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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

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

 بورس کاال

 14۰۰اردیبهشت  ۰4شنبه  1۰:1۰ - چیالن آنالین

کشور را می توانید هر هفته، در چیالن  فوالدهفتگی صنعت  نگاه چیالن به تحوالت

در هفته  فوالدآنالین بخوانید. گزارش ویژه چیالن در مورد جریانات مهم صنعت 

 گذشته را در ادامه بخوانید.

 بهترین نماد فوالدی هفته 

 

زار بورس همچنان روزهای دانست. سهامداران با 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 

در هفته گذشته با کاهش  کاوهداشتند و حداقل نماد  فوالدوضعیت بهتری نسبت به سایر نمادهای زنجیره 

 قیمت سهام روبرو نشد.

 خبر خوب هفته 

 

مبارکه اصفهان و ثبت  فوالدمتر برای نخستین بار در شرکت  2ته گذشته، تولید تختال با عرض خبر خوب هف

 هرمزگان در فروردین ماه از جمله رکورد تولید ماهیانه تختال بود.  فوالدرکورد جدید در  7

 

اد و مبارکه از تولید عریض ترین تختال در این شرکت خبر د فوالدحمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت 

توانستیم یکی از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته و به تولید اسلب با عرض  14۰۰گفت: در فروردین سال 

مبارکه  فوالدمیلیمتر دست پیدا کنیم. این اسلب برای نخستین بار در شرکت  25۰میلیمتر و ضخامت  2۰۰۰

 و همچنین یک محصول صادراتی است.  تولید شده که برای صنایع نفت و گاز و کشتی سازی کاربرد داشته

http://chilanonline.com/2021/04/24/35213/
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هرمزگان به رکورد جدیدی در تولید این  فوالدتن تختال در فروردین ماه، شرکت  14515۰همچنین با تولید 

 محصول دست یافت. 

 انتصاب هفته 

 

خوزستان را در کارنامه دارد به عنوان مدیرعامل  فوالددر هفته گذشته، علی محمدی که سابقه مدیرعاملی 

 ارفع معرفی و جایگزین علیرضا خیاط شد.  فوالددید شرکت آهن و ج

 

 عرضه های فوالدی بورس کاال در هفته ای که گذشت 

 

س کاال مورد معامله قرار تن، انواع شمش و محصوالت فوالدی در بور 751هزار و  371در هفته ای که گذشت 

مبارکه در  فوالدمیلیارد تومان بود.   6121 گذشتهدر بورس کاال در هفته  فوالدارزش کل معامالت گرفت. 

میلیارد تومانی به دست آورد.  371۰هفته گذشته از محل فروش انواع محصوالت خود در بورس کاال، درآمد 

از میان تمام شرکت های فوالدی، بیشترین ارزش فروش محصوالت در بورس کاال در هفته گذشته متعلق به 

 مبارکه بود.  فوالد

 دیگر سایت 33+ 

 

 پیش بینی روندحرکتی فوالد کاوه جنوب کیش

 "کاوه"چشم انداز حرکت صعودی 

 14۰۰فروردین  3۰دوشنبه  14:25 - صدای بورس

جنوب کیش با برخورد به حمایت کف کانال  کاوه فوالدپیش بینی می شود سهم 

تومان روند صعودی را آغاز  2۰1۰روزه خود در قیمت  52صعودی و میانگین موزون 

 کند.

https://www.sedayebourse.ir/news/431768/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
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تومان ادامه پیدا  23۰۰این روند تا مقاومت قیمت  شود کهبورس ، همچنین پیش بینی می  به گزارش صدای 

 کند. 

 

 در صورت حمایت شدن دو هدف برای این سهم قابل تصور است. 

 

 2۰1۰تومان بوده و حد ضرر این سهم در محدوده ی  25۰۰و  23۰۰اهدافی که برای آن پیش بینی شده 

 تومان است. 

