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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 میلیون تن گذشت 9.9تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  ۰۹:34 - ایرنا

شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان در نیمه نخست  -ایرنا -تهران

 تن شمش فوالدی تولید کردند. 221هزار و  ۹۰1میلیون و  ۹امسال 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بررسی عملکرد تولید شرکت های فوالد مبارکه، ذوب 

جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، آهن و فوالد  کاوه فوالدآهن، فوالد خوزستان، فوالد آلیاژی، میدکو، گروه ملی، 

ارفع، فوالد بناب و جهان فوالد سیرجان از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، حاکی است میزان تولید شمش 

 درصدی داشته است.  12فوالد در این واحدها در هم سنجی با پارسال افت 

تن شمش فوالدی تولید کردند که  8۰2هزار و  622و  شرکت های یاد شده در شهریورماه امسال یک میلیون

 را نشان می دهد.  ۹۹درصدی در مقایسه با شهریور  1۹کاهش 

 4۰6ماهه ابتدایی امسال مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان با چهار میلیون و  6بیشترین تولید شمش در 

تن و ذوب آهن اصفهان  ۹67هزار و  426و تنی بود و پس از آن فوالد خوزستان با یک میلیون  8۰۵هزار و 

 تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.  81۰هزار و  131با یک میلیون و 

درصدی، بیشترین رشد تولید شمش فوالدی را در  24همچنین گروه ملی صنعتی فوالد ایران با ثبت رشد 

 بین شرکت های یاد شده تا پایان شهریورماه رقم زد. 

ایرنا، اواسط تیرماه امسال در پی خاموشی های متعدد که به دلیل ناترازی در مصرف و تولید برق به گزارش 

بود، وزارت نیرو با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به شرکت های برق منطقه ای و همچنین شرکت 

متوقف کنند و بر این اساس  های توزیع نیروی برق مأموریت داد تا فعالیت برق مشترکان فوالدی و سیمانی را

حدها بیشترین فشار ناشی از این عدم تامین برق، به واحدهای سیمانی و فوالدی تحمیل شد و در نتیجه این وا

شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع  14۰۰بر این اساس، در نیمه نخست با کاهش تولید مواجه شدند. 

تن انواع محصوالت فوالدی شدند. این میزان  642هزار و  768میلیون و  6معدنی کشورمان موفق به تولید 

 درصدی نشان می دهد.  ۹تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 

 

https://www.irna.ir/news/84505754/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 

 

 

 

 

۵ 

 105شماره  1400 ماهمهر سومهفته 

میلگرد، چهارگوش، میلگرد آلیاژی مهندسی، تسمه و کالف آلیاژی، تیرآهن، لوله، کالف، ورق عریض، ورق  

دی شرکت ها را تشکیل می دهد که در شهریورماه نیز یک گالوانیزه و تیرآهن، عمده محصوالت فوالدی تولی

 درصدی ثبت کرد.  ۹تن از آنها تولید شد و کاهش  336هزار و  148میلیون و 

تن  617هزار و  811به گزارش ایرنا، شرکت های بزرگ فوالدی کشور موفق شدند با صادرات سه میلیون و 

درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت  48دی فوالد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، رش

 برسانند. 

میلیارد  2.7نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار  68ایران دارای 

میلیارد تن )چهار دهم درصد  2.6تن )هشت دهم درصد کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 

 میلیون تن روی )چهار درصد از ذخایر جهانی( است.  11خایر جهانی( است. ایران همچنین دارای از ذ

میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی  6۰کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود 

میلیارد تن برسد. از  1۰۰هزار کیلومتر مربع، انتظار می رود به بیش از  ۵۰۰کشور در گستره ای به مساحت 

این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می 

 آید. 

  سایت دیگر: 8

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  ۰۹:42 - ایران اکونومیست

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  ۰۹:۵1 - ایسکانیوز

 میلیون تن فراتر رفت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  ۰۹:۵6 - فصل تجارت

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  1۰:34 - قدس آنالین

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  1۰:37 - فصل اقتصاد

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  11:۰3 - قم پرس

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  11:3۹ - عصر معدن

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  12:17 - آخرین خبر

 میلیون تن گذشت ۹.۹تولید شمش فوالد از مرز 

http://iraneconomist.com/fa/news/393696/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9%DB%B9-%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.iscanews.ir/news/1115188/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9-%DB%B9-%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://www.fasletejarat.com/Fa/News/526194/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-99-%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://qudsonline.ir/news/773237/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9-%DB%B9-%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.fasleqtesad.com/Fa/News/727533/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-99-%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://qumpress.ir/fa/news/355101/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86
http://asremadan.com/News/34414/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-9-9-%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://akharinkhabar.ir/money/8365661/%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-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9.%DB%B9-%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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 رکت های بزرگ تا پایان شهریورماهمیلیون تنی فوالد ش 3.8صادرات بیش از 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:2۰ - 24معدن

