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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 درصدی تولید 17.6هزار تن شمش در فوالد کاوه جنوب کیش/رشد  510تولید بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  1۰:22 - 24معدن

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

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

 

بر پایه آمارهای سامانه کدال، این آمار در مقایسه با تولید  24تحلیلی معدن  -خبرنگار سایت خبریبه گزارش 

 درصدی نشان می دهد.  17.6رشد  99تنی شمش بیلت در پنج ماهه نخست سال  735هزار و  433

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

 کرد. 

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

 تولید کند. 

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

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

 بوده است. 

 

 

 

https://madan24.com/2021/08/30/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-510-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DA%A9/
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 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به سهامداران خبر داد؛

 پرداخت سود کاوه به سهامداران از مهرماه

 14۰۰شهریور  ۰3چهارشنبه  15:27 - بورس نیوز

 جنوب کیش از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد. کاوه فوالدشرکت 

جنوب کیش از زمانبندی پرداخت سود به  کاوه فوالدش بورس نیوز ، شرکت به گزار

 سهامداران خبر داد. 

 

قابل  14۰۰.۰7.27بر این اساس، این شرکت اعالم کرد، سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از تاریخ 

 پرداخت خواهد بود. 

نسبت به دریافت سود اقدام  14۰۰.1۰.۰1همچنین، سهامداران حقیقی فاقد کد سجام می توانند از تاریخ 

 کنند. 

 

 پرداخت خواهد شد.  14۰۰.1۰.۰1گفتنی است، سود سهامداران حقوقی نیز از تاریخ 

 

 

 

 

 

https://www.boursenews.ir/fa/news/246203/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
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 در چهار ماه نخست امسال صورت گرفت؛

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 100رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  17:۰7 - ایرنا

بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فوالدی کشور و گمرک جمهوری  -ایرنا -تهران

درصدی صادرات انواع محصوالت از ابتدای امسال تا پایان  1۰1اسالمی حاکی از رشد 

 تیرماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

وزستان، فوالد به گزارش روز یکشنبه ایرنا، عملکرد شرکت های ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فوالد خ

جنوب، صبا فوالد،  کاوه فوالداکسین، فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، 

هزار  ۸52میلیون و  2فوالد بناب، جهان فوالد سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر، حکایت از صادرات 

 تنی انواع محصوالت دارد.  321و 

درصدی را در مقایسه با  52تنی، رشد  2۸4هزار و  774شده در تیرماه امسال نیز با صادرات  شرکت های یاد

 ثبت کردند.  99تیرماه 

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

 محصوالت صادراتی شرکت های مذکور را تشکیل می دهد. 

تنی، بهترین عملکرد  162هزار و  747ار ماه نخست امسال، شرکت فوالد خوزستان با مجموع صادرات در چه

 427تن و ذوب آهن اصفهان با  515هزار و  436را در بین شرکت ها ثبت کرد و پس از آن فوالد مبارکه با 

 تن در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.  ۸4هزار و 

 2۸3مهندسی و ثبت رشد  -تنی انواع مقاطع آلیاژی 9۸۸هزار و  13ان با صادرات همچنین فوالد آلیاژی ایر

 درصدی در هم سنجی با سال گذشته، بیشترین رشد صادراتی در این مدت را به خود اختصاص داد. 

  سایت دیگر: 8

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  17:42 - دنیای معدن

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 1۰۰رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۸:۰۰ - فصل تجارت

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 1۰۰ز رشد بیش ا

https://www.irna.ir/news/84452568/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donyayemadan.ir/view/220184/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/516381/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-100-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۸:32 - معدن مدیا 

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 1۰۰رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  19:۰7 - شبکه ایران کاال

 درصدی صادرات شرکت های فوالدی 1۰۰رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  21:5۰ - اخبار صنعت

 رصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدید 1۰۰رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  ۰7:5۸ - خانه صنعت و معدن تهران

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 1۰۰رشد بیش از 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  ۰9:17 - بورس پرس

 درصد بیشتر صادر کردند / معرفی برترین ها 1۰۰فوالدسازان بورسی و فرابورسی

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  11:12 - پایگاه خبری ایراسین
 در چهار ماه نخست امسال صورت گرفت؛

 درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 1۰۰رشد بیش از 

 

فوالد کاوه جنوب کیش به هم قطاران خود در استفاده از کاتالیست نفت و گاز سرو 

 پیوست

 14۰۰شهریور  ۰3چهارشنبه  16:4۸ - چیالن آنالین

مجتمع خود با تعویض کاتالیست واحد احیا مستقیم  Aجنوب کیش در تعمیرات مرداد ماه مادول  کاوه فوالد

 آهن، از کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو استفاده نمود.

