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 ش اول: عناوین و متن خبرهابخ

 

 میلیون تن گذشت 20.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  ۰۸:1۰ - ایرنا

واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی  -ایرنا -رانته

خام و محصوالت فوالدی از آغاز  فوالدتن  2۰۰هزار و  739میلیون و  2۰از تولید 

 امسال تا پایان مرداد ماه است.

ه ابتدایی امسال به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مطابق آمارهای اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه

محصول از جمله کاتد مس و شمش  6محصول اصلی و عمده بخش معدن و صنایع معدنی،  12از بین 

 و سیمان با کاهش تولید مواجه شدند.  فوالدمحصول دیگر از جمله  6آلومینیوم با رشد تولید و 

خام شدند.  فوالدتن  ۸۰۰هزار و  ۸۸2میلیون و  1۰در پنج ماهه نخست امسال فوالدسازان موفق به تولید 

 درصدی است.  6.۸سنجی با پارسال حاکی از افت آماری که در هم

تن محصول تولید شد که در مقایسه  4۰۰هزار و  ۸۵6میلیون و  9همچنین در بخش محصوالت فوالدی نیز 

 درصدی نشان می دهد.  1۰.6کاهش  99با پنج ماهه نخست سال 

  سایت دیگر: 33

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  ۰9:22 - شبکه خبر

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  ۰9:24 - ارانیکو

 زات و معادنمیلیون تن گذشت فل 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  ۰9:47 - معدن مدیا

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵نبه دوش 1۰:۰2 - معدن نیوز

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

https://www.irna.ir/news/84484820/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.irinn.ir/fa/news/826916/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.eranico.com/fa/content/141560
https://madanmedia.ir/19275/
https://www.madannews.com/Fa/News/617826/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-207-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  1۰:2۵ - عصر معدن 

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  1۰:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  1۰:34 - فصل اقتصاد

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  1۰:3۵ - روزنامه اقتصاد برتر

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  11:22 - 24اقتصاد 

 میلیون تن گذشت 2۰.7ت فوالدی از مرز تولید فوالد و محصوال

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  11:3۸ - فصل تجارت

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  11:۵۰ - با اقتصاد

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  11:۵۰ - همت خبر

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  12:16 - اقتصاد آنالین

 میلیون تن گذشت2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  12:2۵ - آریا

 میلیون تن در پنج ماهه نخست امسال 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  12:43 - تحلیل بازار

 میلیون تن 2۰ت فوالدی از مرز عبور تولید فوالد و محصوال

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  13:۰2 - 24بورس

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  13:19 - آنا

 میلیون تن گذشت 2۰تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  13:29 - شبستان

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  13:47 - قدس آنالین

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

http://asremadan.com/News/34254/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-20-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3232053/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/723743/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-207-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/126955/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/522554/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115796
https://hematkhabar.ir/content/40271/
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-566125
http://www.aryanews.com/News/20210927110827062/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-20-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.tahlilbazaar.com/news/109505/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
https://bourse24.ir/news/226272/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%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+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%B2+%DB%B2%DB%B0.%DB%B7+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%86+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.ana.press/news/610656/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/1099258
http://qudsonline.ir/news/770618/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  14:2۵ - صنعت نیوز 

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  1۵:13 - آرمان اقتصادی

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  22:4۵ - بازار مشترک

 میلیون تن گذشت 2۰تولید محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  ۰1:32 - روزنامه آرمان ملی

 کمبود انرژی به عقب ماندگی تولید منجر شد

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  ۰۸:۰2 - خانه صنعت و معدن تهران

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  ۰9:33 - متالز نیوز

 ش تولید فوالد و محصوالت فوالدیافزای

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  1۰:1۵ - فلزات آنالین

 میلیون تن 2۰.7گذر تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 ۰۰14مهر  ۰6سه شنبه  1۰:3۵ - صنعت کار

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  11:۰4 - صنعت نیوز
 در پنج ماهه نخست امسال؛

 میلیون تن 2۰عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  11:44 - خبرگزاری صنایع

 صنعت کشور/ درخواست فعاالن سیمانی چیست؟ تولید صنایع معدنی، چالشی دیگر برای

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  13:۵9 - کاالخبر

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  14:۰4 - جهان معدن

 میلیون تن 2۰.7گذر تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  ۰9:۰7 - معدن نامه