تنی فوالد  617هزار و  811میلیون و  3بررسی عملکرد شرکت های بزرگ فوالدی کشور حکایت از صادرات 

 دارد.  14۰۰ماهه ابتدایی سال  6از سوی این شرکت ها در 

 ۹۹این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال  ،24تحلیلی معدن -به گزارش روز شنبه سایت خبری

 درصدی نشان می دهد.  48رشد 

 438درصدی ثبت کرد و به  12این در حالی است که در شهریورماه آمار صادرات واحدهای یاد شده کاهش 

 تن رسید.  164هزار و 

 32تن انواع محصوالت رشد  6۰7هزار و  6۰۵ت ذوب آهن اصفهان با صادرات ماهه ابتدایی امسال شرک 6در 

درصدی  118تن انواع محصول و رشد  228هزار و  62۰درصدی ثبت کرد و فوالد مبارکه نیز موفق به صادرات 

 شد. 

لت و تن بلوم، بی 7۵7هزار و  ۹۰3با این حال، بیشترین میزان صادرات بین شرکت ها به فوالد خوزستان با 

 درصدی( رسید.  34اسلب )با رشد 

تن  322هزار و  28۵تن ورق عریض، فوالد هرمزگان  41۰هزار و  13، فوالد اکسین 14۰۰در نیمه ابتدایی 

 8۰۹هزار و  4۵مهندسی، فوالد خراسان  -تن انواع مقاطع آلیاژی 37۹هزار و  18اسلب، فوالد آلیاژی ایران 

تن بیلت فوالدی، صبافوالد  26۰هزار و  361جنوب  کاوه فوالدت فوالدی، تن بیل ۹3هزار و  7۹تن میلگرد و 

هزار و  14۹تن میلگرد، جهان فوالد سیرجان  ۵۰6هزار و  26تن بریکت گرم، فوالد بناب  24هزار و  2۹۰

 762هزار و  23۹تن بیلت فوالدی و فوالد کویر  46۵هزار و  172تن بیلت فوالدی، سنگ آهن چادرملو  ۹۹۵

 تن میلگرد صادر کردند. 

 

 

 

 

https://madan24.com/2021/10/16/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-3-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87/
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 1400درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:۰2 - ایرنا

شرکت های بزرگ فوالدی کشور موفق شدند با صادرات سه میلیون و  -ایرنا -تهران

درصدی  48تن فوالد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، رشدی  617هزار و  811

 در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت برسانند.

سی عملکرد شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، به گزارش روز شنبه ایرنا، برر

جنوب، صبافوالد،  کاوه فوالدفوالد اکسین، فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، 

د این ماهه نخست امسال، موی 6فوالد بناب، جهان فوالد سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر در 

مهندسی،  -آمارهاست که با صادرات انواع محصول فوالدی از جمله بلوم، بیلت، اسلب، انواع مقاطع آلیاژی

 میلگرد، آهن اسفنجی و بریکت گرم حاصل شده است. 

 7۵7هزار و ۹۰3در این میان، بهترین عملکرد در بین واحدهای یاد شده متعلق به فوالد خوزستان با صادرات 

تن و ذوب آهن  228هزار و  62۰درصدی بود و پس از آن فوالد مبارکه با  34وم و بیلت و رشد تن اسلب، بل

 تن محصول فوالدی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.  6۰7هزار و  6۰۵اصفهان با 

درصد رسید  167همچنین در این مدت بیشترین رشد صادرات محصوالت فوالدی به اسلب فوالد خوزستان با 

 118درصدی و مجموع تولیدات فوالد مبارکه با رشد  164از آن بیلت فوالد خراسان با ثبت رشد  و پس

 درصدی در هم سنجی با پارسال، بهترین عملکرد را داشتند. 

 

تن بود که در مقایسه با  164هزار و  438جمع صادرات شرکت های یاد شده در شهریورماه امسال نیز 

 صدی داشته است. در 12افت  ۹۹شهریورماه سال 

به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای تجارت خارجی در پنج ماهه ابتدایی امسال حاکی از صادرات پنج میلیارد و 

 126میلیون دالری محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی است. آماری که در هم سنجی با پارسال رشد  88

 درصدی نشان می دهد. 

