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 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 شرکت بورسی دیگر 12آغاز عملیات بازارگردانی سهام 

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  11:1۶ - صدای بورس

 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. 12عملیات بازارگردانی سهام 

به گزارش صدای بورس ، شرکت بورس از آغاز عملیات بازارگردانی حق تقدم سهام 

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، البراتورهای سینا دارو، نفت پارس، بوتان، 

توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت،  سرمایه گذاری اعتبار ایران، گروه سرمایه گذاری

 جنوب کیش، حفاری شمال و کشاورزی و دامپروی مگسال خبر داد.  کاوه فوالدلبنیات پاک ، قند اصفهان ، 

 

ماه جاری شرکت های حاضر در فرابورس  15مهرماه امسال تمامی شرکت های بورسی و تا  10در حالی از 

رگردان شدند که به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده در بورس ملزم به معرفی بازا

موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام 

 کنند. 

 

سوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته می بر این اساس در صورت اجرا نکردن این ابالغیه، ناشران متخلف مح

شود که این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه 

معامالت، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای 

از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صالحیت و لغو مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت 

 پذیرش می شود./ تسنیم 

  سایت دیگر: 26

 ۹۹13آبان  1۹دوشنبه  0۹:04 - پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ایران
 طی اطالعیه ای اعالم شد:

 آبان انجام می شود 18عملیات بازارگردانی برخی شرکت ها از 

https://www.sedayebourse.ir/news/421101/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://www.sena.ir/news/68780/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:10 - رتبه آنالین

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:1۷ - مشرق نیوز

 بازارگردانی سیمانی ها در بورسآغاز 

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:21 - وانا

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:2۶ - جهان اقتصاد

 بازارگردانی سیمانی ها در بورس آغاز شد

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:2۶ - مللتجارت بین ال

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  0۹:28 - دنیای معدن

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  10:08 - عصر بازار
 طی اطالعیه ای اعالم شد؛

 آبان انجام می شود 18عملیات بازارگردانی برخی شرکت ها از 

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  10:4۷ - ایران اکونومیست

 عملیات بازارگردانی سیمانی ها در بورس آغاز شد

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  11:2۷ - پول نیوز

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  11:33 - رکنا

 آغاز بازارگردانی سیمانی ها در بورس

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  11:5۷ - بورس نیوز

 بازارگردانی سیمانی ها در بورس آغاز شد

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  12:3۹ - سک خبرکیو

 بازارگردانی شرکت های سیمانی در بورس آغاز شد

 13۹۹آبان  1۹دوشنبه  12:3۹ - ایرنا

 بازارگردانی شرکت های سیمانی در بورس آغاز شد

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  12:00 - خبرگزاری تابناک

 شرکت بورسی دیگر 12آغاز عملیات بازارگردانی سهام 

 

http://rotbehonline.com/124846-2/
https://www.mashreghnews.ir/news/1141171/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://vananews.com/fa/news/377447/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
http://www.eximnews.ir/detail/News/38911/31
http://www.donyayemadan.ir/view/167412/-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-
http://www.asrebazar.com/Home/News/162329
http://iraneconomist.com/fa/news/366752/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.poolnews.ir/fa/news/341435/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-625339
https://www.boursenews.ir/fa/news/230976/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.kioskekhabar.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1/
https://www.irna.ir/news/84103985/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1014525/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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 ت فوالدی افزایش یافتتولید فوالد و محصوال

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  12:48 - فصل تجارت

براساس آمار عملکرد هفت ماهه شرکت های بزرگ فوالدی که توسط  -فصل تجارت 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و همچنین وزارت 

صمت منتشر شده است، میزان تولید شمش و محصوالت فوالدی شرکت های بزرگ 

ش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه طی هفت ماهه امسال به ترتیب هشت و چهار درصد افزای

 کرده اند. 

