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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد کاوه جنوب کیش)سهام عام(

 14۰۰تیر  21دوشنبه  14:3۹ - 24معدن

بهداشتی از سهامداران حقیقی و جنوب کیش)سهامی عام( با توجه به رعایت پروتکل های  کاوه فوالدشرکت 

 www.sksco.irحقوقی خود و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید تا از طریق بستر مجازی به نشانی 

 حضور به هم رساند. 

جنوب کیش)سهامی عام(، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان  کاوه فوالدبه گزارش روابط عمومی شرکت 

 برگزار می شود.  14ساعت  14۰۰تیرماه  23رشنبه مورخ سهام این شرکت در روز چها

همچنین در آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه سهام این شرکت که در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد 

مورخ  ۹8ب / /۰5۰/  44۰به چاپ رسیده، اعالم شده است؛ با توجه به ابالغیه شماره  14۰۰تیرماه12مورخ 

زمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مقرر نموده سا 13۹8/  12 /26

نفر شخص حقیقی  15تا اطالع ثانونی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر 

 و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد. 

من تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی، درخواست دارد با جنوب کیش)سهامی عام( ض کاوه فوالدشرکت 

و عدم حضور  www.sksco.irمشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی 

فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع عمومی در زمان مقرر مساعدت نمایند؛ 

ذیل صفحه نمایش آنالین برای ارسال پیام و طرح سواالت  3۰۰۰72347ضمناً شماره سامانه پیامکی 

 سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است. 

 دستور جلسه فوق شامل موارد زیر است: 

  13۹۹اسفند 3۰. استماع گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال)دوره( مالی منتهی به 1

 3۰رس و بازرس قانونی در مورد عملکرد شرکت طی سال)دوره( مالی منتهی به . استماع گزارش حساب2

  13۹۹اسفند

  13۹۹اسفند 3۰. تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 3

https://madan24.com/2021/07/12/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
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 . اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود 4 

 . انتخاب اعضای هیئت مدیره 5

  14۰۰اسفند 2۹ه سال )دوره( مالی منتهی به . انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحم6

 . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، برای درج آگهی های رسمی شرکت 7

 . تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 8

 . سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. ۹

  سایت دیگر: 3

 14۰۰تیر  21دوشنبه  14:45 - فلزات آنالین
 تیر ماه بصورت آنالین انجام می شود؛ 23

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد کاوه جنوب کیش )سهام عام(

 14۰۰تیر  21دوشنبه  16:23 - 24بورس

 تیرماه بصورت آنالین انجام می شود برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد کاوه جنوب کیش 23

 14۰۰تیر  21دوشنبه  22:36 - می متالز

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد کاوه جنوب کیش )سهام عام(

 

 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی سود تقسیم کرد 1400 "کاوه"

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  17:2۹ - می متالز

جنوب کیش  کاوه فوالددر مراسم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  -می متالز 

ریال به عنوان سود سهام  14۰۰)سهامی عام( مصوب شد که به ازای هر سهم مبلغ 

 بین سهامداران تقسیم شود.

لی جنوب کیش )سهامی عام( برای سال ما کاوه فوالدبه گزارش می متالز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

درصد سهامداران  82با حضور  14ساعت  14۰۰تیرماه  23روز چهارشنبه  13۹۹اسفندماه  3۰منتهی به 

 برگزار شد. 

مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش یکساله هیات مدیره پرداخت  "علی دهاقین"در ابتدای این جلسه، مهندس 

http://www.felezatonline.ir/News-21543/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-(%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85)/?id=21543
https://bourse24.ir/news/220607/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://me-metals.ir/fa/news/217984/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://me-metals.ir/fa/news/218381/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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جمع عمومی قرار گرفت. همچنین در بخش و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارایه و مورد تایید م 

دیگری از این مراسم که به صورت آنالین پخش می شد، به پرسش های سهامداران از سوی رئیس مجمع، 

 مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پاسخ داده شد. 