میلیارد  2.7لف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار نوع از انواع مخت 68ایران دارای 

میلیارد تن )چهار دهم درصد  2.6تن )هشت دهم درصد کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 

 میلیون تن روی )چهار درصد از ذخایر جهانی( است.  11از ذخایر جهانی( است. ایران همچنین دارای 

https://www.irna.ir/news/84505639/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی  6۰خایر اثبات شده معادن ایران در حدود کل ذ 

میلیارد تن برسد. از  1۰۰هزار کیلومتر مربع، انتظار می رود به بیش از  ۵۰۰کشور در گستره ای به مساحت 

د و تجارت کشور به شمار می این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولی

 آید. 

  سایت دیگر: 32

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:13 - قم پرس

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:27 - ایران اکونومیست

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:3۵ - روزنامه اقتصاد برتر

 درصدی صادرات فوالد در نیمه نخست سال 48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:37 - صراط نیوز

 درصدی صادرات فوالد ایران 48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:48 - معدن نیوز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:4۹ - فصل تجارت

 14۰۰نیمه نخست درصدی صادرات فوالد ایران در  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:۵۵ - جهان اقتصاد

 درصد باال رفت 48نیمه نخست امسال صادرات فوالد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:۰2 - فصل اقتصاد

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24نبه ش ۰۹:1۰ - عصر معدن

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:14 - معدن مدیا

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:1۵ - تجارت امروز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:26 - اکوپرشین
 رشد

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

http://qumpress.ir/fa/news/354988/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1
http://iraneconomist.com/fa/news/393568/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3/
https://www.seratnews.com/fa/news/573929/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.madannews.com/Fa/News/618054/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-48-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-1400
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/525983/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-48-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-1400
https://jahaneghtesad.com/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-48-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/727296/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-48-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-1400
http://asremadan.com/News/34393/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-48-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-1400
https://madanmedia.ir/19810/
https://tejaratemrouz.ir/fa/news/49360/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://ecopersian.ir/1400/07/24/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87/
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 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:3۰ - صنعت کار 

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:۵۰ - اد خبراتح

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:۵۵ - خبرگزاری صنایع
 صنایع گزارش می دهد:

بررسی عملکرد شرکت های بزرگ فوالدی  /14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48افزایش 

 کشور

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:۵۵ - اکونا پرس

 درصدی صادرات فوالد ایران درنیمه نخست سال48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  1۰:12 - شما نیوز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  1۰:12 - نیوز متالز

 نگاهی به عملکرد صادرات بزرگان صنعت فوالد کشور

 14۰۰مهر  24شنبه  1۰:1۹ - 24خبر 

 14۰۰درصدی صادرات فوالد در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  1۰:48 - آخرین خبر

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  1۰:۵۵ - روند بورس امروز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  11:3۵ - معدن نامه

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰ر مه 24شنبه  11:4۰ - پایگاه خبری ایراسین
 محقق شد: 14۰۰در نیمه نخست سال 

 درصدی صادرات فوالد ایران 48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  11:۵6 - یکتا پرس

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  13:28 - قدس آنالین

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  14:2۹ - اقتصاد آنالین

https://www.sanatkaar.ir/79420/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/153214
https://sanayepress.com/1400/07/24/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/74681-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-995350
https://metalsnews.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://www.24-news.ir/news/80824/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://akharinkhabar.ir/money/8359796/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://boursemrooz.com/112114/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.html
https://madanname.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87/
https://www.irasin.ir/news/19600/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yektapress.com/fa/news/57551/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://qudsonline.ir/news/773132/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-571913
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 14۰۰یمه نخست درصدی صادرات فوالد ایران در ن 48رشد  

 14۰۰مهر  24شنبه  16:2۰ - صنعت نیوز

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 4۰۰1مهر  24شنبه  16:33 - بازار مشترک

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  17:1۵ - فلزات آنالین

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 ۰۰14مهر  24شنبه  22:4۵ - کاالخبر
 به ثبت رسید؛ 14۰۰در نیمه نخست 

 درصدی صادرات فوالد ایران 48رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  23:۰4 - جهان معدن

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 14۰۰مهر  2۵یکشنبه  ۰3:3۰ - خوزنا

 14۰۰درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست  48رشد 

 

 اتحادیه جهانی آهن و فوالد پیش بینی کرد؛

 2022درصدی تقاضای فوالد در سال  6رشد 

 14۰۰مهر  23جمعه  ۰۹:3۵ - کاالخبر

، یکی از کلیدی ترین محصوالت صنعتی در دنیاست و استفاده از آن برای تمام صنایع زیرساختی ضروری فوالد

است. دولت ها برای گذر از بحران های مالی و اقتصادی روزهای کرونا، طرح های توسعه زیرساختی را در 

چین برای ساخت جاده و فرودگاه دستور کار خود قرار داده اند. ازجمله این طرح ها، می توان به طرح پنج ساله 

 و طرح دولت بایدن برای توسعه زیرساخت های شهری اشاره کرد.

