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 بخش اول: عناوین و متن خبرها 

 

 

 بودجه فروش کاوه چقدر است؟

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:3۶ - 24بورس

کاوه جنوب کیش در گزارش تفسیری  فوالد، شرکت  24به گزارش کدال نگر بورس

میلیارد تومان و بهای  1۰498حدود  14۰۰منتهی به اسفند  ماهه9اعالم کرد،فروش 

 میلیارد تومان برآورد شده است.  8578تمام شده حدود 

میلیارد تومان و سایر 192میلیارد تومان، سایر درآمد های عملیاتی  194هزینه های اداری عمومی نیز حدود 

 ده است. ماهه پیش بینی ش9میلیارد تومان برای  91هزینه های عملیاتی 

  سایت دیگر: 2

 14۰۰ر شهریو 22دوشنبه  12:51 - دنیای معدن

 فروش فوالد کاوه چقدر است؟

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:25 - پایگاه خبری گسترش

 فوالد کاوه چقدر فروخت؟

 

 

 

 

https://bourse24.ir/news/225029/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.donyayemadan.ir/view/221101/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-200229
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 گزارش چیالن از آخرین قیمت های بیلت و اسلب صادراتی ایران

صادراتی ایران/ رشد قیمت شمش فوالدی صادراتی برای دومین هفته  روند قیمت فوالد

 متوالی

 14۰۰شهریور  27شنبه  1۰:42 - چیالن آنالین

دیدی نسبت به صادراتی ایران را بررسی می کند تا  فوالدچیالن طبق روال هر هفته، آخرین قیمت های 

کشور و فرصت های صادراتی پیش روی آنان به دست آید. در هفته  فوالددرآمدهای ارزی صادرکنندگان 

دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن،  ۶34گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 

ب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسل 1.3دالری یا  8افزایش 

 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن تغییری را نشان نمی دهد. ۶9۰

به گزارش چیالن ، قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی 

دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته  ۶9۰تا  ۶8۰ایران در هفته گذشته تغییری نداشت و اسلب در قیمت 

دالر به ازای هر تن بود که این قیمت  ۶4۰تا  ۶28گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 

 درصدی را نشان می دهد.  1.3شهریور، رشد  17نسبت به قیمت های 

 

اهش عرضه شمش فوالدی ایران در افزایش تقاضا از طرف مشتریان چینی برای واردات شمش فوالدی و ک

هفته های اخیر به دلیل مشکالت مربوط به کمبود برق، رشد قیمت بیلت صادراتی ایران در دو هفته اخیر را 

دالر به ازای هر تن باالتر از قیمت  4۰تا  28درپی داشته است. قیمت بیلت صادراتی ایران در حال حاضر، 

قاضای ضعیف برای شمش در بورس کاال در هفته گذشته، فرصت است و با توجه به ت CISبیلت صادراتی 

 خوبی برای صادرکنندگان ایرانی که موجودی شمش دارند، ایجاد شده است. 

 

 

 

http://chilanonline.com/2021/09/18/38122/
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 ماهه نخست سال جاری 5درصدی مصرف ظاهری فوالد در ایران در  24کاهش 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:42 - چیالن آنالین

ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد.  5در دوره  فوالدایران آمار مصرف ظاهری  فوالدانجمن تولیدکنندگان 

درصدی،  24ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش  5میانی در  فوالدمصرف ظاهری 

درصدی  7درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش  19کاهش  مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی

 داشته است.

ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری  5در دوره  فوالدبه گزارش چیالن ، بر اساس گزارش آماری انجمن 

 فوالدهزار تن رسید. در بخش  751میلیون و  7درصد کاهش به  24میانی )بیلت و بلوم و اسلب( با  فوالد

هزار تن سهم مصرف  3۰5میلیون و  3هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و  44۶میلیون و  4میانی، 

درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم  24ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش 

 درصد کاهش داشته است.  23

صد و رشد مصرف ظاهری در 18، رشد مصرف مقاطع تخت فوالدی منفی فوالددر گزارش آماری انجمن 

 درصد اعالم شده است.  21مقاطع طویل فوالدی منفی 

 1هزار تن سهم ورق گرم،  7۰میلیون و  3هزار تن بوده که  2۶5میلیون و  3مصرف ظاهری مقاطع تخت 

هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق  553هزار تن سهم ورق سرد و  1۶1میلیون و 