تقسیم  ، سهامداران به13۹۹اسفندماه  3۰در پایان این مراسم، پس از تصویب صورت های مالی سال منتهی به 

 ریال سود به ازای هر سهم رای دادند که به تصویب مجمع عمومی رسید.  14۰۰

میلیارد  3442، موفق به تحقق سود خالص ۹۹جنوب کیش در سال  کاوه فوالدشایان ذکر است، شرکت 

 درصدی را نشان می دهد.  25۰، رشد قابل توجه ۹8تومانی شده بود که نسبت به سال 

  سایت دیگر: 6

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  3۹17: - اکو بورس

 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد14۰۰کاوه 

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  17:44 - 24معدن

 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی سود تقسیم کرد14۰۰” کاوه“

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  17:52 - ایران اکونومیست
 ؛۹۹در مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به پایان اسفندماه 

 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد14۰۰کاوه 

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  18:2۰ - فلزات آنالین

 ه ازای هر سهم در مجمع عمومی سود تقسیم کردتومان ب 14۰کاوه 

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  2۰:53 - صدای بورس

 ریال سود ساخت 14۰۰کاوه 

 14۰۰تیر  23چهارشنبه  22:51 - چیالن آنالین

 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی سود تقسیم کرد14۰۰کاوه 

 

 میلیون تن گذشت 2جمع صادرات فوالد شرکت های بزرگ تا پایان خرداد از 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:43 - 24معدن

میلیون و  2بررسی ها از عملکرد شرکت های بزرگ کشور نشان می دهد در سه ماهه نخست امسال بیش از 

 است.  ۹۹درصدی در مقایسه با بهار  128تن فوالد از کشور صادر شد. آماری که حاکی از رشد  36هزار و  78

http://ecobourse.ir/16934/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-1400%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://madan24.com/2021/07/14/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-1400%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
http://iraneconomist.com/fa/news/386867/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-1400%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.felezatonline.ir/News-21603/%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%C2%BB-140-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/?id=21603
https://www.sedayebourse.ir/news/435723/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://chilanonline.com/2021/07/14/36908/
https://madan24.com/2021/07/17/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C/
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هزار  523ن با ثبت صادرات ، در این مدت فوالد خوزستا 24تحلیلی معدن -به گزارش روز شنبه سایت خبری

تن بلوم،  1۰6هزار و  235درصدی بهترین عملکرد را داشت. آماری که در آن صادرات  ۹2تنی و رشد  321و 

 تن اسلب به چشم می خورد.  54۹هزار و  213تن بیلت و  666هزار و  74

 844هزار و  315ترتیب پس از فوالد خوزستان، دو شرکت اصفهانی ذوب آهن و مبارکه پیشتاز بودند که به 

 درصدی( ثبت کردند.  325تن )رشد  861هزار و  267درصدی( و  75تن )رشد 

 تن ورق عریض شد.  ۹88برپایه این گزارش، در فصل بهار امسال فوالد اکسین موفق به صادرات 

 درصدی ثبت کرد.  2۹تنی اسلب، رشد  471هزار و  145فوالد هرمزگان با صادرات 

درصدی در صادرات، بهترین عملکرد در حوزه رشد را از آنِ خود کرد و  1863فوالد آلیاژی ایران با ثبت رشد 

 مهندسی شد.  -انواع مقاطع آلیاژی 677هزار و  11موفق به صادرات 

تن بیلت  ۹8۰هزار و  54تن میلگرد و  552هزار و  33در سه ماهه نخست امسال همچنین فوالد خراسان 

 فوالدی صادر کرد. 

تن به ثبت رسید که حاکی  6۰۰هزار و  22۰جنوب نیز در این مدت  کاوه فوالدصادرات بیلت فوالدی شرکت 

 درصدی است.  11۰از رشد 

تن میلگرد، جهان  3۹6هزار و  21تن بریکت گرم، فوالد بناب  ۹11هزار و  153، صبا فوالد 14۰۰در بهار 

تن بیلت فوالدی  ۹78هزار و  8۰تن بیلت فوالدی، شرکت سنگ آهن چادرملو  ۹۹5هزار و  8۹رجان فوالد سی

 تن میلگرد صادر کردند.  462هزار و  157و فوالد کویر 

هزار و  ۹16، بررسی آمار عملکرد شرکت های مذکور حاکی است در خرداد ماه امسال 24به گزارش معدن

 درصدی دارد.  1۰4ات به ثبت رسید که حکایت از رشد تن صادر 236

تن و چشمگیرترین رشد صادرات  134هزار و  182بهترین عملکرد خرداد ماه در صادرات به فوالد خوزستان با 

 ( رسید. ۹۹درصد رشد )در مقایسه با خرداد  1۰7۹هم به فوالد آلیاژی ایران با 

 

