلیارد تومان 1۰41مبارکه در هفته گذشته از محل فروش انواع محصوالت خود در بورس کاال، درآمد  فوالد

به دست آورد. از میان تمام شرکت های فوالدی، بیشترین ارزش فروش محصوالت در بورس کاال در هفته 

 مبارکه بود.  فوالدگذشته متعلق به 
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 2021درصدی تقاضای جهانی فوالد در سال  5.8پیش بینی رشد 

 14۰۰وردین فر 2۸شنبه  12:25 - عصر بازار

( انتظار دارد علیرغم تأثیر اقتصادی بیماری WSA) فوالدانجمن جهانی  -عصر بازار

درصد افزایش نسبت به سال  5.۸با  2۰21در سال  فوالدهمه گیر کرونا، تقاضای 

 میلیارد تن برسد. 1.۸74گذشته به 

پس از بهبود اقتصاد جهانی،  فوالدی به گزارش پایگاه خبری عصربازار به نقل از کاالخبر؛ همچنین انجمن جهان

 پیش بینی کرده است.  2۰22درصدی را برای سال  2.7ساالنه  فوالدرشد تقاضای 

 

در سال  فوالددرصدی در سال جاری، نقش مهمی در تقاضای باالی  9.1انتظار می رود چین با رشد تقاضای 

 ایفا کند.  2۰21

 

پیش  2۰22چین برای سال  فوالددرصدی را در تقاضای  3کاهش  WSA فوالدبا این حال انجمن جهانی 

 بینی می کند، زیرا اثرات سیاست های محرک تا آن زمان از بین خواهد رفت. 

 

همچنان کمتر از سطح  2۰22و  2۰21برای سال های  فوالدباور دارد که تقاضای  WSAعلیرغم این رشد، 

 باشد.  2۰19قبل از کرونا در سال 

  سایت دیگر: 3

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  11:15 - کاالخبر

 2۰21درصدی تقاضای جهانی فوالد در سال  5.۸پیش بینی رشد 

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  11:25 - روند بورس امروز

 2۰21درصدی تقاضای جهانی فوالد در سال  5.۸پیش بینی رشد 

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  11:3۸ - دنیای معدن

 2۰21انی فوالد در سال درصدی تقاضای جه 5.۸پیش بینی رشد 

http://www.asrebazar.com/Home/News/172702
http://www.imereport.ir/news/51781/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1
https://boursemrooz.com/93058/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7.html
http://www.donyayemadan.ir/view/201719/-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-
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 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  105رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:۰۰ - فصل اقتصاد

شرکت معدن و صنایع  74ایمیدرو اعالم کرد: پارسال ارزش فروش  -فصل اقتصاد 

هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به عملکرد سال  322معدنی در بورس از 

 درصدی همراه شد.  1۰5پیش از آن با رشد 

ن )ایمیدرو(، فروش اسفند به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرا

هزار میلیارد  44.6 ثبت کرد و به 9۸درصدی در هم سنجی با سال  2۰3این شرکت ها نیز جهش  99ماه 

  تومان رسید. 

درصدیدر 9۸هزار میلیارد تومانی و ثبت رشد  77.4مبارکه )با نماد مبارکه( با فروش  فوالددر سال گذشته 

ن و صنایع معدنی ایستاد. پس از آن شرکت ملی صنایع مس )با صدر فهرست پرفروش ترین های گروه معد

درصدی را ثبت کرد و در جایگاه دوم پرفروش ها قرار  ۸7هزار میلیارد تومانی رشد  41.9نماد فملی( با فروش 

هزار میلیارد تومان فروش محصوالت خود،  3۰.6خوزستان )با نماد فخوز( با  فوالدگرفت. در جایگاه سوم نیز 

 درصدی را پشت سر گذاشت. 93یش افزا

سپید فراب کویر  فوالدجنوب،  کاوه فوالدهرمزگان،  فوالددر ادامه شرکت های گل گهر، چادرملو، ذوب آهن، 

 خراسان در جایگاه چهارم تا دهم ارزش فروش قرار گرفتند.  فوالدو 

رصد است، در حالی د 34سهم فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بورس از کل فروش شرکت ها 

 درصد بوده است. 24که سهم ارزش بازار آنها از کل بازار سهام 

 

  سایت دیگر: 4

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:1۸ - جهان اقتصاد

 هزار میلیارد تومانی شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس 322فروش 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  15:1۰ - بیرونیت

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/662087/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://jahaneghtesad.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-322-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF/
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/28901/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9/
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 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  17:11 - بازار مشترک 

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  26پنجشنبه  1۰:15 - آرتان پرس

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322از  شرکت های معدنی ارزش فروش