وششدار کاهش درصدی و مصرف ظاهری ورق پ 4درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش  2۰گرم کاهش 

درصدی نسبت  11ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با کاهش  5در درصدی داشته است.  4

 2درصد کاهش به  23هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با  4۰9به مدت مشابه سال قبل به 

ا کاهش هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فوالدی نیز ب 521میلیون و 

درصدی  7با کاهش  فوالدمصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن درصدی همراه بوده است.  8

 هزار تن رسیده است.  87۰میلیون و  11به 

  سایت دیگر: 1

 14۰۰شهریور  27شنبه  1۰:21 - شرکت ملی فوالد ایران
 آمار مصرف ظاهری فوالد کشور منتشر شد

 ماهه نخست سال جاری 5درصدی مصرف ظاهری فوالد در ایران در  24کاهش 

http://chilanonline.com/2021/09/14/38046/
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/612750/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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میلیارد دالری صنعت فوالد در پی قطعی های برق/ارائه پیشنهاداتی برای  6زیان 

 جبران بخشی از خسارت ها

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:۰۶ - 24معدن

در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی به ارائه  فوالدنجمن تولیدکنندگان دبیر ا

به دلیل  الدفوپیشنهادات برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به صنعت 

 محدودیت های برق پرداخت. 

 

، سید رسول خلیفه سلطانی در نامه به دکتر شمخانی  24تحلیلی معدن -به گزارش روز سه شنبه سایت خبری

جهت اعمال خاموشی  فوالدآورده است: عطف به مصوبه ابتدای تابستان آن شورا در انتخاب صنایع سیمان و 

ید و مصرف شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشی مشترکین مسکونی، های اجباری با هدف حفظ توازن تول

به اطالع می رساند این اقدام منجر به توقف کامل، ناگهانی و غافلگیرانه صدها واحد تولیدی در زنجیره تولید 

 روز کامل 82کشور از معادن تا تولید محصوالت نهایی گردیده است. تا لحظه نگارش این نامه حداقل  فوالد

تحمیل شده که طبق  فوالدتولید از دست رفته ناشی از خاموشی های برق از ابتدای سال جاری به صنعت 

میلیارد دالر می باشد.  ۶برای اقتصاد ملی بالغ بر  فوالدبرآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانجات 

مستقیم و غیر مستقیم شاغل  هزار نفر پرسنل 3۰۰همچنین این خاموشی ها موجب شده اشتغال نزدیک به 

 به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شده است.  فوالددر زنجیره تولید 

ایران ضمن احترام به تصمیم شورای امنیت ملی که  فوالددر ادامه این نامه آمده است: انجمن تولید کنندگان 

با توجه به غیر منتظره بودن خاموشی ها قطعا با لحاظ کلیه مصالح ملی اتخاذ گردیده است، درخواست دارد 

)و سیمان( تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به ضرر و زیان هنگفت  فوالدو این مهم که به طور خاص تنها صنعت 

ناشی از توقف تولید، خسارات تاخیر در تحویل کاالی داخلی و صادراتی و دموراژ، انباشت هزینه های سربار 

، هزینه مالی، بانکی و دارایی وغیره گردیده است، نسبت به جبران بخشی از این تولید مانند نیروی انسانی

 موارد با استفاده از اختیارات شورای محترم امنیت ملی اقدام گردد. 

 لذا با توجه به موارد فوق پیشنهاد می گردد موارد ذیل بررسی و با نظر مثبت تصمیم گیری گردد: 

از محدودیت های احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان با توجه  دفوالمعاف نمودن تولیدکنندگان  -1

به کسری پیش بینی شده در بخش تولید گاز طبیعی برای این دوره ها پاییز و زمستان. الزم به ذکر است در 

، ، با توجه به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادراتفوالدصورت اعمال محدودیت مجدد تولید در صنعت 

https://madan24.com/2021/09/14/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87/
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 میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.  2کشور بیش از  فوالدبرآورد می شود ارزآوری  

هماهنگی با بانک های عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیالت  -2

 ماه  ۶بانکی حداقل به مدت 

ماه و تسریع  ۶یاتی حداقل به مدت هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مال -3

 در پرداخت یا استرداد مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده 

بخشودگی جرایم برخی شرکتهای فوالدی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سال های  -4

های مورد مناقشه گذشته و باالخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کاال که به دلیل صدور بخشنامه 