 میلیون تن گذشت 2۰.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 14۰۰مهر  1۰شنبه  19:۰2 - روزگار معادن

 میلیون تن 2۰.7عبور تولید فوالد از مرز 

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-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7/218238/
https://armaneghtesadi.com/669195/1400/07/05/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1/
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/21132/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://armanmeli.ir/fa/Main/Detail/323278
http://www.tehranhim.com/news/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7.html
https://metalsnews.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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/
http://www.felezatonline.ir/News-22797/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0.%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86/?id=22797
https://www.sanatkaar.ir/78640/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=243680
https://sanayepress.com/1400/07/06/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.imereport.ir/news/63453/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/tol/item/6750-2021-09-28-10-24-13
https://madanname.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7/
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
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 سهامداران کاوه بخوانند

 14۰۰مهر  ۰۵دوشنبه  22:۰۰ - صدای بورس

 بخوانید. 14۰۰گزارش فعالیت نماد کاوه را در شهریورماه 

به گزارش صدای بورس ، کاوه در شهریورماه توانست افت عملکرد دوماهه گذشته را 

  ماه ابتدای سال برسد. 3به خوبی جبران کند و به همان سطح 

میلیارد تومانی دست یافت که نشان  14۰۰جنوب کیش در دوره یک ماهه شهریور، به مبلغ فروش  کاوه فوالد

 نسبت به مرداد ماه دارد.  %74ماه ابتدای سال و رشد  ۵نسبت به میانگین ماهانه  %11دهنده رشد 

 %77مشابه سال گذشته  مد داشته که نسبت به مدتمیلیارد تومان درآ 76۸2سال، شرکت ماه ابتدایی 6در 

هزار تن محصول فروخته که  6۰۵ماه ابتدایی سال  6رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش محصوالت، در 

 افت داشته است.  %1۰نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد داشته است. نرخ  %66هزارتن بیلت فروخته که نسبت به ماه قبل خود  1۰۰کاوه در شهریورماه حدود 

 %3.2و  %3.9ش شمش بیلت داخلی و شمش بیلت صادراتی در شهریورماه نسبت به مردادماه به ترتیب فرو

 رشد داشته است. 

 تومان بوده است .  1۸34آخرین قیمت سهم 

 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰مهر  ۰۸پنجشنبه  ۰۰:۰4 - دنیای اقتصاد

 عملکرد ماهانه شرکت های بورسی

 

 

https://www.sedayebourse.ir/news/439168/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3803203-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 الد کاوه جنوب کیشدرصدی فروش فو 77صعود 

 14۰۰مهر  ۰4یکشنبه  13:۵9 - پایگاه خبری گسترش

درصدی نسبت به مدت مشابه در  17با افزایش  14۰۰فروش کاوه در شهریور ماه 

 میلیون ریال رسید. 14،۰۰4،373سال قبل به 

جنوب کیش )کاوه( در شش ماهه سال مالی منتهی به  کاوه فوالدت فروش شرک

 میلیون ریال رسید.  76،۸2۰،۰12درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به  77با افزایش  14۰۰/12/29

 به شرح زیر بود:  14۰۰جنوب کیش در شش ماهه نخست  کاوه فوالدمیزان تولید شرکت 

 تن  61۵،761شمش بیلت، 

  تن ۸1۵،627ی، آهن اسفنج

  سایت دیگر: 1

 14۰۰مهر  1۰شنبه  19:32 - روزگار معادن

 درصدی فروش  142افزایش 

 

 

 درصدی کاوه نسبت به مرداد 74رشد 

 14۰۰هر م ۰4یکشنبه  12:3۵ - با اقتصاد

بهار فصل  هبه روند درآمدی سه ماه در ماه مردادجنوب کیش  کاوه فوالدشرکت 

 بازگشت.

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-204052
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%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-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115742
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ماهه منتهی به  6جنوب کیش با نماد معامالتی کاوه در  کاوه فوالدبه گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت  

ومان درآمد کسب میلیارد ت 76۸2درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  77شهریور سال جاری با رشد 

 است. 