 

 منبع: واحد تحلیل کارگزاری صبا تامین 

 

 

 رقم خورد؛ 99ند ماه طی اسف

 درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ کشور 47جهش 

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  ۰۹:2۰ - کاالخبر

درصدی داشت اما این  7اگرچه صادرات یک سال اخیر فوالدسازان بزرگ کشور افت 

درصدی در حجم صادرات  47شرکت ها در اسفند ماه سال گذشته شاهد جهش 

 هزار تن رسید. 851بودند و تناژ صادراتی آنها درمجموع به  خود

درصدی، صادرات خود را در اسفند  11۹به گزارش کاالخبر به نقل از کامودیتی، فوالد مبارکه اصفهان با جهش 

 هزار تن صادرات رساند که بیشترین حجم صادرات در میان شرکت های فوالدی بوده است.  1۹۰ماه به 

 

درصدی و چادرملو با رشد  76جنوب با افزایش  کاوه فوالددرصدی و  81هرمزگان نیز با جهش وضعیت فوالد 

 درصدی صادرات در اسفند ماه مطلوب است.  51درصدی و فوالد کویر با صعود  71

 7، شاهد افت ۹۹اگرچه صادرات فوالدسازان بزرگ در اسفند ماه رشد قابل توجهی داشت اما در مجموع سال 

 هزار تن رسیده است.  ۹67میلیون و  6رات فوالدی ها بودیم و تناژ صادراتی آنها به درصدی صاد

http://www.imereport.ir/news/51841/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B7-%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%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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  سایت دیگر: 5 

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  ۰۹:32 - دنیای معدن

 جهش صادرات فوالدسازان بزرگ کشور

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  ۰۹:55 - فلزات آنالین
 رقم خورد؛ ۹۹طی اسفند ماه 

 درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ 47جهش 

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  12:۰۰ - عصر بازار

 درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ کشور 47جهش 

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  13:5۰ - بورس نیوز
 قم خورد؛در اسفندماه سال گذشته ر

 درصدی حجم صادرات فوالدسازان 47جهش 

 14۰۰فروردین  3۰دوشنبه  ۰2:32 - ماین نیوز
 در اسفندماه سال گذشته رقم خورد؛

 درصدی حجم صادرات فوالدسازان 47جهش 

 

 99درصدی تولید آهن اسفنجی در سال  9رشد 

 14۰۰فروردین  31سه شنبه  ۰۹:24 - 24معدن

 2۰۰هزار و  51۹میلیون و  3۰عدن و صنایع معدنی حاکی از تولید بررسی آمار شرکت های بزرگ بخش م

 است.  ۹8درصدی آن در مقایسه با سال  ۹و رشد  ۹۹تن آهن اسفنجی در سال 

 

 248، در این مدت فوالد مبارکه با هفت میلیون و 24تحلیلی معدن  -به گزارش روز سه شنبه سایت خبری

، بهترین عملکرد را داشت و پس از ۹8ماهه سال  12مقایسه با  درصدی در 12تن تولید و رشد  752هزار و 

 درصدی( در مکان دوم قرار گرفت.  ۹تن تولید )رشد  444هزار و  88آن، فوالد خوزستان با چهار میلیون و 

درصدی، بهترین رشد  1۰8تن تولید و رشد  461هزار و  7۹۹در سالی که گذشت صبافوالد )بریکت گرم( با 

 ثبت کرد.  ۹8شرکت ها در تولید آهن اسفنجی در هم سنجی با سال را در میان 

تن تولید )رشد یک درصدی(، فوالد  843هزار و  6۰2چادرملو با یک میلیون و  ۹۹برپایه این گزارش، در سال 

 13تن )رشد  36هزار و  383درصدی(، سبا یک میلیون و  15تن )رشد  3۰4هزار و  83۰سفید دشت 

http://www.donyayemadan.ir/view/201865/-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B7-%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%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
http://www.felezatonline.ir/News-19967/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B7-%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%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/?id=19967
http://www.asrebazar.com/Home/News/172746
https://www.boursenews.ir/fa/news/238958/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.minews.ir/fa/doc/news/55923/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://madan24.com/2021/04/20/%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%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1/
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جنوب یک  کاوه فوالدتن )رشد هشت درصدی(،  115هزار و  651مزگان یک میلیون و درصدی(، فوالد هر 