مجتمع خود با تعویض کاتالیست  Aجنوب کیش در تعمیرات مرداد ماه مادول  کاوه فوالدبه گزارش چیالن ، 

 تقیم آهن، از کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو استفاده نمود. واحد احیا مس

 

این اقدام ملی با درایت و نگاه ملی مدیران شرکت کاوه جنوب کیش به نتیجه رسید. به طوریکه این مجتمع 

میلیون تن بوده که از سال  1.۸فوالدی مجهز به دو واحد احیای مستقیم به روش میدرکس و با ظرفیت 

 عملیات بهره برداری از آنها آغاز شده است.  1391و  139۰

https://madanmedia.ir/18322/
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/66833/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.akhbaresanat.ir/Newspaper/Page/1722/1/111549/0
http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8.html
http://boursepress.ir/news/174573/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%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%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.irasin.ir/news/18110/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://chilanonline.com/2021/08/25/37552/
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این مجتمع از سه نوع از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو شامل کاتالیست  Aدر تعمیرات اساسی مادول 

 تیوب استفاده گردید.  5۰4فعال ؛ کاتالیست نیمه فعال و کاتالیست خنثی احیا مستقمیم آهن در 

 

جنوب کیش، تعداد ریفرمرهای در حوزه فوالد که با کاتالیست شرکت  کاوه فوالدجتمع م Aبا بارگذاری ریفرمر 

ریفرمر افزایش یافت که بعنوان دستاورد و خدمتی بزرگ از سوی  17نفت و گاز سرو وارد مدار شدند به عدد 

 شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو برای صنعت فوالد به شمار می آید. 

 

 میلیون تن عبور کرد 2.8از  صادرات فوالد در چهار ماه امسال

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  ۰9:14 - ایمیدرو

درصدی 1۰1صادرات وزنی فوالد شرکت های بزرگ طی چهار ماه امسال، با رشد 

 میلیون تن عبور کرد. 2.۸همراه شد و از 

تعداد  14۰۰به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه 

هزار تن انواع محصول فوالدی روانه بازارهای صادراتی ۸52میلیون و  2بیست شرکت فوالدی توانستند افزون بر 

ی که میزان کنند. در این میان شرکت های بزرگ، بیشترین سهم را در رشد صادرات ایفا کرده اند به طور

درصد، فوالد آلیاژی ایران 51درصد، ذوب آهن اصفهان ۸5درصد، فوالد خوزستان 241صدور فوالد مبارکه 

جنوب )بیلت(، بناب  کاوه فوالددرصد افزایش یافت و همچنین شرکت های 164درصد و فوالد خراسان 2۸3

 ور این محصوالت داشته اند. درصد رشد عملکرد در صد56درصد و  14۸درصد، 76و فوالد کویر به ترتیب 

 درصدی صادرات تیر ماه 52رشد 

درصدی 52در همین حال عملکرد صادراتی این تعداد شرکت در تیر ماه نیز به رغم قطعی برق حکایت از رشد 

هزار تن انواع محصوالت فوالد به خارج از کشور صادر شد. در ماه چهارم 774دارد. طی مدت مورد بررسی 

درصد، 16۰کرد صادراتی شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان به ترتیب امسال نیز عمل

 درصد افزایش یافت. 6۰درصد و  69

https://www.imidro.gov.ir/news/31114-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%9B%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-2.8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html
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  سایت دیگر: 25 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  ۰9:32 - معدن مدیا

 میلیون تن عبور کرد 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  ۰9:47 - معدن نیوز
 شرکت های بزرگ پیشتاز صادرات فوالد شدند

 درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  ۰9:5۸ - دنیای معدن

 دمیلیون تن عبور کر 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:۰2 - عصر معدن

 میلیون تن عبور کرد 2.۸ز درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات ا 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:۰3 - کاالخبر

 میلیون تن فراتر رفت 2.۸صادرات بزرگان فوالد ایران از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:۰4 - متالز نیوز

 درصد صادرات غول های فوالدی کشور 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:۰۸ - پایگاه خبری ایراسین
 شرکت های بزرگ پیشتاز صادرات فوالد شدند

 میلیون تن عبور کرد 2.۸امسال؛ صادرات از  درصدی صادرات فوالد در چهار ماه1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:26 - آرمان اقتصادی

 میلیون تن عبور کرد 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:2۸ - بورس نیوز
 ماهه نخست رقم خورد؛ 4در 

 شرکت فوالدی 2۰ درصدی 1۰1رشد صادرات 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:4۰ - میزان

 درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 میلیون تن 2.۸عبور صادرات پیشتازان فوالد ایران از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:41 - بیرونیت

 میلیون تن عبور کرد 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  1۰:43 - با اقتصاد
 طی چهار ماه امسال؛

 درصدی صادرات وزنی فوالد شرکت های بزرگ 1۰1رشد 

https://madanmedia.ir/18295/
https://www.madannews.com/Fa/News/616410/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.donyayemadan.ir/view/220112/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%9B%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-2-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
http://asremadan.com/News/33980/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-2-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.imereport.ir/news/61998/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://metalsnews.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.irasin.ir/news/18069/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B1%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://armaneghtesadi.com/662942/1400/06/07/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3/
https://www.boursenews.ir/fa/news/246376/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.mizanonline.com/fa/news/753128/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.iribnews.ir/fa/news/3205301/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30031/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B1%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%9B%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-114122


 

  

 

 

 