به گزارش اختصاصی کاالخبر ؛ سی ان بی سی در این زمینه گزارش داد: ازآنجا که بخش خصوصی در دوران 

رح های زیرساختی با کرونا با زیان مالی زیادی روبرو شده است، بسیاری از کشورها اعالم کرده اند توسعه ط

https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87/222009/
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/22272/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://www.felezatonline.ir/News-23060/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/?id=23060
https://www.imereport.ir/news/38600/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/sad/item/6857-2021-10-16-19-10-21
http://www.khoozna.ir/view-119336-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%DB%B4%DB%B8%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%20%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0.html
https://www.imereport.ir/news/64375/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
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استفاده از منابع مالی دولتی در سال های اولیه پساکرونا اجرا خواهد شد تا ضمن ایجاد شغل، بستر برای رشد  

اقتصادی و ایجاد ثروت فراهم شود. اما توسعه طرح های زیرساختی که دو کشور امریکا و چین از سردمدارانش 

م با سرعت رشد کند. این رشد تقاضا در وضعیت کنونی عرضه ه فوالدهستند، باعث می شود تا تقاضا برای 

 می تواند به معنای رشد سریع قیمت ها باشد. 

  فوالدمیلیون تنی تقاضای  5رشد 

امریکا در این مورد به استیل نیوز گفت: برای اجرای طرح های  فوالدکوین دمپسی ، رئیس اتحادیه آهن و 

میلیون تن رشد خواهد کرد. این  ۵بالغ بر  فوالدد دالر، تقاضا برای میلیار 1۰۰توسعه زیرساختی با ارزش 

مازاد تقاضا در شرایطی که بخش زیادی از واحدهای فوالدسازی در دنیا با چالش های مرتبط با رشد قیمت 

ت مواد اولیه روبرو هستند، می تواند تأثیرات مخربی روی بازار برجای بگذارد و باعث تشدید روند افزایش قیم

 شود.  فوالد

  فوالدروند صعودی تقاضای جهانی 

در بازار جهانی بیش از دو برابر شده و مقایسه قیمت فعلی  فوالداز ابتدای سال جاری میالدی، تاکنون، قیمت 

دالر به ازای هر تن است با قیمت قبل از همه گیری کرونا، نشان دهنده  ۹۰۰که رقمی حدود هزار و  فوالد

 قیمت است. درصدی  3۰۰رشد 

در  فوالدتقاضای  2۰21، گویای آن است که طی سال فوالدآمارهای ارائه شده توسط اتحادیه جهانی آهن و 

به  2۰22درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد و پیش بینی می شود، نرخ رشد تقاضا در سال  3.8دنیا 

در بازار  فوالداند انتظار افزایش قیمت درصد نسبت به سال جاری برسد. تحقق این پیش بینی، می تو 6مرز 

 را افزایش دهد و کشورها را به سمت اقتصادهای آسیب پذیرتری هدایت کند. 

  سایت دیگر: 3

 14۰۰مهر  23جمعه  1۰:۵۵ - عصر معدن

 2۰22درصدی تقاضای فوالد در سال  6رشد 

 14۰۰مهر  23جمعه  1۵:28 - شما نیوز

 2۰22درصدی تقاضای فوالد در سال  6رشد 

 14۰۰مهر  24شنبه  13:4۰ - تحلیل بازار

 2۰22درصدی تقاضای فوالد در سال  6رشد 

 

http://asremadan.com/News/34389/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2022
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-995317
https://www.tahlilbazaar.com/news/112210/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
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 چالش بازار فوالد 9درمان 

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  ۰1:23 - فصل اقتصاد

طرحی که سال گذشته محل مناقشه مجلس و دولت دوازدهم بود، با  -فصل اقتصاد 

اصالحاتی در شرف تصویب در مجلس است. مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی 