تن )رشد یک درصدی( و آهن و  151هزار و  743درصدی(، میدکو  13تن )رشد  7۰۹هزار و  713میلیون و 

 تن )افت سه درصدی( آهن اسفنجی تولید کردند.  53۰هزار و  73۰فوالد غدیر 

 22تن )افت یک درصدی(، فوالد سبزوار )بریکت سرد(  513هزار و  743سبزوار ، فوالد ۹۹ماهه سال  12در 

تن )افت  16۹هزار و  18درصدی(، صبا فوالد  16تن )افت  4۰1هزار و  555تن، فوالد شادگان  26۹هزار و 

 36هزار و  837درصدی(، آهن و فوالد ارفع  28تن تولید )رشد  6۰2هزار و  873درصدی(، فوالد نی ریز  65

 16تن )رشد  671هزار و  477تن )رشد هفت درصدی(، آهن و فوالد گل گهر )طرح گوهر( یک میلیون و 

تن )رشد یک درصدی(  1۰5هزار و  538درصدی(، همچنین آهن و فوالد گل گهر )طرح کوثر( یک میلیون و 

 ید کردند. درصدی( آهن اسفنجی تول 14تن تولید )رشد  167هزار و  ۹7۹و جهان فوالد سیرجان با 

درصدی(، فوالد خراسان )بریکت  2۰تن تولید )افت  3۹2هزار و  15۹در این مدت فوالد خراسان یک میلیون و 

 درصدی( به ثبت رساندند.  21تن )رشد  62۰هزار و  71۹تن و فوالد میانه  6۰هزار و  15گرم( 

 درصدی آمار اسفند ماه  ۹** رشد 

تن از مجموع آهن اسفنجی تولید شده مربوط به آمار اسفند  5۹3هزار و  676میلیون و  2برپایه این گزارش، 

 درصدی نشان می دهد.  ۹ماه این شرکت هاست که در هم سنجی با پارسال رشد 

 

 

 99میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰8:1۰ - ایرنا

بررسی ها از عملکرد فوالدسازان بزرگ کشور حاکی است در سالی که  -ایرنا -تهران

از مرز  ۹8گذشت تولید شمش فوالدی با رشد هشت درصدی در مقایسه با سال 

 میلیون تن عبور کرد. 22.5

 فوالدآلیاژی، میدکو،  فوالدخوزستان، ذوب آهن،  الدفومبارکه،  فوالدبه گزارش ایرنا از عملکرد شرکت های 

سیرجان، شرکت های یاد  فوالدبناب و جهان  فوالدارفع،  فوالدخراسان، چادرملو، آهن و  فوالدجنوب،  کاوه

 تنی شمش به پایان بردند.  83۹هزار و  54۰میلیون و  22را با جمع تولید  ۹۹شده سال 

 فوالدتنی شمش  8۹۰هزار و  4۰میلیون و  2پارسال )اسفند( موفق به تولید این شرکت ها تنها در ماه پایانی 

 درصدی داشته است.  17رشد  ۹8شدند که در مقایسه با اسفند

https://www.irna.ir/news/84303943/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
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میلیون تنی بهترین عملکرد را داشت و بیشترین رشد  ۹.8مبارکه با ثبت تولید  فوالددر این آمار، شرکت 

 درصد رشد بود.  141ا سیرجان ب فوالدتولید نیز متعلق به جهان 

 

 فوالدآذربایجان،  فوالدمبارکه، ذوب آهن،  فوالدبرپایه این گزارش، واکاوی آمارهای منتشره شرکت های 

اکسین، ورق خودروی چهارمحال  فوالدسیرجان، نورد و لوله اهواز،  فوالدآلیاژی ایران، جهان  فوالدخراسان، 

تن انواع محصوالت فوالدی  ۹32هزار و  588میلیون و  14از تولید  کویر، حاکی فوالدبناب و  فوالدو بختیاری، 

 رشد سه درصدی نشان می دهد.  ۹8است. آماری که در مقایسه با سال 

 

تن از مجموع تولیدات یاد شده مربوط به آمار اسفندماه این شرکت ها است  748هزار و  246یک میلیون و 

 شته است. دا ۹8درصدی در مقایسه با اسفند  ۹که رشد 

 

 ۹1۰هزار و  32مبارکه اصفهان با هشت میلیون و  فوالدبیشترین تولید محصوالت فوالدی مربوط به شرکت 

درصدی، بیشترین رشد تولید را در بین شرکت های  12۹سیرجان با ثبت رشد  فوالدتن بود و شرکت جهان 

 مذکور ثبت کرد. 