طبق آمار شرکت های بزرگ فوالدی )فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب آهن، فوالد آلیاژی ایران، میدکو، 

جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، ارفع، بناب و سیرجان(، در مجموع تولیدات، از  کاوه فوالدگروه ملی فوالد، 

 تن تولید داشته اند.  53۷هزار و  1۶4میلیون و  13ای فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری، ابتد

تن شمش فوالدی و یک میلیون و  ۶1۶هزار و  ۹21این در حالی است که فقط در مهر ماه، یک میلیون و 

 تن محصوالت فوالدی تولید شده است.  3۹5هزار و  1۷3

هزار  120میلیون و  18دکننده آهن اسفنجی نیز در هفت ماهه امسال براساس آمار، شرکت های بزرگ تولی

درصد افزایش تولید را نشان می  10تن محصول تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1۹0و 

 دهد. 

 54۹درصدی نسبت به مهر سال گذشته، به دو میلیون و  1۹میزان تولید آهن اسفنجی در ماه مهر با افزایش 

 تن رسیده است.  805زار و ه

  سایت دیگر: 6

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  13:02 - فصل اقتصاد

 تولید فوالد و محصوالت فوالدی افزایش یافت

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  13:3۹ - ارانیکو

 تولید فوالد و محصوالت فوالدی افزایش یافت فلزات و معادن

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  14:01 - سبز البرز

 ماهه امسال تولید فوالد و محصوالت فوالدی افزایش ۷در 

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  14:5۶ - بازار نیوز

http://www.fasletejarat.com/Fa/News/433673/%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%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/602231/%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%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.eranico.com/fa/content/129015
https://sabzalborz.ir/2020/11/11/%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%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/
https://bazarnews.ir/fa/news/79655/%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%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 ایش یافتتولید فوالد و محصوالت فوالدی افز

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  5:0۷1 - جهان اقتصاد

 درصد افزایش یافت 10تولید آهن اسفنجی 

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  1۹:55 - معدن مدیا

 تولید فوالد و محصوالت فوالدی افزایش یافت

 

 ماهه امسال 7درصدی تولید آهن اسفنجی در  10رشد 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  13:28 - 24معدن

 1۹0هزار و  120میلیون و  18بررسی آمار شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید 

درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال  10تن آهن اسفنجی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه و رشد 

 است. 

 

 552مبارکه با چهار میلیون و  فوالد، در این مدت 24تحلیلی معدن  -یبه گزارش روز سه شنبه سایت خبر

ماهه سال گذشته، بهترین عملکرد را داشت و پس  ۷درصدی در مقایسه با  12تن تولید و رشد  53۷هزار و 

 ۹۹2هرمزگان با  فوالددرصدی( و  8تن تولید )رشد  42۷هزار و  510خوزستان با دو میلیون و  فوالداز آن 

 ان های دوم و سوم قرار گرفتند. درصدی( در مک 4تن )رشد  4۹۷ر و هزا

درصدی، بهترین رشد را در میان شرکت  ۷5تن تولید و رشد  ۷4۶هزار و  430بافت با  فوالددر مدت یاد شده 

 ها در تولید آهن اسفنجی در هم سنجی با پارسال ثبت کرد. 

سفید  فوالددرصدی(،  4تن تولید )رشد  184هزار و  ۹0۹ماهه امسال چادرملو با  ۷ین گزارش، در برپایه ا

کاوه جنوب  فوالددرصدی(،  15تن )رشد  ۹12هزار و  ۷۹5درصدی(، سبا  13تن )رشد  ۷1هزار و  4۷0دشت 

غدیر  فوالدو درصدی( و آهن  ۷تن )افت  ۷82هزار و  3۹1درصدی(، میدکو  11تن )رشد  ۷۶1هزار و  ۹82

 درصدی( آهن اسفنجی تولید کردند.  25تن )افت  2۷8هزار و  31۶

 115هزار و  431شادگان  فوالدتن )بدون تغییر(،  5۷هزار و  441سبزوار  فوالد، ۹۹ماهه نخست سال  ۷در 

ر هزا 45۶درصدی(، صبافوالد )بریکت گرم(  5۹تن )افت  181هزار و  15 فوالددرصدی(، صبا  1۹تن )رشد 

درصدی(، آهن و  34تن تولید )رشد  240هزار و  484نی ریز  فوالددرصدی(،  ۶۷تن تولید )رشد  338و 

تن  3۹8هزار و  858گل گهر )طرح گوهر(  فوالددرصدی(، آهن و  12تن )رشد  ۷۷1هزار و  48۷ارفع  فوالد