، مشکل عمده این شیوه از فوالدطرح نمایندگان مجلس برای تنظیم بازار زنجیره 

تنظیم گری را الزام همه بازیگران فوالدساز به عرضه محصوالت خود به بورس کاال عنوان کرده است. این 

مشکلی است که پیش تر در طرح معاون اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم هم به شکل دیگری وجود 

متشنج کرد. در آن زمان مجلس در مقابل  13۹۹را حد فاصل پاییز و زمستان  فوالدداشت و فضای صنعت 

طرح محمد نهاوندیان طرحی را در کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد که مهم ترین بخش آن عرضه همه 

ارقام فوالدی تولید داخل در بورس کاال بود. هیچ یک از آن دو طرح به دلیل فشار فوالدسازان و مخالفت برخی 

ا اینکه اخیرا مجلس دوباره به سمت تدوین سیاستی مشخص برای تنظیم بازار از نهادها به تصویب نرسید ت

را حل و فصل  فوالدچالش جدی صنعت و بازار ۹کشور حرکت کرده است. طرح جدید درصدد است تا  فوالد

کند. این مرکز توصیه کرده نمایندگان از الزام همه سازندگان خرد و کالن به عرضه محصوالت خود در بورس 

  دست کشیده و طرح را با این مالحظه به تصویب برسانند. کاال

 

طرح جدید که در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن، عنوان آن به طرح توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره 

تدوین شده است. از جمله نقاط  فوالدتغییر یافته برمبنای اصالح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره  فوالد

توجه  فوالدطرح می توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه های زنجیره ارزش  قوت این

پیشنهادهایی ارائه شده که اجرای صحیح آنها  فوالدشده و برای حمایت و توسعه صادرات محصوالت زنجیره 

شود. از جمله ایرادهای  فوالده می تواند عالوه بر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصوالت زنجیر

به عرضه محصوالت خود در بورس کاال اشاره کرد  فوالداین طرح می توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره 

توسط کلیه تولیدکنندگان به ویژه  فوالدکه با توجه به واقعیات موجود، امکان عرضه محصوالت زنجیره 

حدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی وا

 کشور با چالش روبه رو خواهد شد.  فوالدامکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره 

، درصدد حل آنها بوده و تا حدی در این خصوص فوالدطرح حاضر با شناسایی برخی از آسیب های زنجیره 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/727026/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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ه آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در ویرایش جدید موفق بوده است، بنابراین باتوجه ب 

گزارش کمیسیون بخش قابل توجهی از ایرادهای ویرایش قبلی را مرتفع کرده، با کلیات این طرح موافق است 

ولی کماکان پیشنهاد می شود در برخی احکام اعم از الزام به عرضه محصوالت همه تولیدکنندکان در بورس 

تجدیدنظر انجام شود. در صورت عدم اصالح،  فوالدو ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت کاال 

 کشور خواهد بود.  فوالداین موارد مستعد ایجاد مشکالت جدید برای زنجیره 

  ایران فوالدوضعیت صنعت 

ر چین بزرگ در دنیا یکی از شاخص های مهم صنعتی بودن کشورهاست. درحال حاض فوالدتوسعه صنعت 

جهان است و نقش تعیین  فوالددرصدی(  ۵1درصدی( و مصرف کننده )سهم  ۵3ترین تولیدکننده )سهم 

دنیا قرار گرفته است به  فوالددنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ  فوالدکننده ای در بازار 

رده و بر اساس پیش بینی های انجام شده این تولید ک فوالدمیلیون تن  3۰بیش از  13۹۹طوری که در سال 

 میلیون تن خواهد رسید.  32به بیش از  14۰۰میزان در سال 

دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز 

 ۵۵کشور باید به  فوالدرفیت تولید ایران، ظ 14۰4در دنیا تبدیل کرده است. بر اساس سند چشم انداز افق 

درصدی  ۹خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد  فوالدتولید 13۹۹تا  13۹2میلیون تن برسد. از سال 

کشور، عالوه بر تامین نیاز داخلی،  فوالدهمراه بوده و با فعال شدن ظرفیت های حلقه های مختلف زنجیره 

کل صادرات  13۹۹به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال  دفوالامکان صادرات محصوالت زنجیره 

میلیارد دالر بوده است، این مقدار در سال 4 /4میلیون تن و از نظر ارزشی 13 /2از نظر وزنی  فوالدزنجیره 

 میلیارد دالر بوده است؛ بنابراین صادرات محصوالت3 /۵میلیون تن و از نظر ارزشی  24 /۵از نظر وزنی  13۹8

درصد  17درصد و از جهت ارزشی  46نسبت به سال گذشته از جهت وزنی  13۹۹در سال  فوالدزنجیره 

کاهش یافته که علت آن شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی و سیاست های 

بوده است؛ از این رو  تنظیم بازار دولت اعم از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض صادراتی بر مواد اولیه معدنی

 به دلیل افزایش قیمت های جهانی کاهش ارزش صادرات کمتر از کاهش میزان وزنی صادرات بوده است. 