 شرکت فوالدی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.  1۰۰و مبهم در سال های گذشته بیش از 

ماه و  ۶هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکت های فوالدی حداقل به مدت  -5

 از هزینه های حقوق کارگری پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی 

 ماه  ۶که در باال ذکر نشده حداقل به مدت  فوالدامهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان  -۶

در خاتمه این نامه آمده است: بار دیگر ضمن تشکر از توجه شورای عالی امنیت ملی به موارد اشاره شده متذکر 

کوچکی از خسارت وارد آمده به این صنعت کفایت می گردد اجرای پیشنهادات فوق فقط جهت جبران بخش 

ایران، کاهش تامین نیاز ارزی  فوالدمی نماید و مواردی مانند افت اعتبار بین المللی صنعت صادرات محور 

کشور و کاهش اقبال سرمایه گذاران به این صنعت در دراز مدت نیازمند تصمیمات ژرف نگرانه تر و هماهنگی 

 شکل های تخصصی می باشد. قبلی با صنعتگران و ت

  سایت دیگر: 19

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:15 - ایران اکونومیست
 انجمن فوالد به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت:

 پیشنهادات فوالدسازان برای جبران خسارات قطع برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:5۶ - اکونا پرس

 پیشنهادات فوالدسازان برای جبران خسارات قطع برق

 14۰۰شهریور  23شنبه  سه 12:29 - خبرگزاری مهر
 مهر خبر می دهد؛

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق/ امهال بازپرداخت ۶

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  12:39 - همراز

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق/ امهال بازپرداخت ۶

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  12:4۰ - آرمان اقتصادی

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق/ امهال بازپرداخت ۶

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  13:۰4 - اقتصاد ملت

 ارائه پیشنهادات برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به صنعت فوالد به دلیل محدودیت های برق

http://iraneconomist.com/fa/news/391186/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-24/73480-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.mehrnews.com/news/5304438/%DB%B6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://www.hamraznews.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20541-%DB%B6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://armaneghtesadi.com/666435/1400/06/23/%DB%B6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://eghtesademelat.ir/?p=131282
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 14۰۰شهریور  23سه شنبه  13:3۰ - همشهری 

 هزار نفر! 3۰۰تهدید اشتغال  |فوالدسازان به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتند 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  13:34 - برخط نیوز

 هزار نفر! 3۰۰تهدید اشتغال  -فوالدسازان به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتند 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  14:۰1 - فصل تجارت

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق/ امهال بازپرداخت ۶

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  14:17 - عصر مالی

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  14:18 - ایسنا
 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  14:39 - ایران خبر

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  14:4۰ - دنیای معدن

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  15:3۰ - صنعت کار

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  1۶:31 - پایگاه خبری گسترش

 میلیارد دالری ۶پیشنهاد فوالدسازان برای جبران ضرر 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  19:5۰ - اقتصادگردان
 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

 14۰۰شهریور  24چهارشنبه  ۰۰:۰۰ - بورس پرس

 میلیارد دالری صنعت فوالد ۶پیشنهاد برای جبران زیان  ۶درخواست اعمال 

 14۰۰شهریور  24به چهارشن ۰۰:۰۶ - دنیای اقتصاد

 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق ۶

 14۰۰شهریور  24چهارشنبه  13:33 - معدن نامه
 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

 پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فوالد ناشی از محدودیت های برق

https://www.hamshahrionline.ir/news/626710/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.barkhat.news/political/163161006289/the-steelmakers-wrote-a-letter-to-the-supreme-national-security-council-threatening-the-employment-of-300-000-people
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/520185/6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://asremali.ir/fa/news/46396/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.isna.ir/news/1400062317275/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/165489/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donyayemadan.ir/view/221144/-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-
https://www.sanatkaar.ir/78009/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-200689
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/179388/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://boursepress.ir/news/175137/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%B6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3798695-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://madanname.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88/
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 دطی پنج ماه نخست سال جاری محقق ش

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 190افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:39 - ایسنا

 فوالدطبق آمار، طی پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه میلیون تن شمش فوالدی )

تن  3۰۰میانی(، بیش از یک میلیون تن محصوالت فوالدی و بالغ بر یک میلیون و 

، 39مقاطع طویل فوالدی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

درصد افزایش داشته است؛ اما بیشترین افزایش میزان صادرات متعلق به مقاطع تخت فوالدی و آهن  83و  88

درصد افزایش صادرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  19۰درصد و  114ه به ترتیب اسفنجی است ک

 ثبت کرده اند.

ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، از  فوالدبه گزارش ایسنا، براساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 

مش فوالدی )شامل اسلب، بلوم و هزار تن انواع ش 79ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، سه میلیون و 

 1399هزار تن صادر شده در پنج ماه ابتدایی سال  213بیلت( صادر شده است که به نسبت دو میلیون و 

 درصدی داشته است.  39افزایش 

هزار تن رسیده  134کل مقاطع طویل فوالدی صادر شده در پنج ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 

درصد رشد داشته است. همچنین  83زار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ه ۶2۰است که نسبت به 

هزار تن است که در مقایسه  2۶5صادرات کل مقاطع تخت فوالدی صادر شده در مدت مذکور سال جاری برابر 

 درصد بیشتر شده است.  114هزار تن صادر شده در پنج ماه نخست سال گذشته،  124با 

هزار تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی،  399ه امسال، یک میلیون و همچنین طی پنج ماه

هزار تن ثبت شده است و براین  744انواع ورق، نبشی و غیره( صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته 

 درص افزایش داشته است.  88اساس امسال میزان صادرات آن 

درصدی صادرات در پنج ماهه  19۰یز متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد بیشترین درصد افزایش صادر ن

هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه  49۰به نسبت مدت مشابه سال گذشته به  14۰۰

 هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود.  1۶9، حدود 1399

 

https://www.isna.ir/news/1400062216575/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 بیش از همه، محصوالت فوالدی وارد کرده ایم  

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات به  14۰۰چنین در مجموع پنج ماهه ابتدایی سال هم

و یک درصد افزایشی بوده است  9کشور تنها در مقاطع طویل فوالدی و محصوالت فوالدی آن هم به ترتیب 

ردت آهن اسفنجی درصد کاهش واردات داشتیم و همچنان از وا 33 فوالدو این درحالیست که برای شمش 

 بی نیاز هستیم. 

هزار تن بوده است که  338بیشترین میزان واردات فوالدی طی پنج ماهه امسال محصوالت فوالدی معادل 

تن بیشتر شده و یک درصد افزایش واردات  2۰۰۰هزار تن( تنها  33۶البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته )

 داشته است. 

قاطع طویل فوالدی در پنج ماه امسال وارد شده است که نسبت به همین هزار تن مجموع م 35پس از آن 

 هزار تن رسیده است.  35هزار تن به  33درصد افزایش یافته و از  9مدت در سال گذشته 

هزار تن بوده است که از میزان  3۰3میزان مقاطع تخت فوالدی وارداتی نیز در پنج ماهه نخست امسال معادل 

 تن کمتر است.  1۰۰۰مشابه سال گذشته، واردات آن در مدت 

هزار تن  48درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  1۰پس از آن، واردات محصوالت فوالدی با رشد 

 هزار در نخستین ماه امسال رسیده است.  53به 

 33 میانی شامل اسلب، بیلت و بوم( در مدت مذکو سال جاری فوالددر مقابل اما واردات شمش فوالدی )

 فوالدتن شمش  3۰۰۰حدود  1399درصد کاهش یافته است. در حالیکه در مجموع پنج ماهه ابتدایی سال 

 تن رسیده است.  2۰۰۰وارد شد، این میزان در مدت مشابه امسال به حدود 

  سایت دیگر: 15

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:43 - برخط نیوز

 درصدی صادرات آهن اسفنجی در عین بی نیازی از واردات 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:4۶ - ایسکانیوز

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  18:۰5 - فصل تجارت

 درصدی صادرات آهن اسفنجی در عین بی نیازی از واردات 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  18:24 - فصل اقتصاد

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  18:45 - شفاف نیوز
 طی پنج ماه نخست سال جاری محقق شد

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  19:27 - اقتصاد آنالین
 طی پنج ماه نخست سال جاری محقق شد؛

https://www.barkhat.news/economic/16315387341/190-increase-in-sponge-iron-exports-without-the-need-for-imports
https://www.iscanews.ir/news/1110887/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/520006/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-190-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/721077/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-190-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/533579/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-561971
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 میلیون تن انواع شمش فوالدی3صادرات بیش از  