درصدی( و  8)افت تن  802هزار و  815گل گهر )طرح کوثر(  فوالددرصدی(، همچنین آهن و  18)رشد 

https://jahaneghtesad.com/%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-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/
https://madanmedia.ir/production-of-steel-and-steel-products-increased/
http://madan24.com/2020/11/10/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-10-%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%B1-7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3/
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 درصدی( آهن اسفنجی تولید کردند.  1۹تن تولید )رشد  ۷41هزار و  5۶4سیرجان با  فوالدجهان 

خراسان )بریکت گرم( هفت  فوالددرصدی(،  13تن تولید )افت  83هزار و  ۷12خراسان  فوالددر این مدت 

 درصدی( به ثبت رساندند.  44تن )رشد  ۶3۶هزار و  48۶میانه  فوالدتن و  28۹هزار و 

 درصدی آمار مهر ماه  1۹** رشد 

تن از مجموع آهن اسفنجی تولید شده مربوط به آمار مهر ماه این شرکت  805هزار و  54۹دو میلیون و 

 درصدی نشان می دهد.  1۹هاست که در هم سنجی با پارسال رشد 

 

 ماهه امسال 7درصدی تولید شمش فوالد در  8رشد 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  11:43 - 24معدن

 53۷هزار و  1۶4میلیون و  13تولید  بررسی عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از

از سوی شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهر  فوالدتن شمش 

 ماه و رشد هشت درصدی آن در هم سنجی با پارسال است. 

 

رصدی به پنج د ۶مبارکه با رشد  فوالد، در این مدت تولید شمش 24تحلیلی معدن  -به گزارش سایت خبری

 208هزار و  2۷۶میلیون و  2خوزستان با رشد چهار درصدی به  فوالدتن، شمش  85هزار و  81۶میلیون و 

 تن رسید.  52۶هزار و  3۶2درصدی به یک میلیون و  2تن و شمش ذوب آهن اصفهان با افت 

 

تن،  5۶2هزار و  103ه درصدی ب 18آلیاژی ایران بلوم با رشد  فوالددر هفت ماهه امسال تولید شمش در 

 -آلیاژی ایران فوالدتن،  141هزار و  1۶۷آلیاژی ایران بیلت با رشد یک درصدی به  فوالدتولید شمش در 

 35۷درصدی به  145بردسیر با رشد  فوالدتن، تولید شمش در  5۷۶هزار و  22درصدی به  2۶اینگات با رشد 

 تن رسید.  8۷5هزار و  ۶83 کاوه جنوب به فوالدتن و تولید شمش در  5۶هزار و 

 

ایران تولید شد که  فوالدتن شمش در گروه ملی صنعتی  4۶۹هزار و  52از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه 

 فوالدتن،  118هزار و  580درصدی  11خراسان با افت  فوالددرصدی نشان می دهد. همچنین  5۶1رشد 

تن،  15هزار و  4۷۷ارفع با افت هفت درصدی  فوالدو  تن، آهن 835هزار و  55۷درصدی  2چادرملو با افت 

تن شمش تولید  ۷84هزار و  4۹4سیرجان  فوالدتن و جهان  28۷هزار و  213درصدی  3۷بناب با رشد  فوالد

 کردند. 

http://madan24.com/2020/11/10/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-8-%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%B1-7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7/
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تن بود که در مقایسه با مهر  ۶1۶هزار و  ۹21جمع تولید شمش مهر ماه شرکت های یاد شده یک میلیون و 

 درصدی داشته است.  12ماه پارسال رشد 

 ** تولید محصوالت فوالدی 

تن انواع محصوالت فوالدی در این شرکت ها  311هزار و  43۹تا پایان مهر ماه همچنین هشت میلیون و 

 ه در هم سنجی با پارسال رشد چهار درصدی نشان می دهد. تولید شد ک

 

 3۹هزار و  ۷53مبارکه،  فوالددرصدی( ورق گرم در  4تن )افت  844هزار و  118در این مدت سه میلیون و 

مبارکه تولید  فوالدتن )بدون تغییر( ورق سرد در  4۹۷هزار و  ۹4۷درصدی( ورق گرم در سبا و  4تن )کاهش 

 شد. 