1۰ 

 99شماره  1400 ماهشهریوراول هفته 

 14۰۰شهریور  7۰یکشنبه  1۰:47 - پایگاه خبری گسترش 

 رشد چشمگیر صادرات فوالد کشور + جزییات

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  11:۰3 - فلزات آنالین

 درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  11:۰5 - معدن نامه
 شرکت های بزرگ پیشتاز صادرات فوالد شدند؛

 ادرات فوالد در چهار ماه امسالدرصدی ص1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  11:1۰ - ارانیکو

 درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال فلزات و معادن 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  11:26 - صنعت نیوز

 میلیون تن 2.۸عبور صادرات پیشتازان فوالد ایران از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  12:۰3 - صنعت کار

 کرد عبور تن میلیون 2٫۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  12:۰5 - آریا

 میلیون تن 2.۸عبور صادرات پیشتازان فوالد ایران از 

 4۰۰1شهریور  ۰7یکشنبه  12:36 - فوالد ایران

 میلیون تن 2.۸صداوسیما: عبور صادرات پیشتازان فوالد ایران از 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  14:49 - فصل تجارت

 درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  21:31 - می متالز

 میلیون تن عبور کرد 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛ صادرات از  1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰7یکشنبه  23:55 - شما نیوز

 میلیون تن عبور کرد 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال؛صادرات از 1۰1رشد 

 14۰۰شهریور  ۰۸دوشنبه  ۰۸:42 - شرکت ملی فوالد ایران
 شرکت های بزرگ پیشتاز صادرات فوالد شدند

 تن عبور کرد میلیون 2.۸درصدی صادرات فوالد در چهار ماه امسال ؛ صادرات از  1۰1رشد 

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-195845
http://www.felezatonline.ir/News-22278/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84/?id=22278
https://madanname.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3/
https://www.eranico.com/fa/content/140270
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=242502
https://www.sanatkaar.ir/77119/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://www.aryanews.com/News/20210829105651869/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-28-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9591
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/516308/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://me-metals.ir/fa/news/224718/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-990085
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/592607/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-101-%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%9B-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-2.8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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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 که خبر را بازنشر کرده هایی استدهنده 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

درصدی صادرات  100رشد بیش از 

 شرکت های بزرگ فوالدی
 465 ۸ ۰7/۰6/14۰۰ خبرگزاری جمهوری اسالمی

صادرات فوالد در چهار ماه رشد 

 ...  2امسال؛صادرات از 

سازمان توسعه و نوسازی 

 دن و صنایع معدنی ایرانمعا
۰7/۰6/14۰۰ 25 219 

پرداخت سود کاوه به سهامداران از 

 مهرماه
 12 1 ۰3/۰6/14۰۰ بورس نیوز

هزار تن شمش در  510تولید بیش از 

 فوالد کاوه جنوب کیش/رشد ... 
 1 1 ۰۸/۰6/14۰۰ 24معدن

فوالد کاوه جنوب کیش به هم قطاران 

 خود در استفاده از کاتالیست ... 
 1 1 ۰3/۰6/14۰۰ چیالن آنالین
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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 ۸ 465 1 ۰ ۰ 1 

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران

1 ۰ 25 219 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری صدا و 

 سیما
۰ 1 ۰ 13۰ 1 ۰ ۰ 1 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 34 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 24 ۰ 1 1 بورس نیوز

 1 ۰ ۰ 1 15 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 1 ۰ ۰ 1 13 ۰ 1 ۰ شما نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۸ ۰ 1 ۰ ارانیکو

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ 2 ۰ 6 2 ۰ ۰ 2 

 1 ۰ ۰ 1 5 ۰ 1 ۰ خبرگزاری آریا

 1 ۰ ۰ 1 5 ۰ 1 ۰ شبکه ایران کاال

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ کاالخبر

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ فلزات آنالین

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ می متالز
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 2 ۰ ۰ 2 2 ۰ 2 ۰ دنیای معدن

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ معدن نامه

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ با اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 24معدن

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ 1 چیالن آنالین

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ صنعت کار

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فوالد ایران

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اخبار فلزات

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ میزان

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ آرمان اقتصادی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

خانه صنعت و معدن 

 تهران
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اخبار صنعت

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ فصل تجارت

شرکت ملی فوالد 

 ایران
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 



 

  

 

 

 

15 

 99شماره  1400 ماهشهریوراول هفته 

 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

ر اساس خبرهای تولید شده توسط آن سایت محاسبه اند. )در نظر داشته باشید که اطالعات هر سایت در این جدول، فقط ببازدید شده

 شود(می

 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 25 219 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 1 ۰ ۰ 1 چیالن آنالین

 1 ۰ ۰ 1 12 ۰ ۰ 1 بورس نیوز

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
1 ۰ ۸ 465 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 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 میی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودههاینمودار 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

 

 



 

  

 

 

 

2۰ 

 99شماره  1400 ماهشهریوراول هفته 

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 ۸ 465 1 ۰ ۰ 1 

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران

1 ۰ 25 219 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری صدا و 

 سیما
۰ 1 ۰ 13۰ 1 ۰ ۰ 1 

پایگاه خبری 

 گسترش
۰ 1 ۰ 34 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 24 ۰ 1 1 بورس 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 

 

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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