 

 1400درصدی تولید شمش فوالد در بهار  9رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:58 - 24معدن

میلیون تنی شمش  6.18بررسی آمار عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، تولید بیش از 

 را نشان می دهد.  ۹۹درصدی آن در مقایسه با سه ماهه  ۹فوالد این شرکت ها و رشد 

https://madan24.com/2021/07/17/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400/
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، بیشترین تولید شمش در این مدت متعلق به فوالد  24تحلیلی معدن -به گزارش روز شنبه سایت خبری 

 درصدی نشان می دهد.  3تن بود که رشد  41۰هزار و  685میلیون و  2بارکه اصفهان با م

تن  646هزار و  58۰درصدی( و ذوب آهن با تولید  ۹تن )افت  532هزار و  ۹27پس از آن فوالد خوزستان با 

 شمش )بدون تغییر( در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. 

تن شمش  ۹51هزار و  73تن شمش بلوم و  656هزار و  5۰نخست امسال برپایه این آمارها، در سه ماهه 

هزار و  1۹5تن شمش در فوالد آلیاژی ایران )اینگات(،  264هزار و  12بیلت در شرکت فوالد آلیاژی ایران، 

هزار  417تن شمش بیلت در گروه ملی صنعتی فوالد ایران،  626هزار و  35تن شمش بیلت در میدکو،  475

هزار  3۰6تن شمش بیلت در فوالد خراسان،  314هزار و  2۹6جنوب،  کاوه فوالدن شمش بیلت در ت 741و 

تن شمش  473هزار و  112تن شمش بیلت در ارفع،  ۹۹هزار و  231تن شمش بیلت در چادرملو،  212و 

 تن شمش بیلت در جهان فوالد سیرجان تولید شد.  338هزار و  258بیلت در فوالد بناب و 

 درصدی تولید در خرداد ماه  5** افت 

تنی شمش فوالد در خرداد  3۰۹هزار و  842بررسی عملکرد شرکت های مذکور حاکی از تولید یک میلیون و 

 کاهش پنج درصدی نشان می دهد. ۹۹ماه است. آماری که در مقایسه با خرداد 

 

 1400درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰7:5۹ - ایرنا

 78ون و میلی 2در فصلی که گذشت شرکت های بزرگ کشور بیش از  -ایرنا -تهران

درصدی عملکرد آنها در هم  128تن فوالد صادر کردند که ناظر بر رشد  36هزار و 

 سنجی با پارسال است.

گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا از عملکرد شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 

جنوب،  کاوه فوالدآذربایجان، فوالد خراسان،  خوزستان، فوالد اکسین، فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد

صبا فوالد، فوالد بناب، جهان فوالد سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر حاکی است در خردادماه امسال 

درصدی در مقایسه با خرداد ماه  1۰4تن فوالد صادر کردند که حاکی از رشد  236هزار و  ۹16این شرکت ها 

 است.  ۹۹

تن بلوم، بیلت و اسلب در سه ماهه نخست امسال  321هزار و  523ن، فوالد خوزستان با صادرات در این میا

 درصدی به ثبت کرد.  ۹2بهترین عملکرد را در بین شرکت ها داشت و رشد 

https://www.irna.ir/news/84406005/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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درصدی و فوالد مبارکه با صادرات  75تنی و رشد  844هزار و  315پس از آن ذوب آهن اصفهان با صادرات  

 درصدی در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.  325تنی و رشد  861هزار و  267

هزار  161تن، فوالد مبارکه با  134هزار و  182بهترین عملکرد خرداد ماه نیز به ترتیب به فوالد خوزستان با 

 تن رسید.  6۰۰هزار و  123جنوب با  کاوه فوالدتن و  82۹و 

مهندسی، میلگرد، آهن اسفنجی و بریکت گرم، عمده محصوالت  -بلوم، بیلت، اسلب، ورق عریض، مقاطع آلیاژی

 فوالدی صادراتی را تشکیل می دهند. 