تن )رشد یک درصدی( ا نواع محصوالت فوالدی شامل  1۶هزار و  32۶دت همچنین یک میلیون و در این م

 تیرآهن، میلگرد، شمش، کالف، ریل و دیگر محصوالت فوالدی در ذوب آهن اصفهان تولید شد. 

 

ن ت 3۹هزار و  2۹۹آذربایجان،  فوالددرصدی( در  2تن میلگرد )رشد  ۷۷1هزار و  210در هفت ماهه امسال 

هزار و  34درصدی(،  11تن میلگرد )رشد  584هزار و  15۷خراسان،  فوالددرصدی( در  1۷میلگرد )افت 

درصدی( در شرکت  10تن تسمه و کالف )افت  2۶۹هزار و  18درصدی(،  45تن چهار گوش )رشد  111

ان تولید شد و سیرج فوالددرصدی( در جهان  251تن میلگرد )رشد  154هزار و  1۹۶آلیاژی ایران و  فوالد

 هزار تن )آمار غیر قطعی( رسید.  251درصدی به  8۶تولید ورق گرم در نورد و لوله اهواز با رشد 

درصدی  143ایران تولید شد که رشد  فوالدتن کالف در گروه ملی صنعتی  323هزار و  21در مدت یاد شده 

 داشته است. 

 تن رسید.  81۶هزار و  245درصدی به  5۹ناب با رشد ب فوالدهمچنین تا پایان مهر ماه، تولید میلگرد در 

 

 ** آمار مهر ماه 

تن محصول  3۹5هزار و  1۷3بررسی آمار عملکرد مهرماه شرکت های یاد شده، حاکی از تولید یک میلیون و 

 درصدی نشان می دهد.  ۹رشد  ۹8فوالدی است که در مقایسه با مهر ماه 
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 ؛99هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  11:21 - ایرنا

 13هفت ماهه امسال شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی  -ایرنا -تهران

تن شمش فوالدی تولید کردند که در مقایسه با مدت  53۷هزار و  1۶4میلیون و 

 مشابه پارسال رشد هشت درصدی تحقق یافت.

فوالد مبارکه، فوالد به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه جداول آماری عملکرد شرکت های 

جنوب، فوالد خراسان، چادرملو،  کاوه فوالدخوزستان، ذوب آهن، فوالد آلیاژی، میدکو، گروه ملی صنعتی فوالد، 

تن شمش فوالد  ۶1۶هزار و  ۹21فوالد ارفع، بناب و جهان فوالد، در مهرماه امسال در مجموع یک میلیون و 

 درصد افزایش بازدهی دارد.  12با ماه مشابه پارسال توسط این شرکت ها تولید شد که در مقایسه 

 

بررسی عملکرد واحد های فوالدی یاد شده گویای آن است که در هفت ماهه امسال بیشترین رشد عملکرد 

درصد بود و در مهرماه نیز باالترین بازدهی مربوط به گروه ملی صنعتی فوالد  145مربوط به فوالد بردسیر با 

 صدی نسبت به ماه مشابه پارسال رقم خورد. در 2۷3با افزایش 

 

تولید محصوالت فوالدی در واحدهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال به هشت 

 تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چهار درصدی داشته است.  311هزار و  43۹میلیون و 

 

هزار و  1۷3حدهای فوالدی مورد بررسی برابر با یک میلیون و مجموع تولیدات وا ۹۹ضمن اینکه در مهرماه 

 درصدی را ثبت کرد.  ۹افزایش  ۹8تن بود که در مقایسه با ماه مشابه سال  3۹5

 

درصد  25۹بیشترین رشد تولیدات در هفت ماهه امسال در بین واحدهای مزبور مربوط به ذوب آهن اصفهان با 

 438نیز جهان فوالد سیرجان به رشد  ۹۹شد، در عین حال در مهرماه  ثبت ۹8نسبت به دوره مشابه در سال 

 رسید.  ۹8رقمی تولید نسبت به مهر 

 

https://www.irna.ir/news/84104965/%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-%DB%B1%DB%B3-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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میلیون تنی، انتظار می رود میزان تولید فوالد  40به گزارش ایرنا، امسال با توجه به دستیابی به ظرفیت حدود 

میلیون تن  12میلیون تن، نزدیک به  2۷.2میلیون تن برسد، ضمن اینکه سال گذشته با تولید  30به حدود 

 صادرات محقق شد. 