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  2۰:11 - دنیای معدن

 ن اسفنجیدرصدی صادرات آه 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  21:4۶ - اقتصادگردان
 طی پنج ماه نخست سال جاری محقق شد

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  23:1۰ - بولتن نیوز
 طی پنج ماه نخست سال جاری محقق شد

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  ۰۰:22 - پایگاه خبری گسترش

 آخرین آمار از صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  ۰8:۰۰ - 24خبر 

 میلیون تن انواع شمش فوالدی3صادرات 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  1۰:22 - شرکت ملی فوالد ایران
 ال جاری محقق شدطی پنج ماه نخست س

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  1۰:3۶ - معدن نیوز
 در پنج ماه نخست سال جاری؛
 درصد افزایش یافت 19۰صادرات آهن اسفنجی 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:18 - معدن مدیا

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰یش افزا

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  15:58 - پایگاه خبری ایراسین
 طی پنج ماه نخست سال جاری محقق شد

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 19۰افزایش 

 

 

 

https://www.donyayemadan.ir/view/221109/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/179357/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.bultannews.com/fa/news/742141/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-200374
https://www.24-news.ir/news/78526/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/612734/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.madannews.com/Fa/News/617651/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-190-%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/18799/
https://www.irasin.ir/news/18769/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C
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 تبعات شوک برق برای تولید، بازار و صادرات فوالد

 14۰۰شهریور  24چهارشنبه  13:12 - چیالن آنالین

ایران طی  فوالدسیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

( تبعات فوالدایران )اخبار  فوالدیادداشتی در بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان 

 را مورد بررسی قرار داد. فوالدشوک برق برای تولید، بازار و صادرات 

با توجه به تداوم قطعی برق همچنان با  فوالدد محصوالت فوالدی در مجتمع های فوالدسازی و نورد تولی

محدودیت مواجه است و این وضعیت سبب شده که فوالدسازان در کشور با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه 

، در کنار کاهش تولید، وارد شد فوالددهند. متأسفانه، شوک جدیدی که به واسطه قطعی یک شبه برق به بدنه 

باعث شد که به بسیاری از تعهدات صادراتی شرکت های فوالدی لطمه وارد شود و بخش صادرات برای ایران 

 کمرنگ تر از گذشته شود. 

 

، در زمینه مقاطع فوالدی سبد کارخانه های تولیدی جور نیست فوالدهمچنین به علت نابسامانی ها در تولید 

دازه کافی نیست و به همین علت برخی از سایزهای مقاطع فوالدی با توافق با مشتریان چون تولید شمش به ان

تولید می شود. در این شرایط که تولید با محدودیت مواجه شده، تولیدکنندگان فقط برخی از سایزها را در 

 مقاطع فوالدی تولید می کنند تا به مشتریان خود تحویل دهند. 

 

عث ایجاد اختالل در تولید، عدم تعادل در بازار و همچنین از دست رفتن فرصت در کل، مشکل قطعی برق با

های صادراتی شده است. سال ها طول کشید تا بازار عراق به تسخیر شرکت های فوالدی ایرانی درآمد و این 

کشور را شرکت ها توانستند با صادرات خود ضرر و زیان انباشته خود را جبران و سهم عمده ای از نیاز ارزی 

تأمین کنند. اما متأسفانه تمام اندوخته سال ها زحمت و مرارت صنایع فوالدی در یک ماه اخیر به دلیل قطع 

 برق و تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم توان کارخانجات در تأمین نیاز مشتری دود شد و به هوا رفت. 

 

یب تشنه یعنی ترکیه شد و این یکی از تبعات ایران در عراق و اربیل دودستی تقدیم رق فوالدمتأسفانه بازار 

است. لطمه وارده به صنایع به دلیل محدودیت های مصرف برق جبران ناپذیر است و  فوالدقطعی برق صنایع 

 متأسفانه بر زندگی تک تک مردم تأثیر منفی خواهد داشت. 

http://chilanonline.com/2021/09/15/38072/
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 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:۰9 - آرمان اقتصادی

 39و  88ماهه امسال به ترتیب  5میزان صادرات محصوالت فوالدی و شمش طی 

 درصد افزایش یافت. 