میلیون تن  ۹به گزارش ایرنا، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در سال گذشته 

 درصدی نشان می دهد.  13.1، کاهش ۹8بوده که نسبت سال 

 6هزار تن بوده است. پارسال صادرات فوالد میانی کشور  362این کاهش صادرات از نظر وزنی یک میلیون و 

 نشان می دهد.  ۹8درصدی را نسبت به سال  11هزار تن بوده که کاهش  162میلیون و 

هزار تن و سهم صادرات  564ر میلیون و از صادرات فوالد میانی در سال گذشته، سهم صادرات بیلت و بلوم چها

درصدی را تجربه کرده  23، کاهش ۹۹هزار تن بوده است. صادرات اسلب در سال  5۹8اسلب یک میلیون و 

 درصد کاهش یافته است.  6و صادرات بیلت و بلوم، 

حدودیت های کارشناسان معتقدند، برنامه های توسعه ای کشورهای پیشرو فوالدی به ویژه هندوستان، رفع م

کرونایی و بازگشت دیگر شرکت ها به مدار تولید، خطری برای بازارهای صادراتی فوالد ایران است و باید از 

 برنامه داشته باشیم.  14۰4میلیون تنی در افق 15حاال برای صادرات 

  سایت دیگر: 34

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:14 - 24بورس

 14۰۰ر درصدی صادرات فوالد در بها 128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:1۹ - فصل تجارت

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:33 - دنیای معدن

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:36 - فصل اقتصاد

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:46 - پایگاه خبری اعتماد

 14۰۰بهار  درصدی صادرات فوالد در 128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:52 - دانستنی آنالین

 چقدر رشد داشت؟ 14۰۰ار صادرات فوالد در به

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰8:54 - بازار نیوز

https://bourse24.ir/news/220854/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%DB%B1%DB%B2%DB%B8+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/506296/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400
http://www.donyayemadan.ir/view/215287/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/700333/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400
https://etemaadonline.ir/content/505204/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400
https://danestanyonline.ir/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/
https://bazarnews.ir/fa/news/94955/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد  

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:۰6 - ایران اکونومیست

 درصدی صادرات فوالد در بهار 128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:۰۹ - بانکداری الکترونیک

 درصدی صادرات فوالد در سال جاری 1۰۰رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:۰۹ - بورس پرس

 شرکت بزرگ دیگر 12درصدی صادرات فوالد ذوب آهن ، فوالد مبارکه و  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:2۰ - معدن نیوز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:27 - عصر معدن

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:34 - صنعت کار

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:43 - معدن مدیا

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:46 - خبرگزاری دانشجو

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  ۰۹:54 - روند بورس امروز

 رصد رشد کردد 128صادرات محصوالت فوالدی 

 14۰۰تیر  26شنبه  1۰:۰6 - خبرگزاری صنایع
 صنایع گزارش می دهد:

 14۰۰دی صادرات فوالد در بهار درص 128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  1۰:1۹ - سروش نیوز
 سروش گزارش می دهد:

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  1۰:2۹ - ن اقتصادجها

 درصد رشد کرد 128صادرات فوالد در بهار امسال 

 14۰۰تیر  26شنبه  1۰:36 - پول نیوز
 ماهه نخست سال؛ 3در 

 درصد صعود کرد 128صادرات فوالد 

 14۰۰تیر  26شنبه  1۰:5۹ - روزنامه اقتصاد برتر

http://iraneconomist.com/fa/news/386920/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://ebinews.com/news/216004/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-100-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/show
http://boursepress.ir/news/172235/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://www.madannews.com/Fa/News/615873/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400
http://asremadan.com/News/33590/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400
https://www.sanatkaar.ir/75298/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://madanmedia.ir/128-growth-in-steel-exports-in-the-spring-of-1400/
https://snn.ir/fa/news/949489/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://boursemrooz.com/105004/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html
https://sanayepress.com/1400/04/26/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://sorooshnews.com/1400/04/26/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1/
https://jahaneghtesad.com/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1/
https://www.poolnews.ir/fa/news/354701/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-128-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87/
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 ماه 3درصدی صادرات فوالد در  128رشد  

 14۰۰تیر  26شنبه  11:21 - بورسان نیوز

 چندتن فوالد صادر کرد؟ 14۰۰ایران در بهار 

 14۰۰تیر  26شنبه  12:1۰ - ارانیکو

 فلزات و معادن 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  12:3۹ - فلزات آنالین

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  12:43 - کسنرخ با

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  12:5۹ - کاالخبر

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:۰8 - ایسنا
 در بهار امسال محقق شد

 درصدی صادرات فوالد 128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:17 - ربیع
 در بهار امسال محقق شد