و محصوالت فوالدی به  فوالدعمده صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات 

 کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است. 

 2۰تا  1۵در بازه  13۹۹در سال  فوالددر ایران نشان می دهد که مصرف )ظاهری(  فوالدبررسی مصرف 

تا  12کشور را  فوالدمیلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی 

ایط تحریم و شیوع میلیون تن نشان می دهد. با در نظر گرفتن شاخص های کالن اقتصادی کشور، شر 14

خواهد بود. بنابراین در عین  13۹۹کشور مانند سال  فوالدنیز میزان مصرف  14۰۰ویروس کرونا، در سال 

 در کشور است  فوالدتامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره 

 از منظر مرکز پژوهش های مجلس  فوالدمشکالت 

پژوهش های مجلس تاکید دارد به جز مسائلی نظیر تنظیم بازار و نبود سرمایه گذاری در تولید و فرآوری  مرکز
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سنگ آهن و گندله که نیازمند میلیاردها دالر سرمایه گذاری است، صدور بخشنامه های مخالف ضربه بدی به  

ارد تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل فضای کسب و کار در این صنعت و بازار وارد کرده است. این مرکز تاکید د

های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام های متعدد در تنظیم بازار 

شده و تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه رو کرده  فوالدزنجیره 

ده ازسوی شرکت بورس کاال و گمرک ایران نشان می دهد که بخشنامه است. بررسی آمار و اطالعات ارائه ش

ها و دستورالعمل های صادره نه تنها موجب عرضه کاال در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده است، 

درصد قیمت های جهانی نیز رسیده  12۰و محصوالت فوالدی به بیش از  فوالدبلکه در برهه هایی قیمت 

بر این مبنا، این مرکز با عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و تنظیم بازار این بخش به شکلی شفاف است. 

و بازارمحور موافق است؛ با این حال این مرکز در سند خود توصیه کرده این سیاست با مالحظاتی برای آزادی 

 بازیگران کوچک از این قانون به تصویب برسد. 

  سایت دیگر: 7

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  ۰7:2۹ - بیرونیت

 دچالش بازار فوال ۹درمان 

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  ۰8:2۵ - اقتصاد آنالین
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد؛

 چالش بازار فوالد ۹درمان 

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  1۰:۰۰ - روزگار معادن

 اهکار چالش های جدی صنعت و بازار فوالدر

 14۰۰مهر  23جمعه  12:۰7 - 24معدن

 چالش بازار فوالد ۹رمان د

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰8:۵۰ - شرکت ملی فوالد ایران
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد :

 چالش بازار فوالد ۹درمان 

 14۰۰مهر  24شنبه  ۰۹:2۹ - معدن مدیا

 چالش بازار فوالد ۹درمان 

 14۰۰مهر  24شنبه  16:34 - جهان معدن

 چالش بازار فوالد ۹درمان 

http://birunit.ir/fullcontent/Persian/30362/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-571314
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7
https://madan24.com/2021/10/15/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/612927/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://madanmedia.ir/19814/
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/vije/item/6853-2021-10-16-12-58-40
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 تابستان پربار فوالدسازها

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  ۰۰:1۵ - دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد : شرکت های تولیدکننده فوالد با اینکه به دلیل مشکالتی مانند قطعی 

ریور نتوانستند فروش باالیی را تجربه کنند، اما در مجموع تابستان برق در مرداد و شه

 خوبی از نظر فروش داشته اند.