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  ۰9:53 - ایمیدرو

شرکت های معدن و صنایع معدنی فعال در بورس، سال گذشته رشد فروش 

 درصدی را به ثبت رساندند.1۰5

ماه سال پایانی قرن گذشته، ارزش فروش  12گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در به 

هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به عملکرد سال 322شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس از  74

درصدی را تجربه 2۰3نیز جهش  99درصدی همراه شد. همچنین فروش اسفند ماه 1۰5پیش از آن با رشد 

هزار میلیارد تومانی و  77.4مبارکه با فروش  فوالدهزار میلیارد تومان رسید. در سال گذشته 44.6کرد و به 

درصدی، در صدر فهرست پرفروش ترین های گروه معدن و صنایع معدنی ایستاد. پس از آن 9۸ثبت رشد 

د و در جایگاه درصدی را ثبت کر۸7هزار میلیارد تومانی رشد  41.9شرکت ملی صنایع مس )فملی( با فروش 

هزار میلیارد تومان فروش  3۰.6خوزستان )فخوز( با  فوالددوم پرفروش ها قرار گرفت. در جایگاه سوم نیز 

درصدی را پشت سر گذاشت. در ادامه شرکت های گل گهر، چادرملو، ذوب آهن، 93محصوالت خود، افزایش 

خراسان در جایگاه چهارم تا دهم ارزش  الدفوسپید فراب کویر و  فوالدکاوه جنوب،  فوالدهرمزگان،  فوالد

فروش قرار گرفتند. در حال حاضر سهم فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بورس از کل فروش 

 درصد بوده است. 24درصد است در حالی که سهم ارزش بازار آنها از کل بازار سهام 34شرکت ها در سال قبل، 

  سایت دیگر: 42

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:1۰ - 24معدن

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:1۰ - چیالن آنالین

https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/10668/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://artanpress.ir/45553/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7/
http://www.imidro.gov.ir/news/29465-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html
https://madan24.com/2021/04/14/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://chilanonline.com/2021/04/14/35100/
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 ار سهامدرصدی درآمد فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی باز1۰5رشد  

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:25 - معدن نیوز
 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته1۰5رشد 

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:25 - کاالخبر
 در سال گذشته رقم خورد؛

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بازار سرمایه 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:32 - دنیای معدن

 ار میلیارد تومان عبور کردهز322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  1۰:57 - پایگاه خبری گسترش

 99رشد چشمگیر غول های معدنی در بورس 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:۰۸ - عصر معدن

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:۰۸ - معدن مدیا

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:15 - خبرگزاری صدا و سیما
 99در سال 
 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:22 - آریا

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:29 - بورس نیوز
 در اسفندماه سال گذشته رقم خورد؛

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی 2۰3جهش 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:34 - پایگاه خبری ایراسین
 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته1۰5رشد 
 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ش فروش از ارز

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:34 - روزنامه گسترش صمت

 رکورد زدند 99غول های معدنی در بورس 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  11:35 - ایرنا

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 ۰14۰فروردین  25چهارشنبه  11:51 - ایران اکونومیست

https://www.madannews.com/Fa/News/613454/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.imereport.ir/news/51689/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.donyayemadan.ir/view/201031/-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-165595
http://asremadan.com/News/28763/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://madanmedia.ir/the-sales-value-exceeded-322-thousand-billion-tomans/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3075652/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://www.aryanews.com/News/20210414111816050/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://www.boursenews.ir/fa/news/238780/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.irasin.ir/news/12911/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.smtnews.ir/mine/commodity-exchange/56426-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.irna.ir/news/84295207/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
http://iraneconomist.com/fa/news/379111/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
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 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد  

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:۰5 - بورس پرس

 شرکت معدنی بورسی و فرابورسی + فهرست برترین ها 74فروش  درصدی 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:۰6 - پایگاه خبری نما

 99رشد چشمگیر غول های معدنی در بورس 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:1۰ - پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
 در سال گذشته رقم خورد؛

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بازار سرمایه 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:1۰ - روند بورس امروز

 بازار سرمایه درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:41 - فصل تجارت

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:42 - بیدنا

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  412:4 - عصر مالی

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:45 - رصد روز

 شرکت معدنی در بورس و فرابورس 74آمار فروش 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  12:54 - می متالز

 رد تومان عبور کردهزار میلیا 322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:۰3 - خبرگزاری فارس

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:۰3 - تحلیل بازار

 دی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بورسدرص 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:۰4 - یلناا