درصدی و نسبت به  74میلیارد تومانی داشته که نسبت به ماه قبل جهش  14۰۰کاوه در شهریور درآمد 

 درصدی داشته است.  11ماهه رشد  ۵میانگین 

 هزارتن بیلت رسیده است.  1۰۰درصدی نسبت به ماه قبل به  66مقدار فروش شرکت در این ماه با افزایش 

 3و  4بیلت داخلی و شمش بیلت صادراتی در شهریور نسبت به ماه گذشته به ترتیب رشد نرخ فروش شمش 

 درصدی داشته اند. 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰مهر  ۰4یکشنبه  13:۵۵ - نبض بورس

 درصدی کاوه نسبت به مرداد 74رشد 

 

 1400ماهه منتهی به شهریور  6عملکرد کاوه در 

 14۰۰مهر  ۰4یکشنبه  11:۵3 - 24بورس

حدود  14۰۰ماهه نخست 6جنوب کیش در مدت  کاوه فوالد، شرکت  24ر بورسبه گزارش کدال نگ

 میلیارد تومان درآمد از فروش محصوالت خود به دست آورد. 76۸2

 

 

 

 

 

https://nabzebourse.com/fa/news/33319/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://bourse24.ir/news/226052/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DB%B6+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+%D9%A1%DB%B4%D9%A0%D9%A0
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 افزایش تولید فوالد ایران در مرداد علی رغم کاهش تولید در جهان

 14۰۰مهر  1۰شنبه  13:۰9 - فصل اقتصاد

 

 فوالددر جدیدترین گزارش خود اعالم کرد تولید  فوالدانجمن جهانی  -فصل اقتصاد 

میلیون تن رسیده، هم چنین ایران  2۰.4به  2۰21ماه نخست سال  ۸ایران در 

لحاظ افزایش تولید بوده  درصد افت کرده، چهارمین کشور به 1.۵در جهان  فوالدمردادماه در حالی که تولید 

 است. 

ایران در ماه  فوالددر جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، تولید  فوالدبه گزارش فصل اقتصاد، انجمن جهانی 

میلیون تن  2.۵درصدی به  ۸.7با افزایش  2۰2۰( نسبت به مدت مشابه سال 14۰۰)مرداد  2۰21آگوست 

 رسیده است. 

میلیون تن  2۰.4ماه نخست سال جاری میالدی به  ۸ایران در  فوالدید همچنین بر اساس این گزارش، تول

 درصدی را نشان می دهد.  9.7افزایش  2۰2۰رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 

 جهان  فوالدکشور نخست تولیدکننده  1۰* ایران همچنان در میان 

جهان  فوالدبزرگ ترین تولیدکنندگان (، در میان 1399)بهمن  2۰21بر اساس این گزارش، ایران در فوریه 

 در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است. )جزئیات بیشتر( 

میلیون تن در رتبه های نخست تا سوم  7.9میلیون تن و ژاپن با  9.9میلیون تن، هند با  ۸3.2چین با تولید 

 در جهان قرار دارند.  فوالدتولید 

 درصد کاهش یافته است.  13.2بته تولید چین نسبت به آگوست سال گذشته ال

میلیون تن،  6.1میلیون تن، کره جنوبی با  6.3میلیون تن، روسیه با  7.۵پس از این کشورها، آمریکا با تولید 

تن، جایگاه  میلیون 2.۵میلیون تن و ایران با  3.1میلیون تن، برزیل با  3.۵میلیون تن، ترکیه با  3آلمان با 

 های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. 

، صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی کشورها 2۰19با شروع همه گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال 

در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بی شماری در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت بیش از یک 

 وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند.  سال از این

 غرب آسیا را تولید می کند  فوالددرصد  69* ایران بیش از 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/724676/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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میلیون تن رسیده است که با توجه به  3.6درصدی به  1۰.9در غرب آسیا با افزایش  فوالدهمچنین تولید  

 غرب آسیا در اختیار ایران است.  فوالد درصد تولید 69.4میلیون تنی ایران در این ماه،  2.۵تولید 

درصد افزایش  26.۸آمریکا نسبت به ماه آگوست سال گذشته میالدی  فوالدبر اساس این گزارش، تولیدی 

در این ماه را به خود اختصاص داده  فوالدکشور نخست تولیدکننده  1۰یافته که بیشترین افزایش در میان در 

 است. 

درصد  14.1و  22.9پن و برزیل نسبت به ماه آگوست سال گذشته میالدی به ترتیب ژا فوالدپس از آن تولید 

 افزایش یافته و در جایگاه دوم و سوم افزایش تولید قرار گرفتند. 