 

و کالف، ورق عریض، ورق گالوانیزه و تیرآهن، عمده میلگرد، میلگرد آلیاژی مهندسی، چهارگوش، تسمه 

 محصوالت فوالدی شرکت ها را تشکیل می دهند. 

 

به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی ایران اکنون دهمین فوالدساز جهان محسوب و برآورد می شود در افق 

 به جایگاه هفتم جهانی برسد.  14۰4

  سایت دیگر: 21

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰8:12 - در حاشیه

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰8:2۰ - فصل تجارت

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰8:35 - فصل اقتصاد

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰8:47 - جهان اقتصاد

 رکورد شکست ۹۹تولید شمش فوالد در سال 

https://darhashiyeh.com/news/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/482325/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-225-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/666441/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-225-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://jahaneghtesad.com/%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%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA/
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 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰۹:2۰ - صنعت کار 

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰۹:3۰ - معدن نیوز

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  ۰۹:4۰ - پایگاه خبری ایراسین

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2 پنجشنبه ۰۹:5۹ - خبرگزاری صنایع
 خبرگزاری صنایع گزارش می دهد:

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  1۰:22 - سروش نیوز
 خبرگزاری سروش گزارش می دهد:

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  1۰:36 - ایران اکونومیست

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  11:۰5 - اقتصاد آنالین
 بررسی عملکرد فوالدسازان بزرگ؛

 تولید شمش فوالد رکورد زد

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  11:48 - روند بورس امروز

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  12:37 - دنیای معدن

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  :2313 - معدن مدیا

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  13:33 - صنعت نیوز

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  14:2۹ - بازار مشترک

 تولید شمش فوالد رکورد زد

 14۰۰اردیبهشت  ۰2پنجشنبه  23:53 - می متالز

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰اردیبهشت  ۰3جمعه  ۰2:۰2 - ماین نیوز

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5ر تولید شمش فوالد از رکورد عبو

https://www.sanatkaar.ir/71597/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88
https://www.madannews.com/Fa/News/613591/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-225-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
http://www.irasin.ir/news/13398/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://sanayepress.com/1400/02/02/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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/
https://sorooshnews.com/1400/02/02/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88/
http://iraneconomist.com/fa/news/379787/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-522505
https://boursemrooz.com/94048/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88.html
http://www.donyayemadan.ir/view/202961/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://madanmedia.ir/steel-billet-production-exceeded-the-record-of-22-5-million-tons-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%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88/184682/
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/11362/%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%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
http://me-metals.ir/fa/news/206621/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
http://www.minews.ir/fa/doc/news/55963/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
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 14۰۰اردیبهشت  ۰3جمعه  12:56 - اقتصاد آینده 

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 14۰۰ت اردیبهش ۰3جمعه  18:45 - اخبار صنعت

 تولید شمش فوالد رکورد زد

 14۰۰اردیبهشت  ۰4شنبه  ۰7:53 - شرکت ملی فوالد ایران

 ۹۹میلیون تن در سال  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 

ابراز قدردانی از حمایت خیرخواهانه  /تی برای بیماران کرونایینیاز حیاکپسول اکسیژن 

 جنوب کیش فوالد کاوهشرکت 

 14۰۰فروردین  28شنبه  14:18 - ایسنا

سنا/هرمزگان رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم )ص( ضمن ای

دعوت به همکاری خیرین جهت تامین کپسول اکسیژن گفت: اکسیژن یکی از 

نیازهای حیاتی در بیماران کرونا با درگیری ریه است که تامین مخازن آن با توجه 

 یت است.به افزایش موارد بستری در زمان پیک کرونا بسیار حائز اهم

 1۰مخزن اکسیژن مایع با ظرفیت  3دکتر محمد تمدن دار در گفت و گو با ایسنا، افزود: در حال حاضر تعداد 