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:۰6 - برخط نیوز

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:36 - تازه ترین ها

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

http://boursepress.ir/news/166925/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B7%DB%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%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-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.namanews.com/News/278215/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B9%DB%B9
https://www.sena.ir/news/72432/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://boursemrooz.com/92841/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/478645/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://bidna.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25af-%25db%25b1%25db%25b0%25db%25b5-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25a7
https://asremali.ir/fa/news/44593/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://rasaderooz.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-74-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
http://me-metals.ir/fa/news/205435/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000125000396/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.tahlilbazaar.com/news/83456/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/1062946-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.barkhat.news/economic/161838936421/105-growth-in-the-sales-of-stock-exchange-mining-companies
https://www.tazetarinha.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1/
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 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  13:39 - فصل اقتصاد 

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته1۰5رشد 

 14۰۰ردین فرو 25چهارشنبه  14:۰۰ - کارآفرینان اقتصاد

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  14:۰9 - آرمان اقتصادی

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  14:11 - ایستا نیوز

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  14:27 - 24اقتصاد 

 شرکت معدنی بورسی و فرابورسی + فهرست برترین ها 74درصدی فروش  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  15:37 - یکتا پرس

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  16:4۸ - صنعت نیوز

 99درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال  1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  16:57 - اقتصاد آنالین

 درصدی فروش شرکت های معدنی بورس1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  17:۰4 - عصر بازار
 در سال گذشته رقم خورد؛

 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بازار سرمایه 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  26پنجشنبه  ۰۰:۰5 - ماین نیوز
 درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته1۰5رشد 

 هزار میلیارد تومان عبور کرد322ارزش فروش از 

 14۰۰فروردین  26پنجشنبه  ۰9:25 - فلزات آنالین
 در سال گذشته صورت گرفت؛

 درصدی فروش شرکت ها و صنایع معدنی در بورس 1۰5رشد 

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  ۰۰:۰6 - دنیای اقتصاد

 رشد فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته

 14۰۰فروردین  2۸شنبه  ۰6:23 - شرکت ملی فوالد ایران

 یلیارد تومان عبور کردهزار م 322ارزش فروش از 

 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/662110/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=96888
https://armaneghtesadi.com/613194/1400/01/25/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%83/
http://istanews.ir/news/318789/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://eghtesaad24.ir/fa/news/103153/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B7%DB%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%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-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.yektapress.com/fa/news/25318/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7/183045/
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-520559
http://www.asrebazar.com/Home/News/172623
http://www.minews.ir/fa/doc/news/55897/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-322%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.felezatonline.ir/News-19912/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/?id=19912
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3756341-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/561620/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-322-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  50تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  14:۰6 - ایرنا

با رشد پنج درصدی در هم  99میزان تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ در سال  -ایرنا -تهران

 میلیون تن رسید. 5۰به مرز  9۸سنجی با سال 

شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ  1۰به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

تن تولید کردند که این رقم  445هزار و  714میلیون و  49، مقدار 99آهن از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 

 تن بود.  934هزار و  3۰6میلیون و  47در سال پیش از آن 

 

هزار و  467میلیون و  11تن، چادرملو  435هزار و  276میلیون و  16زان، شرکت های گل گهر از این می

تن، گهر زمین چهار میلیون  519هزار و  265میلیون و  6تن، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  ۸55

 516میلیون و  2د تن، توسعه فراگیر سنابا 493هزار و  22۰تن، مرکزی چهار میلیون و  745هزار و  4۸9و 

هزار و  435تن، صبانور یک میلیون و  721هزار و  37۸میلیون و  2تن، اپال پارسیان سنگان  661هزار و 

تن کنسانتره تولید  646هزار و  265سنگان  فوالدتن و صنایع معدنی  ۸۰۸هزار و  397تن و جالل آباد  562

 کردند. 

 

تن بود  9۰3هزار و  533ر اسفندماه گذشته حدود سه میلیون و برپایه این گزارش، میزان تولید کنسانتره د

تن(، پنج درصد کاهش نشان می  522هزار و  733که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل )سه میلیون و 

 دهد. 

 

تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند  1۸هزار و  74۰میلیون و 1۸، شرکت های بزرگ 99ماهه سال  12در 

تن(، نزدیک به هشت درصد کاهش  52۸هزار و  262میلیون و  2۰) 9۸با رقم مدت مشابه سال  که در مقایسه

 نشان می دهد. 

 

تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه  92هزار و  475میزان ارسال کنسانتره در اسفندماه نیز یک میلیون و 

 ی است. درصد 17تن(، حاکی از کاهش حدود  655هزار و  766)یک میلیون و  9۸سال 

https://www.irna.ir/news/84294212/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
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تن سنگ آهن دانه  454هزار و  9۰2ماهه سال گذشته،  12این گزارش می افزاید: شرکت های بزرگ در 

 54تن(  733هزار و  965بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال پیش از آن )یک میلیون و 

 درصد افت را نشان می دهد. 