  سایت دیگر: 20

 13۹۹آبان  20سه شنبه  11:41 - ایران اکونومیست

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  11:4۶ - عصر معدن

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  11:58 - پانا
 ؛۹۹هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 ۹13۹آبان  20سه شنبه  12:02 - اخبار فوالد
 ماه اخیر صورت گرفت؛ ۷در 

 میلیون تن شمش فوالد 13.1تولید 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  12:04 - پایگاه خبری گسترش

 تولید بی نظیر شمش توسط فوالد سازان بزرگ

 13۹۹آبان  20سه شنبه  12:2۶ - اکو فارس

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  12:41 - اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
 ؛۹۹هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  12:54 - آخرین خبر

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  12:5۶ - تجارت بین الملل
 ؛۹۹در هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20 سه شنبه 13:1۶ - اقتصاد آنالین
 ؛۹۹در هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  13:25 - معدن مدیا

 ن شمش تولید کردندمیلیون ت 13.1فوالد سازان بزرگ 

http://iraneconomist.com/fa/news/366885/%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-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://asremadan.com/News/24525/%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-13-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://pana.ir/news/1137696
https://www.akhbarfoulad.ir/news/2276/
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-133831
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=398663
http://www.tccim.ir/news/FullStory.aspx?nid=65785
http://akharinkhabar.ir/money/7003158/%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-%DB%B1%DB%B3.%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.eximnews.ir/detail/News/38944/20
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-480521
https://madanmedia.ir/the-major-steelmakers-produced-13-1-million-tons-of-ingots/
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 13۹۹آبان  20سه شنبه  13:34 - می متالز

 میلیون تن شمش فوالد توسط فوالدسازان 13تولید بیش از 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  13:41 - دنیای معدن

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  14:3۷ - خبرگزاری صنایع
 خبرگزاری صنایع گزارش می دهد:

 میلیون تن شمش فوالدی تولید کردند 13.1فوالدسازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  14:3۹ - فوالد ایران

 میلیون تن شمش تولید کردند13.1اقتصادآنالین: فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  1۶:0۶ - فصل اقتصاد

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  1۶:08 - بیرونیت

 ردندمیلیون تن شمش تولید ک 13.1فوالدسازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  1۶:32 - صنعت نیوز

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  20سه شنبه  20:38 - فصل تجارت

 ن تن شمش تولید کردندمیلیو 13.1فوالد سازان بزرگ 

 13۹۹آبان  21چهارشنبه  08:13 - شرکت ملی فوالد ایران
 ۹۹هفت ماهه 

 میلیون تن شمش تولید کردند 13.1فوالد سازان بزرگ 

https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=141647
http://www.donyayemadan.ir/view/167653/-%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-%DB%B1%DB%B3-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-
https://sanayepress.com/1399/08/20/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=8912
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/601914/%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-131-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/24508/%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-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%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-%DB%B1%DB%B3-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/151329/
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/433526/%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-131-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/510414/%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-%DB%B1%DB%B3.%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 هاعنوان تاثیرگذارترین خبر

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

 یک عدد نسبی است و نشان دهنده مجموع وزن بازدیدکنندگان سایت هایی است که خبر را بازنشر کرده اند. 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

 18عملیات بازارگردانی برخی شرکت ها از 

 آبان انجام می شود

پایگاه اطالع رسانی بازار 

 سرمایه ایران
1۹/08/13۹۹ 2۶ 1223 

میلیون تن  13.1فوالد سازان بزرگ 

 شمش تولید کردند

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
20/08/13۹۹ 20 ۶۶۶ 

تولید فوالد و محصوالت فوالدی افزایش 

 یافت
 1۷ ۶ 21/08/13۹۹ فصل تجارت

درصدی تولید آهن اسفنجی در  10رشد 

 ماهه امسال ۷
 1 0 20/08/13۹۹ 24معدن

 ۷درصدی تولید شمش فوالد در  8رشد 

 ماهه امسال
 1 0 20/08/13۹۹ 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 »که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون  خبرهایی هستند« خبرهای بازنشری»است. 