کپسول اکسیژن در این مجتمع  24۰دستگاه اکسیژن ساز فعال و تعداد  3تن،  25تن، یک مخزن با ظرفیت 

 می شود. وجود دارد و به زودی هم یک دستگاه اکسیژن ساز دیگر راه اندازی 

 

است که از ابتدای  کاوه فوالدتنی این مجتمع مربوط به شرکت  1۰وی اظهار کرد: یکی از مخازن اکسیژن 

شیوع کووید تاکنون در اختیار بیمارستان شهید محمدی قرار داده است، همچنین شرکت فوالد هرمزگان نیز 

ین مجتمع، همکاری مداوم و فعال داشته در استان، در تامین اکسیژن مایع با ا 1۹همزمان با شروع کووید 

 است که از مدیرعامل و همکاران این دو شرکت صمیمانه سپاسگزارم. 

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم )ص( با اشاره به اینکه پیش بینی می شود که با اوج 

داشته باشد، از خیرین استان  کپسول اکسیژن سیار وجود 15۰گیری موارد ابتال و بستری بیماران نیاز به 

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/283233/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DB%B5
http://www.akhbaresanat.ir/Newspaper/Page/1636/1/107194/0
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/581672/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B2.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://www.isna.ir/news/1400012816226/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 جهت تامین کپسول اکسیژن که یک نیاز حیاتی برای بیماران با درگیری ریه است دعوت به همکاری کرد.  

  سایت دیگر: 4

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  ۰۹:22 - ایرنا

 درخواست از خیران هرمزگان برای تامین کپسول اکسیژن سیار

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  1۰:۰۹ - خبرگزاری فارس

 ید محمدی بندرعباسنیاز به کپسول اکسیژن سیار در بیمارستان شه

 14۰۰فروردین  2۹یکشنبه  1۰:41 - ایلنا
 د:تمدن دار مطرح کر

 اکسیژن یکی از نیازهای حیاتی بیماران کرونایی با درگیری ریه است

 14۰۰فروردین  3۰دوشنبه  1۰:47 - پایگاه خبری قلم

 اکسیژن یکی از نیازهای اصلی درمان بیماران کرونایی با درگیری ریه است

https://www.irna.ir/news/84298758/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://farsnews.ir/news/14000129000162/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1064480-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/353861/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

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

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

 1388 35 4/۰2/14۰۰ چیالن بهترین نماد فوالدی هفته کاوه

میلیون تن  22.5عبور تولید شمش فوالد از رکورد 

 ۹۹در سال 

خبرگزاری 

 جمهوری اسالمی
۰2/۰2/14۰۰ 21 57۰ 

کپسول  قدردانی از حمایت خیرخواهانه فوالد کاوه/

 اکسیژن یک نیاز حیاتی برای بیماران کرونایی ... 

برگزاری خ

 دانشجویان ایران
28/۰1/14۰۰ 4 726 

درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ  47جهش 

 کشور
 22 5 2۹/۰1/14۰۰ کاالخبر

 6 1 3۰/۰1/14۰۰ صدای بورس "کاوه"چشم انداز حرکت صعودی 

 /۹۹درصدی تولید آهن اسفنجی در سال  ۹رشد 

 ...  3۰عبور تولید از 
 3 1 31/۰1/14۰۰ 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 

 

تعداد خبرهای منتشر شده توسط آن سایت « تعداد اخبار»جدول زیر آمار عملکرد هر سایت در این بولتن را لیست کرده است. ستون 

تعداد »است. ستون  خبرهایی هستند که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده« خبرهای بازنشری»است. 