  سایت دیگر: 7

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  14:15 - ایران اکونومیست

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  14:25 - فصل تجارت

 99یون تن کنسانتره سنگ آهن در سال میل 5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  14:39 - فصل اقتصاد

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  15:22 - خبرگزاری صنایع
 بر اساس گزارش وزارت صنعت:

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  19:۰۸ - معدن مدیا

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  24سه شنبه  19:15 - صنعت نیوز

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

 14۰۰فروردین  25چهارشنبه  ۰9:35 - معدن نیوز

 99میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال  5۰تولید حدود 

http://iraneconomist.com/fa/news/379036/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/478369/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/661684/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://sanayepress.com/1400/01/24/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9/
https://madanmedia.ir/production-of-about-50-million-tons-of-iron-ore-concentrate-in-1999/
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C/182843/
https://www.madannews.com/Fa/News/613452/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
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 دوم: آمار و اطالعات تکمیلی بخش 

 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 کردههایی است که خبر را بازنشر دهنده 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

هزار میلیارد تومان 322ارزش فروش از 

 عبور کرد

سازمان توسعه و نوسازی 

 معادن و صنایع معدنی ایران
25/۰1/14۰۰ 42 9۸۸ 

میلیون تن کنسانتره  5۰تولید حدود 

 99سنگ آهن در سال 
 39۸ 7 24/۰1/14۰۰ خبرگزاری جمهوری اسالمی

درصدی فروش شرکت های  1۰5رشد 

 معدن و صنایع معدنی بورس در سال ... 
 4 4 25/۰1/14۰۰ فصل اقتصاد

درصدی تقاضای  5.۸پیش بینی رشد 

 2۰21جهانی فوالد در سال 
 4 3 2۸/۰1/14۰۰ کاالخبر

 1 ۰ 2۸/۰1/14۰۰ چیالن آنالین بهترین نماد فوالدی هفته ...  "کاوه"
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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 »سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون خبرهایی هستند که توسط آن « خبرهای بازنشری»است. 

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

 منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. دهنده تعداد خبرهای مثبت، 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

1 ۰ 42 9۸۸ ۰ ۰ 1 ۰ 

خبرگزاری 

 جمهوری اسالمی
1 1 7 75۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 1۸7 ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 146 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری صدا و 

 سیما
۰ 1 ۰ 97 ۰ ۰ 1 ۰ 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 3۸ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 3۸ ۰ 2 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 27 ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 24 ۰ 1 ۰ خبرگزاری صنایع

 ۰ 1 ۰ ۰ 19 ۰ 1 ۰ 24اقتصاد 

 ۰ 1 ۰ ۰ 1۸ ۰ 1 ۰ بورس نیوز

پایگاه خبری بازار 

 سرمایه ایران
۰ 1 ۰ 17 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 17 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ 13 ۰ 1 ۰ برخط نیوز
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 2 ۰ ۰ 6 3 1 1 کاالخبر

 ۰ 2 ۰ ۰ 6 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

 ۰ 1 ۰ ۰ 6 ۰ 1 ۰ خبرگزاری آریا

 ۰ 3 ۰ ۰ 4 4 2 1 فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ 1 ۰ خبرگزاری فارس

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ روند بورس امروز

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ یکتا پرس

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ 1 ۰ 3 ۰ ۰ 1 ۰ 

روزنامه گسترش 

 صمت
۰ 1 ۰ 3 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ بازار مشترک

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ فلزات آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ می متالز

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ تازه ترین ها

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 1 1 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ عصر مالی

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ رصد روز

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ آرتان پرس

شرکت ملی فوالد 

 ایران
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ عصر بازار

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ دنیای معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ماین نیوز

روزنامه جهان 

 اقتصاد
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 24معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ایستا نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ آرمان اقتصادی
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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 کارآفرینان اقتصاد

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن

خبرگزاری کار 

 ایران
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ فصل تجارت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ بیدنا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ پایگاه خبری نما
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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 

 جمهوری اسالمی
1 ۰ 7 39۸ 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

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

صنایع معدنی 

 ایران

1 ۰ 42 9۸۸ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 3 ۰ 1 کاالخبر

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 4 ۰ 1 فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 چیالن آنالین
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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 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 سایتن مینمودار زیر نشا

 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

1 ۰ 42 9۸۸ ۰ ۰ 1 ۰ 

خبرگزاری 

 جمهوری اسالمی
1 1 7 75۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 1۸7 ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 146 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری صدا و 

 سیما
۰ 1 ۰ 97 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
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