 * ایران چهارمین کشور به لحاظ افزایش تولید در ماه آگوست 

 2۰2۰ت به مدت مشابه سال جهان به جز چین نسب فوالدکشور نخست تولیدکننده  1۰در این ماه، تمامی 

 درصد کاهش یافته است.  13.2چین نسبت به آگوست سال گذشته  فوالدافزایش تولید داشتند. تولید 

درصد و  6.2درصد، کره جنوبی با  6.7درصد، آلمان با  7.1درصد، ترکیه با  ۸.2درصد، هند با  ۸.7ایران با 

 ایگاه های بعدی قرار دارند. درصد در ج 13.2درصد و چین با منفی  4.4روسیه با 

 فوالداز زمان شیوع کرونا در جهان، علی رغم اینکه در دوره ای رشد تولید سایر کشورها منفی شد، رشد تولید 

 ایران مثبت باقی ماند. 

 2۰2۰درصدی تولید، بیشترین رشد را نسبت به فوریه  11.۵( با ثبت رشد 1399)بهمن  2۰21ایران در فوریه 

 به خود اختصاص داد.  فوالدکشور نخست تولیدکننده  در میان ده

( نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده 139۸)بهمن  2۰2۰همچنین در ماه فوریه 

 جهان به خود اختصاص داده بود.  فوالد

 در جهان نسبت به سال گذشته  فوالد* کاهش تولید 

درصد  1.4نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2۰21جهان در ماه آگوست  دفوالبر اساس این گزارش، تولید 

 میلیون تن رسیده است.  1۵6.۸کاهش یافته است و به 

 در جهان  فوالدتولید 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال  27.1در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه آگوست با افزایش  فوالدتولید 

 میلیون تن بود.  13ت اما این رقم در ماه پیش از آن یعنی جوالی میلیون تن رسیده اس 11.6گذشته به 

تولید کردند  فوالدمیلیون تن  112.7یعنی مرداد ماه امسال  2۰21کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ماه آگوست 

 درصد کمتر شده است.  7.3که 

درصد افزایش یافته و  24.4 کشورهای آمریکای شمالی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فوالدتولید 

 میلیون تن رسیده است.  1۰.2به 

میلیون  ۸.۸درصد افزایش به  3.6کشورهای مستقل مشترک المنافع در این بازه زمانی با  فوالدهمچنین تولید 

 تن رسیده است. 

 د داشته اند. میلیون تن تولی 4در ماه جوالی،  فوالددرصد بیشتر تولید  17.2کشورهای آمریکای جنوبی نیز با 
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  سایت دیگر: 2 

 14۰۰مهر  1۰شنبه  117:2 - عصر معدن

 میلیون تن رسید 2۰تولید ایران به 

 14۰۰مهر  1۰شنبه  17:39 - بیرونیت

 میلیون تن رسید 2۰افزایش تولید فوالد ایران در مرداد به رغم کاهش تولید در جهان/ تولید ایران به 

 

 ماه نخست امسال 5طی 

 ل کاهش، اما صادرات افزایش یافتمصرف ظاهری فوالد در داخ

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  1۸:33 - ایسنا

نسبت به  فوالدطبق آمار، طی پنج ماه نخست امسال مصرف ظاهری انواع اشکال 

هی داشته است؛ در نگاه اول به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش قابل توج

نظر می رسد که این کاهش مصرف شاید به سبب کاهش میزان تولید در این مدت 

شکل گرفته است، اما بررسی های دقیق تر نشان می دهد که بیشترین افزایش میزان صادرات متعلق به مقاطع 

درات را نسبت به مدت مشابه درصد افزایش صا 19۰و  114تخت فوالدی و آهن اسفنجی است که به ترتیب 

 سال گذشته، ثبت کرده اند.

ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، طی  فوالدبه گزارش ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 

هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید شده است که  ۸2۸میلیون و  1۰پنج ماهه سال جاری 

 24در پنج ماهه امسال  فوالدهزار تن آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری  17۵هفت میلیون و 

 هزار تن بوده، کاهش یافته است.  144میلیون و  1۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 

هزار تن کل مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی  296همچنین از مجموع چهار میلیون و 

هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت  197مقاطع( تولید شده در پنج ماهه سال جاری، سه میلیون و وسایر 

درصد کمتر است. از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه  21به میزان مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته 

  هزار تن مقاطع طویل در کشور مصرف ظاهری شده است. 23سال گذشته، چهار میلیون و 

 

http://asremadan.com/News/34293/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30281/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
https://www.isna.ir/news/1400070603980/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار( نیز در مدت مذکور سال جاری  

هزار تن به سه میلیون  9۸1درصد کمتر شده و از سه میلیون و  1۸نسبت به پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، 

 هزار تن رسیده است.  26۵و 

هزار تن ثبت  ۵۸1ید محصوالت فوالدی نیز معادل هفت میلیون و از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، تول

هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به  462شده که شش میلیون و 

درصد کاهش  19مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که هشت میلیون و چهار هزار تن بوده است، 

 یافته است. 

کمترین میزان افت مصرف ظاهری فوالدی ها در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی  بر اساس آمار

هزار تن رسیده است.  ۸7۰میلیون و  11است که با کاهش هفت درصدی، در مجموع پنج ماهه سال جاری به 

ار تن بوده هز 714میلیون و  12میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته معادل 

 است. 

این در حالیست که صادرات فوالدی ها در این مدت با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است و از میزان تولید 

 ۸3درصد، مقاطع طویل فوالدی  39 فوالدفوالدی ها در پنج ماه نخست امسال ، به ترتیب صادرات شمش 

درصد افزایش  19۰درصد و آهن اسفنجی  ۸۸درصد، محصوالت فوالدی  114درصد، مقاطع تخت فوالدی 

 یافته است. 

در پنج ماهه ابتدایی سال جاری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  فوالددر نگاه اول به آمار مصرف زنجیره 

کمتر شده است، به نظر می رسد که قطعی برق صنایع و محدودیت فعالیت ها که منجر به کاهش تولید شده 

ت، اما با بررسی بیشتر مشخص می شود که این کاهش مصرف ظاهری داخلی در مصرف را کاهش داده اس

 1۰۰شرایطی رخ داده که صادرات همه آن ها افزایش قابل توجهی داشته است و رقم های قریب به رشد 

درصدی و حتی بیشتر از آن در افزایش صادرات به چشم می خورد. بدین ترتیب این سوال پیش می آید که 

در صنایع مختلف از جمله خودرو، لوازم خانگی و...، کشور آنقدر بی نیاز از  فوالدپرکاربرد بودن  با توجه به

شده که میزان مصرف ظاهری تا این حد کاهش و صادرات تا این حد افزایش یافته  فوالدتولیدات زنجیره 

شده و محصولی  فوالداز است؟ آیا صرفه صادرات بیش از تامین صنایع داخلی است یا صنایع داخلی بی نیاز 

کرده اند که سبب شده تولیدات فوالدی ها مشتری داخلی نداشته و آن ها صادر کرده  فوالددیگر را جایگزین 

 اند؟ 

 ایران در دست پیگیری است.  فوالداین موضوع از سوی انجمن تولیدکنندگان 

  سایت دیگر: 10

 14۰۰مهر  ۰6سه شنبه  19:۰۰ - فصل تجارت

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

 14۰۰ مهر ۰6سه شنبه  2۰:43 - فصل اقتصاد

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/522814/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/724076/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  ۰9:۵4 - فلزات آنالین 
 طی پنج ماه نخست امسال؛

 ادرات افزایش یافتمصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما ص

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  1۰:۰3 - دنیای معدن

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  1۰:43 - ن مدیامعد

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  11:۰7 - فوالد ایران

 درات افزایش یافتدنیای معدن: مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صا

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  11:1۸ - زمتالز نیو

 درصدی صادرات مقاطع تخت فوالدی 114رشد 

 14۰۰مهر  ۰7چهارشنبه  12:۵3 - بیرونیت

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

 14۰۰مهر  ۰۸پنجشنبه  ۰1:32 - روزنامه آرمان ملی

 کاهش مصرف ظاهری فوالد و رشد صادرات

 14۰۰مهر  ۰۸پنجشنبه  13:2۰ - خوزنا

 مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، اما صادرات افزایش یافت

http://www.felezatonline.ir/News-22827/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/?id=22827
http://www.donyayemadan.ir/view/221560/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://madanmedia.ir/19320/
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9661
https://metalsnews.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-114-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-2/
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30256/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/
http://armanmeli.ir/fa/Main/Detail/323424
http://www.khoozna.ir/view-117986-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