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

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

 

 اسم سایت
عداد ت

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری کار 

 ایران
1 1 35 1388 1 ۰ 1 1 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 1 21 ۹22 1 ۰ 1 1 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 4 726 ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 352 ۰ 1 ۰ خبرگزاری مهر

خبرگزاری 

 تسنیم
۰ 1 ۰ 341 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 2۹2 ۰ 2 ۰ اقتصاد آنالین

خبرگزاری 

 تابناک
۰ 1 ۰ 275 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری صدا 

 و سیما
۰ 1 ۰ ۹7 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

 ایمنا
۰ 1 ۰ 84 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 25 ۰ 1 ۰ روزنامه کیهان

 1 ۰ ۰ 1 22 5 ۰ 1 کاالخبر
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 اسم سایت

عداد ت

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

 صنایع
۰ 1 ۰ 24 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1۹ ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 1 ۰ ۰ 1 18 ۰ 1 ۰ بورس نیوز

 1 ۰ ۰ 1 17 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 1 ۰ ۰ 1 15 ۰ 1 ۰ سروش نیوز

 1 ۰ ۰ 1 11 ۰ 1 ۰ 24بورس

روزنامه جوان 

 آنالین
۰ 1 ۰ 11 1 ۰ ۰ 1 

خبرگزاری 

 اقتصادی ایران
۰ 1 ۰ 7 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 6 ۰ 2 ۰ بازار مشترک

 1 ۰ ۰ 1 6 ۰ ۰ 1 صدای بورس

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ 2 ۰ 6 2 ۰ ۰ 2 

خبرگزاری 

 فارس
۰ 1 ۰ 5 ۰ ۰ 1 ۰ 

روزنامه اصفهان 

 امروز
۰ 1 ۰ 4 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 4 ۰ 2 ۰ فلزات آنالین

 2 ۰ ۰ 2 4 ۰ 2 ۰ می متالز

 1 ۰ ۰ 1 3 ۰ 1 ۰ تجارت گردان

ایران 

 اکونومیست
۰ 1 ۰ 3 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 1 ۰ مه ابتکارروزنا

روند بورس 

 امروز
۰ 1 ۰ 2 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ چیالن آنالین

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ اقتصاد بازار

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ آرتان پرس
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 اسم سایت

عداد ت

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اخبار صنعت

روزنامه جهان 

 اقتصاد
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ فصل اقتصاد

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

شرکت ملی 

 فوالد ایران
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 24رویداد 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ فصل تجارت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ در حاشیه

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 1 24معدن

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ عصر بازار

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ پیام فوری

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ همراز

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ اکونا پرس

روزنامه راه 

 مردم
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری برنا

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ اقتصاد آینده

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ ماین نیوز

 2 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 3 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 ۰ دنیای معدن

پایگاه خبری 

 قلم
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
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 اندهایی که بیشترین خبر را تولید کردهنمودار نسبت سایت 

 

 دهداند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر بودهنمودار زیر بیشترین سایت

 

 
 

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
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 یگیر

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 4 726 ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 6 ۰ ۰ 1 صدای بورس

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 ۰ 21 57۰ 1 ۰ ۰ 1 

 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 1 24معدن

 1 ۰ ۰ 1 22 5 ۰ 1 کاالخبر
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 های منتشر کننده خبرسایت 

 

 اند.داده شدهتر نشان اند 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 دایرهتههایی که خبرهای بیشتری داشدر نمودار زیر، سایت
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هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت 

 اندداشته

 

های پربازدیدتری های تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایتدهد که در بین سایتنمودار زیر نشان می

 اند.شده

 

 
 

اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده



 

 

 

 

 

24 

 81شماره  1400 ماهاول اردیبهشت هفته 

 
 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

کار  خبرگزاری

 ایران
1 1 35 1388 1 ۰ 1 1 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 1 21 ۹22 1 ۰ 1 1 

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 4 726 ۰ ۰ 1 ۰ 

 1 ۰ ۰ 1 352 ۰ 1 ۰ خبرگزاری مهر

خبرگزاری 

 تسنیم
۰ 1 ۰ 341 1 ۰ ۰ 1 
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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 اساس رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شده ها برسایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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