انست افت عملکرد دوماهه گذشته را به خوبی جبران کند و جنوب کیش در شهریورماه تو کاوه فوالد کاوه :

 ماه ابتدای سال برسد.  3به همان سطح 

 

میلیارد تومانی دست یافت که نشان دهنده رشد  14۰۰این شرکت در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ فروش 

دارد. همچنین درآمد درصدی نسبت به مرداد ماه  74ماه ابتدای سال و رشد ۵نسبت به میانگین ماهانه  11

 درصد کاهش داشته است.  3 /7۹شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 

 

میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت  7682ماه ابتدایی سال 6طبق گزارش فروش این شرکت، در 

 6۰۵دایی سال ماه ابت6درصد رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش محصوالت، در  77مشابه سال گذشته 

درصد افت داشته است. کاوه در شهریورماه  1۰هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

درصد رشد داشته است. نرخ فروش شمش  66هزار تن بیلت فروخته که نسبت به ماه قبل خود 1۰۰حدود 

درصد رشد داشته  3 /2و  3 /۹ترتیب بیلت داخلی و شمش بیلت صادراتی در شهریورماه نسبت به مردادماه به 

 است. 

 

میلیارد تومانی دست یافت که نسبت  4۹۵ارفع : آهن و فوالد ارفع در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ فروش 

درصد افت درآمد داشته است.  41درصد و نسبت به مردادماه  37ماه ابتدای سال  ۵به میانگین درآمد ماهانه 

درصد کاهش درآمد داشته است. گفته  1۰ /28همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 

می شود یکی از دالیل کاهش درآمد فوالد ارفع در شهریور و همین طور مرداد ماه به مشکالت برقی این 

 تولیدی برمی گردد. 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3806916-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7
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خلی بوده و هیچ صادراتی نداشته است. این در حالی است که به صورت کامال همه فروش شرکت در این ماه دا 

درصدی نسبت به فصل  64با رشد 14۰۰ماهه شرکت بسیار موفقیت آمیز بوده و در تابستان 6برعکس عملکرد 

 بهار به یک رکورد فروش فصلی رسیده است. 

درصدی را نسبت به  264ن محصول، رشد ت 122هزار و  13۰شرکت آهن و فوالد ارفع توانسته با صادرات 

 /3میلیارد تومانی برسد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ) 172۵سال گذشته تجربه کند و به درآمد 

 درصد افزایش یافته است.  74۰میلیارد تومان( به میزان  2۰۵

حالی است که در مدت  میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در 2،6۹1همچنین شرکت در این دوره 

 درصد افزایش یافته است.  13 /۹میلیارد تومان بوده که  2،362 /2مشابه سال قبل این مقدار برابر با 

میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال  4.416ماه ابتدایی سال، شرکت 6به طور کل در 

هزارتن  341ماه ابتدایی سال، شرکت حدود  6در درصد رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش  72گذشته 

درصد افت داشته است )هرچند همان طور  14شمش فوالدی فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 برابر شده است(.  3 /6ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا 6که گفته شد صادرات شرکت در این 

درصد افت داشته است.  4۰فوالدی فروخته که نسبت به مردادماه هزار تن شمش  34ارفع در شهریورماه 

 درصد افت داشته است.  1 /7میانگین نرخ فروش شمش )داخلی و صادراتی( شرکت، نسبت به مردادماه حدود 

 

پشت سر  13۹۹درصدی درآمد نسبت به تابستان  12۰را با رشد  14۰۰فوالد : فوالد مبارکه فصل تابستان 

درصد نسبت به فروش  3۵میلیارد تومان فروش ثبت کرد که  12.۰۵7 /8الدساز در شهریور گذاشت. این فو

میلیارد تومانی ثبت شده در مرداد افزایش داشته است. همچنین درآمد شرکت نسبت به میانگین  8.۹4۰ /2

 . درصد افزایش داشته است118 /8درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 11 /۵ماه های قبل 

درصد افزایش در شهریور،  32هزار تن بوده که با  437طبق اطالعات ماهانه این شرکت، مقدار فروش در مرداد 

 درصد افزایش داشته است.  ۵هزار تن رسیده است. نرخ فروش محصوالت گرم نیز نسبت به مرداد  ۵7۵به 

درصد نسبت  141تومان می رسد که  میلیارد 66.۰84 /7مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 

درصدی در این مدت مواجه شده  6به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اما مقدار فروش شرکت با کاهش 

 هزار تن از این مقدار در بازارهای خارجی به فروش رفته است.  62۰هزار تن رسیده است.  3۵۹۹و به 

 

درصد  4۰میلیارد تومانی دست یافت که  718فوالژ : شرکت فوالد آلیاژی ایران در شهریور ماه به فروش 

میلیارد تومان بوده است. جمع  6۹۵ماه گذشته برابر با ۵بیشتر از ماه گذشته است. میانگین مبلغ فروش در 

درصدی  74میلیارد تومان رسید که رشد  41۹۰به  14۰۰تهی به شهریور ماهه من6فروش شرکت در دوره 