 

اعالم کرد: از ابتدای  فوالدبه گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان 

هزار تن انواع شمش فوالدی )اسلب، بلوم و بیلت( صادر شد. این رقم  79میلیون و  3د، فروردین تا پایان مردا

 هزار تن بود.  213میلیون و  2در مدت مشابه سال گذشته، 

هزار تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی،  399ماهه امسال، یک میلیون و  5همچنین طی 

 هزار تن بود.  744حدود  99ماهه سال  5رج صادر شد. این آمار در انواع ورق، نبشی و غیره( به خا

 افزایش واردات محصوالت و کاهش واردات شمش 

هزار تن بود که در  2هزار و  338به ترتیب  14۰۰ماهه  5میزان واردات محصوالت فوالدی و شمش طی 

 33، به ترتیب یک درصد افزایش و هزار تن( 3هزار و  33۶مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته )

 درصد کاهش یافت. 

  سایت دیگر: 50

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:13 - ایمیدرو

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 ۰۰14شهریور  22دوشنبه  11:23 - کاالخبر
 به ثبت رسید؛ 14۰۰ماهه نخست  5طی 

 افزایش قابل توجه صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:2۶ - دنیای معدن

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:28 - عصر معدن

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

https://armaneghtesadi.com/666133/1400/06/22/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88-39/
https://www.imidro.gov.ir/news/31874-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4.html
https://www.imereport.ir/news/62811/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.donyayemadan.ir/view/221094/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4
http://asremadan.com/News/34135/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4
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 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:35 - ایرنا 
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5در 

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:3۶ - معدن نیوز
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5طی 

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:3۶ - 24معدن

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:42 - فصل اقتصاد

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:43 - متالز نیوز

 درصدی واردات محصوالت فوالدی 33کاهش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:51 - ایران اکونومیست

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  11:59 - فکر اقتصادی

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:۰3 - پایگاه خبری ایراسین
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5در 

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:۰8 - پایگاه خبری گسترش

 افزایش چشمگیر صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:18 - جهان اقتصاد

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88جهش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:19 - خبرگزاری صنایع
 روابط عمومی ایمیدرو خبر داد

 ادرات محصوالت فوالدیدرصدی ص 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:25 - پول نیوز

 افزایش چشمگیر صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:34 - سروش نیوز
 روابط عمومی ایمیدرو خبر داد

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

https://www.irna.ir/news/84469386/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://www.madannews.com/Fa/News/617639/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4
https://madan24.com/2021/09/13/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39/
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/720928/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://metalsnews.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-33-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://iraneconomist.com/fa/news/391087/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://fekreeghtesadi.ir/?p=30770
https://www.irasin.ir/news/18710/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-200186
https://jahaneghtesad.com/%D8%AC%D9%87%D8%B4-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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/
https://sanayepress.com/1400/06/22/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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.poolnews.ir/fa/news/359276/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://sorooshnews.com/1400/06/22/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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/


 

 

 

 

 

1۶ 

 101شماره  1400 ماهشهریور سوم و چهارمهفته 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:38 - با اقتصاد 
 ؛14۰۰ماهه نخست  5طی 

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:43 - فصل تجارت

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:43 - پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
 به ثبت رسید 14۰۰ماهه نخست  5طی 

 افزایش قابل توجه صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:45 - خبرگزاری صدا و سیما

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:51 - پایگاه خبری اعتماد

 صادرات محصوالت فوالدیدرصدی  88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  12:54 - خبرگزاری برنا
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5در 

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:۰2 - روزنامه اقتصاد برتر

 درصد افزایش یافت 88صادرات محصوالت فوالدی 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:18 - تلنگر

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:25 - میزان

 درصدی شمش 39صادرات محصوالت فوالدی و درصدی  88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:4۶ - روزنامه شروع
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5در 

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  13:49 - آریا

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  3:5۰1 - خبرگزاری مهر

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  14:۰3 - معدن نامه
 رخ داد: 14۰۰ماهه نخست  5طی 

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-115000
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/519902/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.sena.ir/news/74771/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/3219407/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://etemadonline.com/content/514008/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1232835
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C/
http://talaangor.ir/fa/news/19583/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://www.mizanonline.com/fa/news/757551/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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-%D9%88-%DB%B3%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4
http://shoroonline.ir/fa/news/51420/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210913124831558/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.mehrnews.com/news/5303769/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://madanname.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39/
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 101شماره  1400 ماهشهریور سوم و چهارمهفته 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  14:۰5 - ارانیکو 