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

 برهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. دهنده تعداد خهای 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

پایگاه اطالع 

رسانی بازار 

 سرمایه ایران

1 0 2۶ 1223 0 0 1 0 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 1 20 101۹ 1 0 1 1 

خبرگزاری 

 تابناک
0 1 0 342 0 0 1 0 

 1 1 0 1 2۹8 0 2 0 اقتصاد آنالین

 0 1 0 0 24۶ 0 1 0 مشرق نیوز

پایگاه خبری 

 گسترش
0 1 0 ۶2 1 0 0 1 

 1 1 0 1 50 0 2 0 صنعت نیوز

 0 1 0 0 4۷ 0 1 0 بورس نیوز

 1 0 0 1 33 0 1 0 آخرین خبر

 1 0 0 1 22 0 1 0 خبرگزاری پانا

 2 1 0 2 1۷ ۶ 2 1 فصل تجارت

 1 0 0 1 15 0 1 0 ارانیکو

خبرگزاری 

 صنایع
0 1 0 13 1 0 0 1 

 0 1 0 0 ۹ 0 1 0 پول نیوز
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 1 1 0 1 8 0 2 0 ایران اکونومیست

 1 0 0 1 4 0 1 0 می متالز

 1 0 0 1 2 0 1 0 بازار نیوز

 2 0 0 2 2 0 0 2 24معدن

 0 1 0 0 2 0 1 0 خبرداغ

 0 1 0 0 1 0 1 0 کیوسک خبر

 0 1 0 0 1 0 1 0 تجارت گردان

 1 0 0 1 1 0 1 0 عصر معدن

 0 1 0 0 1 0 1 0 عصر بازار

 0 1 0 0 1 0 1 0 ماین نیوز

 1 0 0 1 0 0 1 0 اکو فارس

اتاق بازرگانی 

صنایع و معادن 

 تهران

0 1 0 0 1 0 0 1 

 1 0 0 1 0 0 1 0 فوالد ایران

 1 0 0 1 0 0 1 0 بیرونیت

 2 0 0 2 0 0 2 0 معدن مدیا

 2 1 0 2 0 0 3 0 فصل اقتصاد

 1 0 0 1 0 0 1 0 سبز البرز

 0 1 0 0 0 0 1 0 صدای بورس

 0 1 0 0 0 0 1 0 امروز نیوز

 0 1 0 0 0 0 1 0 رکنا

 0 1 0 0 0 0 1 0 پایگاه خبری نما

 1 1 0 1 0 0 2 0 اخبار فوالد

 0 1 0 0 0 0 1 0 پیام خاوران

 1 1 0 1 0 0 2 0 دنیای معدن

تجارت بین 

 الملل
0 2 0 0 1 0 1 1 

روزنامه جهان 

 اقتصاد
0 2 0 0 1 0 1 1 
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 0 1 0 0 0 0 1 0 وانا

 0 1 0 0 0 0 1 0 رتبه آنالین

شرکت ملی 

 فوالد ایران
0 1 0 0 1 0 0 1 
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین خبر را تولید کرده اند

 

 دهداند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر بودهنمودار زیر بیشترین سایت
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اند و در مجموع چندبار این خبرها چندبار بازنشر شده کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است،در جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 2 0 0 2 2 0 0 2 24معدن

پایگاه اطالع 

رسانی بازار 

 سرمایه ایران

1 0 2۶ 1223 0 0 1 0 

 1 0 0 1 1۷ ۶ 0 1 فصل تجارت

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 0 20 ۶۶۶ 1 0 0 1 
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 سایت های منتشر کننده خبر

 

 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
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 62شماره  99ماه آبان  سومهفته 

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

پایگاه اطالع 

رسانی بازار 

 سرمایه ایران

1 0 2۶ 1223 0 0 1 0 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

1 1 20 101۹ 1 0 1 1 

خبرگزاری 

 تابناک
0 1 0 342 0 0 1 0 

 1 1 0 1 2۹8 0 2 0 اقتصاد آنالین

 0 1 0 0 24۶ 0 1 0 مشرق 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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