درصدی نسبت  27نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. مقدار فروش شرکت در شهریور با رشد 

درصدی نسبت به ماه گذشته  2هزار تن رسید. نرخ فروش محصوالت آلیاژی نیز با رشد  27به مرداد به بیش از 

 لیون تومان در هر تن رسید. می 26به 
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  سایت دیگر: 3 

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  11:13 - اقتصاد آنالین

 14۰۰بررسی کارنامه فوالدی ها در تابستان

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  16:18 - بازار مشترک

 14۰۰بررسی کارنامه فوالدی ها در تابستان

 14۰۰مهر  22پنجشنبه  1۹:3۵ - روزگار معادن

 را چطور سر کردند؟ 14۰۰فوالدی ها تابستان 

https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-571365
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/22165/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C--%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://rouzegaremadan.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی 

 خبرها عنوان تاثیرگذارترین

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 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 است سایتباشد، ممکن 

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه  48رشد 

 1400نخست 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
24/۰7/14۰۰ 32 771 

میلیون تن  9.9تولید شمش فوالد از مرز 

 گذشت

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
2۵/۰7/14۰۰ 8 ۵16 

 344 3 22/۰7/14۰۰ دنیای اقتصاد تابستان پربار فوالدسازها

 1۵7 8 22/۰7/14۰۰ فصل اقتصاد چالش بازار فوالد 9درمان 

 46 3 23/۰7/14۰۰ کاالخبر 2022درصدی تقاضای فوالد در سال  6رشد 

میلیون تنی فوالد  3.8صادرات بیش از 

 شرکت های بزرگ تا پایان ... 
 1 ۰ 24/۰7/14۰۰ 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 »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« بازنشر

 دهنده تعداد خبرهای مثبت، منفی، خنثی و برآیند آنها هستند. دی به ترتیب نشانهای بعخبرهای 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
2 ۰ 4۰ 1287 ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 3 ۰ ۰ 46۵ ۰ 3 ۰ اقتصاد آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 344 3 ۰ 1 دنیای اقتصاد

 ۰ 3 ۰ ۰ 1۵7 8 2 1 فصل اقتصاد

 ۰ 2 ۰ ۰ ۹4 ۰ 2 ۰ آخرین خبر

 ۰ 2 ۰ ۰ ۵۰ 3 1 1 کاالخبر

 ۰ 1 ۰ ۰ ۵۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری صنایع

 ۰ 2 ۰ ۰ 34 ۰ 2 ۰ شما نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 2۵ ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 2 ۰ ۰ 24 ۰ 2 ۰ قدس آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 12 ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 6 ۰ 1 ۰ معدن نامه

 ۰ 2 ۰ ۰ 6 ۰ 2 ۰ بازار مشترک

باشگاه خبرنگاران 

 دانشجویی ایران
۰ 1 ۰ ۵ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ فلزات آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ یکتا پرس

پایگاه خبری 

 ایراسین
۰ 1 ۰ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 1 1 24معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ روند بورس امروز

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ روزگار معادن

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ اکونا پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ صنعت کار

روزنامه جهان 

 اقتصاد
۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ اخبار فلزات

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ جهان معدن

شرکت ملی فوالد 

 ایران
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ قم پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ بیرونیت

 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ عصر معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ خوزنا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ صراط نیوز

روزنامه اقتصاد 

 برتر
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 24خبر 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ معدن نیوز

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ تجارت امروز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ اکوپرشین

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ اتحاد خبر

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ فصل تجارت
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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

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

 شود(می

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

2 ۰ 4۰ 1287 ۰ ۰ 2 ۰ 
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 1 ۰ ۰ 344 3 ۰ 1 دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 1۵7 8 ۰ 1 فصل اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 46 3 ۰ 1 کاالخبر

 ۰ 1 ۰ ۰ 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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 105شماره  1400 ماهمهر سومهفته 

 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 دایرهخبرهای بیشتری داشته هایی کهدر 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
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 105شماره  1400 ماهمهر سومهفته 

 
 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

2 ۰ 4۰ 1287 ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 3 ۰ ۰ 46۵ ۰ 3 ۰ اقتصاد آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 344 3 ۰ 1 دنیای اقتصاد

 ۰ 3 ۰ ۰ 1۵7 8 2 1 فصل اقتصاد

 ۰ 2 ۰ ۰ ۹4 ۰ 2 ۰ آخرین خبر
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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 

 

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

 است مشخص شده
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