 درصدی شمش فلزات و معادن 39درصدی صادرات محصوالت فوالدی و  88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  14:28 - صنعت نیوز

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  14:4۶ - تحلیل بازار

 افزایش قابل توجه صادرات محصوالت فوالدی

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  14:59 - آنا

 درصد رشد کرد 88صادرات محصوالت فوالدی 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  5915: - شبکه ایران کاال

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  1۶:۰3 - صنعت کار

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  1۶:23 - روند بورس امروز

 افزایش یافت 14۰۰ماه نخست  5صادرات فوالد در 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  1۶:34 - جهان معدن

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:۰2 - نبض بورس

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:۰5 - صنعت نیوز

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:23 - 24بورس

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:33 - معدن مدیا

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  17:4۰ - فلزات آنالین

 دی شمشدرص 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  18:۰3 - ازار مشترکب

 صادرات محصوالت فوالدی افزایش یافت

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  18:28 - دانا

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

https://www.eranico.com/fa/content/140957
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=243164
https://www.tahlilbazaar.com/news/107401/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.ana.press/news/607380/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86/67190/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://www.sanatkaar.ir/77937/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://boursemrooz.com/109716/%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%B1-5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-1400-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/sad/item/6699-88-39
https://nabzebourse.com/fa/news/32579/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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/215310/
https://bourse24.ir/news/225075/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%B8%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%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
https://madanmedia.ir/18785/
http://www.felezatonline.ir/News-22572/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4/?id=22572
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/20250/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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://danakhabar.com/fa/news/1260182/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%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%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
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 14۰۰شهریور  22دوشنبه  :2819 - نرخ باکس 

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  22دوشنبه  19:55 - شما نیوز

 درصدی شمش 39درصدی محصوالت فوالدی و  88افزایش صادرات 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  1۰:4۰ - خبر طالیی

 به ثبت رسید؛ افزایش قابل توجه صادرات محصوالت فوالدی 14۰۰ماهه نخست  5طی 

 14۰۰شهریور  23سه شنبه  11:19 - سازمان صدا و سیما

 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 88افزایش 

 14۰۰شهریور  24چهارشنبه  14:۰4 - اقتصاد ملت

 درصدی شمش 39محصوالت فوالدی و درصدی  88افزایش صادرات 

http://www.nerkhbox.com/view-news/43264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%88-%DB%B3%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4.html
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-991982
http://khabaretalaei.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/106570
http://radioeghtesad.irib.ir/NewsDetails?m=090001&n=905067
http://eghtesademelat.ir/?p=131499
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

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

اند. اگر تعداد خبرهای بولتن کم هایی است که خبر را بازنشر کردهان سایتدهنده مجموع وزن بازدیدکنندگیک عدد نسبی است و نشان

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

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

درصدی محصوالت  88افزایش صادرات 

 درصدی شمش 39فوالدی و 
 1373 5۰ 22/۰۶/14۰۰ آرمان اقتصادی

میلیارد دالری صنعت فوالد در پی  6زیان 

 قطعی های برق
 12۰8 19 23/۰۶/14۰۰ 24معدن

 درصدی صادرات آهن اسفنجی 190افزایش 
خبرگزاری 

 دانشجویان ایران
22/۰۶/14۰۰ 15 737 

 41 2 22/۰۶/14۰۰ 24بورس بودجه فروش کاوه چقدر است؟

والد در درصدی مصرف ظاهری ف 24کاهش 

 ماهه نخست سال ...  5ایران در 
 2 1 23/۰۶/14۰۰ چیالن آنالین

روند قیمت فوالد صادراتی ایران/ رشد قیمت 

 شمش فوالدی صادراتی ... 
 2 ۰ 27/۰۶/14۰۰ چیالن آنالین

ای تولید، بازار و صادرات تبعات شوک برق بر

 فوالد
 2 ۰ 24/۰۶/14۰۰ چیالن آنالین
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 ابر کلمات 

 

تری نمایش بینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت 

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

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 دادهیگر سایتمجموع بازنشرهایی است که د« بازنشر

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

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 2 ۰ ۰ 1373 5۰ 1 1 آرمان اقتصادی

خبرگزاری 

 دانشجویان ایران
1 1 15 1229 ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 12۰9 19 1 1 24معدن

 ۰ 2 ۰ ۰ ۶۶۶ ۰ 2 ۰ خبرگزاری مهر

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی
۰ 1 ۰ 459 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 192 ۰ 1 ۰ دنیای اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 17۰ ۰ 1 ۰ سازمان صدا و سیما