اند. اگر تعداد خبرهای بولتن کم هایی 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

 20.7تولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز 

 میلیون تن گذشت

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰۵/۰7/14۰۰ 34 1۰۰6 

ا مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، ام

 صادرات افزایش یافت

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
۰6/۰7/14۰۰ 1۰ ۵3۰ 

 194 1 ۰۵/۰7/14۰۰ صدای بورس سهامداران کاوه بخوانند

درصدی فروش فوالد کاوه جنوب  77صعود 

 کیش
 3۰ 1 ۰4/۰7/14۰۰ پایگاه خبری گسترش

 19 1 ۰4/۰7/14۰۰ با اقتصاد درصدی کاوه نسبت به مرداد 74رشد 

افزایش تولید فوالد ایران در مرداد علی رغم 

 کاهش تولید در ... 
 ۰ 2 1۰/۰7/14۰۰ فصل اقتصاد

ماهه منتهی به شهریور  6عملکرد کاوه در

1400 
 12 ۰ ۰4/۰7/14۰۰ 24بورس
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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« ازنشرب

 دهنده تعداد خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. های بعدی به ترتیب نشانخبرهای آن سایت است. ستون

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 ازنشریب

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 34 1۰۰6 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 1۰ ۵3۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 194 1 ۰ 1 صدای بورس

خبرگزاری صدا 

 و سیما
۰ 1 ۰ 19۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1۸۵ ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 1۵۵ ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری 

 صنایع
۰ 1 ۰ ۵۰ 1 ۰ ۰ 1 

پایگاه خبری 

 گسترش
1 ۰ 1 3۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 2۵ ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 2 ۰ ۰ 2 24 ۰ 1 1 24بورس

 1 ۰ ۰ 1 22 ۰ 1 ۰ شبکه خبر

 2 ۰ ۰ 2 21 1 1 1 با اقتصاد
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 ازنشریب

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

 شبستان
۰ 1 ۰ 21 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 2۰ ۰ 1 ۰ 24اقتصاد 

 1 ۰ ۰ 1 17 ۰ 1 ۰ نبض بورس

 1 ۰ ۰ 1 12 ۰ 1 ۰ قدس آنالین

 1 ۰ ۰ 1 12 ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 1 ۰ ۰ 1 ۸ ۰ 1 ۰ ارانیکو

 1 ۰ ۰ 1 6 ۰ 1 ۰ معدن نامه

 2 ۰ ۰ 2 6 ۰ 2 ۰ فلزات آنالین

روزنامه آرمان 

 ملی
۰ 2 ۰ 6 2 ۰ ۰ 2 

 1 ۰ ۰ 1 ۵ ۰ 1 ۰ خبرگزاری آریا

 1 ۰ ۰ 1 4 ۰ 1 ۰ کاالخبر

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ بازار مشترک

 2 ۰ ۰ 2 2 ۰ 2 ۰ روزگار معادن

 3 ۰ ۰ 3 ۰ 2 2 1 فصل اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ بیرونیت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فوالد ایران

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ دنیای معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ آرمان اقتصادی

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ جهان معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ اخبار فلزات

خانه صنعت و 

 معدن تهران
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری آنا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ همت خبر

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ فصل تجارت
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 ازنشریب

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

روزنامه اقتصاد 

 برتر
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ عصر معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خوزنا
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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 شدهزیر، هر ردیف مشخص میدر جدول 

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

 1 ۰ ۰ 1 ۰ 2 ۰ 1 فصل اقتصاد
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 1۰ ۵3۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 12 ۰ ۰ 1 24بورس

 1 ۰ ۰ 1 19 1 ۰ 1 با اقتصاد

پایگاه خبری 

 گسترش
1 ۰ 1 3۰ 1 ۰ ۰ 1 
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 های منتشر کننده خبریتسا 

 

 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 ننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایتهای تولیدکدهد 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 

 یبازنشر

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 34 1۰۰6 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 1۰ ۵3۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 194 1 ۰ 1 صدای بورس

خبرگزاری صدا 

 و سیما
۰ 1 ۰ 19۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1۸۵ ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد
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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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