 درصدی صادرات فوالد 128یش افزا

 14۰۰تیر  26شنبه  13:18 - برخط نیوز

 درصدی صادرات فوالد 128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:48 - می متالز

 14۰۰ات فوالد در بهار درصدی صادر 128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:4۹ - اقتصادگردان

 درصدی صادرات فوالد 128افزایش 

 14۰۰تیر  26شنبه  13:55 - پیک اقتصادی

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 

 ۰14۰تیر  26شنبه  14:۰4 - 598

 درصدی صادرات فوالد در بهار امسال 128رشد 

 14۰۰تیر  26شنبه  14:15 - اقتصاد آنالین

 درصدی صادرات فوالد128افزایش 

https://bourseon.com/AawK-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://www.eranico.com/fa/content/138429
http://www.felezatonline.ir/News-21624/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/?id=21624
http://www.nerkhbox.com/view-news/43154/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0.html
https://www.imereport.ir/news/59235/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.isna.ir/news/1400042618650/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://raby.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://www.barkhat.news/economic/162651157283/128-increase-in-steel-exports
https://me-metals.ir/fa/news/218578/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/176471/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://peykeeghtesadi.ir/?p=21218
https://www.598.ir/fa/news/489367/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-545773
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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 

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

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

 1400درصدی صادرات فوالد در بهار  128رشد 
خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
26/۰4/14۰۰ 34 1236 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد 

 ...  کاوه جنوب کیش
 13 3 21/۰4/14۰۰ 24معدن

ریال به ازای هر سهم در مجمع  1400 "کاوه"

 عمومی سود تقسیم کرد
 12 6 23/۰4/14۰۰ می متالز

درصدی تولید شمش فوالد در بهار  9رشد 

1400 
 1 ۰ 26/۰4/14۰۰ 24معدن

جمع صادرات فوالد شرکت های بزرگ تا پایان 

 میلیون ...  2خرداد از 
 1 ۰ 26/۰4/14۰۰ 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 

 

برهای منتشر شده توسط آن سایت تعداد خ« 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. 

ای هدهنده 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 34 1236 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

 دانشجویان ایران
۰ 1 ۰ 4۰6 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 171 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری 

 دانشجو
۰ 1 ۰ 4۹ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 3۰ ۰ 1 ۰ بورسان نیوز

 3 ۰ ۰ 3 16 6 2 1 می متالز

 1 ۰ ۰ 1 2۹ ۰ 1 ۰ خبرگزاری صنایع

 4 ۰ ۰ 4 16 3 1 3 24معدن

 2 ۰ ۰ 2 16 ۰ 2 ۰ 24بورس

 1 ۰ ۰ 1 15 ۰ 1 ۰ سروش نیوز

 1 ۰ ۰ 1 14 ۰ 1 ۰ برخط نیوز

 1 ۰ ۰ 1 14 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 1 ۰ ۰ 1 1۰ ۰ 1 ۰ ربیع

 1 ۰ ۰ 1 8 ۰ 1 ۰ ارانیکو

 3 ۰ ۰ 3 6 ۰ 3 ۰ فلزات آنالین

پایگاه خبری 

 اعتماد
۰ 1 ۰ 5 1 ۰ ۰ 1 
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 4 ۰ 1 ۰ صدای بورس

 2 ۰ ۰ 2 4 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ اقتصادگردان

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ بازار نیوز

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ پول نیوز

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ کاالخبر

598 ۰ 1 ۰ 2 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ نرخ باکس

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ روند بورس امروز

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ چیالن آنالین

روزنامه جهان 

 اقتصاد
۰ 1 ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 

بانکداری 

 الکترونیک
۰ 1 ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ دانستنی آنالین

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ دنیای معدن

روزنامه اقتصاد 

 برتر
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اکو بورس

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فصل تجارت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ معدن مدیا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فصل اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ پیک اقتصادی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ صنعت کار



 

 

 

 

 

16 

 93شماره  1400 ماهتیر چهارمهفته 

 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

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

 شود(می

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 3 ۰ ۰ 3 15 3 ۰ 3 24معدن

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 34 1236 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 12 6 ۰ 1 می متالز
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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 سایتینمودار زیر نشان م

 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 

 دیدباز

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 34 1236 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

۰ 1 ۰ 4۰6 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 171 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری 

 دانشجو
۰ 1 ۰ 4۹ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 3۰ ۰ 1 ۰ بورسان نیوز
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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 

 

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

 است مشخص شده
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