خبرگزاری صدا و 

 سیما
۰ 1 ۰ 17۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 153 ۰ 1 ۰ اقتصاد آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 122 ۰ 1 ۰ روزنامه همشهری

 ۰ 2 ۰ ۰ 52 2 1 1 24بورس

 ۰ 4 ۰ ۰ 11۶ ۰ 4 ۰ پایگاه خبری گسترش

 ۰ 1 ۰ ۰ 4۶ ۰ 1 ۰ خبرگزاری صنایع

 ۰ 2 ۰ ۰ 34 ۰ 2 ۰ زبرخط نیو

 ۰ 1 ۰ ۰ 31 ۰ 1 ۰ شفاف نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 27 ۰ 1 ۰ تحلیل بازار

 ۰ 1 ۰ ۰ 2۰ ۰ 1 ۰ سروش نیوز
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

پایگاه خبری بازار 

 سرمایه ایران
۰ 1 ۰ 1۶ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 14 ۰ 1 ۰ بورس پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ 14 ۰ 1 ۰ نبض بورس

 ۰ 1 ۰ ۰ 14 ۰ 1 ۰ شما نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 11 ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 8 ۰ 1 ۰ ارانیکو

 ۰ 3 ۰ ۰ ۶ 1 ۰ 3 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ ۶ ۰ 1 ۰ بولتن نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ 1 ۰ شبکه ایران کاال

 ۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ 1 ۰ خبرگزاری آریا

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ اقتصادگردان

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ بازار مشترک

باشگاه خبرنگاران 

 دانشجویی ایران
۰ 1 ۰ 4 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ پایگاه خبری ایراسین

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ پایگاه خبری اعتماد

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ کاالخبر

 ۰ 4 ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ دنیای معدن

 ۰ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ معدن نامه

 ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۰ 1 ۰ پول نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 1 ۰ فلزات آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ با اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ زروند بورس امرو

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ صنعت کار

 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ ایران اکونومیست

سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و 

 صنایع معدنی ایران

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 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ روزنامه جهان اقتصاد

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ نرخ باکس

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ اکونا پرس

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ جهان معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری آنا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ خبر طالیی

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ صنعت نیوز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ دانا

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ اقتصاد ملت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ روزنامه شروع

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن نیوز

 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ فصل تجارت

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر مالی

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ رایران خب

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ فصل اقتصاد

شرکت ملی فوالد 

 ایران
۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 24خبر 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ معدن مدیا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ میزان

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ اخبار فلزات

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ فکر اقتصادی

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ همراز

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ خبرگزاری برنا

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ روزنامه اقتصاد برتر

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ تلنگر

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ عصر معدن
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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 شدهر جدول زیر، هر ردیف مشخص مید

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

 شود(می

 اسم سایت
 تعداد

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 3 ۰ ۰ ۶ 1 ۰ 3 چیالن آنالین

 ۰ 1 ۰ ۰ 1373 5۰ ۰ 1 آرمان اقتصادی
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 اسم سایت

 تعداد

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 ۰ 15 737 ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 1 ۰ ۰ 12۰8 19 ۰ 1 24معدن

 ۰ 1 ۰ ۰ 41 2 ۰ 1 24بورس
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 های منتشر کننده خبرسایت 

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت
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 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند 

 

 هد.داند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهنمودار زیر بیشترین سایت
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر 

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرههایی که خبرهای بیشتری داشتهدر نمودار زیر، سایت
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هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت 

 اندداشته

 

های پربازدیدتری ی تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایتهادهد 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

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

ی خبرها

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

 ۰ 2 ۰ ۰ 1373 5۰ 1 1 آرمان اقتصادی
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 اسم سایت

تعداد 

 اخبار

ی خبرها

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

خبرهای 

 مثبت

خبرهای 

 منفی

خبرهای 

 خنثی

شاخص 

جهت 

 گیری

خبرگزاری 

دانشجویان 

 ایران

1 1 15 1229 ۰ ۰ 2 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ 12۰9 19 1 1 24معدن

 ۰ 2 ۰ ۰ ۶۶۶ ۰ 2 ۰ خبرگزاری مهر

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

۰ 1 ۰ 459 ۰ ۰ 1 ۰ 
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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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