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الد چین براي آرام کردن بازار سنگ آهنتقویت صنعت بازیافت فو
و در اوج شیوع همه گیري کرونا بدون کمترین آسیب، سال را به پایان رساند و قیمت آن طی سال گذشتهسنگ آهن در سال 

روند پررونق خود را حفظ کرد، به گونه اي که قیمت 2021درصدي مواجه شد. بازار این کاال با ورود به سال90با رشد 2020
این کاال در ماه می امسال با توجه به رشد تقاضا، فشردگی عرضه و روند افزایش قیمت فوالد، رکوردهاي جدیدي را به ثبت 

دالر در تن گذشت.230درصد از 62رساند و هر تن سنگ آهن 
ان یکی از یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت سنگ آهن در سال گذشته میالدي، کاهش عرضه از سوي برزیل به عنو

2,2کاهش به درصد3با 2020تولید جهانی سنگ آهن در سال :اعالم کرد» گلوبال دیتا«تولیدکنندگان برتر این کاال بود. 
. می توان گفت، کاهش تولید در برزیل و هند از جمله دالیل اصلی افت تولید سنگ آهن جهان در سال میلیارد تن رسید

کاهش یافت.2020میلیون تن در سال 591به 2019میلیون تن در سال 638مجموع از بود. تولید این دو کشور در2020

واردات چین
انعطاف پذیر ناشی از تولیدات درصدي و با توجه به تقاضاي 6,7با افزایش امسال واردات سنگ آهن چین از ژانویه تا آوریل 

درصد 80وجهی افزایش داد. بر اساس گزارش رسانه ها، بیش از قیمت را به میزان قابل تکه این امر، تقویت شد این زنجیره
درصد کل واردات سنگ آهن چین از استرالیا و 81واردات سنگ آهن چین در دست چهار معدنکار بزرگ خارجی است و 

برزیل انجام می شود.  

ارداتی دارد، کارشناسان در حالی که تقاضاي سنگ آهن چین نقش مهمی در افزایش حجم واردات و قیمت سنگ آهن و
معتقدند با تنوع بخشیدن به تامین منابع و حرکت به سمت استفاده از انرژي سبز، افزایش قیمت احتماال فروکش می کند. 

و دستیابی 2025هدف صنعت فوالد چین به عنوان مصرف کننده سنگ آهن، رسیدن به حداکثر میزان انتشار کربن تا سال 
است. این اهداف مطابق با برنامه کلی این کشور تعیین 2030تا سال آنحداکثر میزان اوج انتشاردرصدي از 30به کاهش 

باشد.2060خنثی شدن کربن تا سال اهداف و دستیابی به 2030شده است تا شاهد کاهش انتشار کربن تا سال 
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. اگرچه پس از تالش هاي صنعت می کندتامینچین را وارداتیدرصد از کل سنگ آهن60در این میان، استرالیا بیش از 
در همچنان تجربه کردند، اما 2019نسبت به سال رادرصد کاهش7,51فوالد چین براي ایجاد تنوع در تامین منابع، آنها 

بزرگ ترین(باقی مانده اند. با این وجود، کارشناسان معتقدند که با تغییر ساختار صنعتی در چینتامین منابعموقعیت غالب
احتماال روند جهش قیمت اصالح می شود. چین به عنوان بخشی از تالش ها براي مهار مصرف )مصرف کننده سنگ آهن

از اول ماه مه تعرفه برخی از محصوالت فوالدي و مواد خام را لغو کرد.و همزمان با افزایش چشمگیر قیمت هاسنگ آهن 
گفت: سیاست جدید، همراه با تالش سریع براي بهره برداري از »گلوبال تایمز«، متخصص صنعتی به روزنامه »جی سین«

سنگ آهن و مهار رشد قیمت ها، کمک می کند. واردات معادن در داخل و خارج کشور به کاهش موثر میزان 
»وانگ گوکینگ«کارشناسان با توجه به عدم اطمینان موجود، معتقدند کاهش قیمت این کاال یک روند طوالنی مدت است. 

دیر پژوهش در مرکز تحقیقات فوالد پکن گفت: با تعلیق ساز و کار گفت و گو بین چین و استرالیا، تورم جهانی و همچنین م
گسترش تقاضا، قیمت سنگ آهن با عدم اطمینان بیشتري روبه رو خواهد شد و در کوتاه مدت از قیمت باال کاسته نمی شود.

تنش هاي تجاري استرالیا و چین
بزرگ ترین صادرکننده سنگ آهن جهان، دالیل زیادي براي تنوع بخشیدن به صادرات سنگ آهن خود خواهد داشت استرالیا 

به نصف خواهد رسید، چراکه صنعت بازیافت ضایعات فوالد در چین به سرعت در 2030زیرا واردات سنگ آهن چین تا سال 
حال گسترش است.

با توسعه بازیافت مستقر در آلمان اظهار کرد:Scholz Recycling Groupز مدیر عامل شرکت بازیافت فل» رافائل سوچان«
داده هاي گمرك چین نشان می دهد که بزرگ کاهش قابل توجهی در واردات سنگ آهن چین امکان پذیر خواهد شد.قراضه، 

میلیون تن سنگ آهن وارد و 170ترین وارد کننده سنگ آهن و بزرگ ترین تولید کننده فوالد جهان، پارسال یک میلیارد و 
در همین مدت براي نخستین بار یک میلیارد تن فوالد خام تولید کرده است.

ر پایه بازیافت قراضه درصد آن ب22هم اکنون در چین تولید می شود، حدود سوچان گفت: از یک میلیارد تن فوالد خام که 
درصد 30به 2025) ، این نسبت تا سال 2021-2025ین (به گفته وي، طبق برنامه پنج ساله چهاردهم چفوالد است. 

درصد بیشتر از 50میلیون تن ضایعات بازیافتی براي تولید فوالد استفاده می شود که 330افزایش می یابد، به این معنا که 
به ازاي د شد، افزود:سال آینده دو برابر خواه10میزان فعلی است. سوچان با بیان اینکه صنعت بازیافت قراضه فوالد چین طی 

اگر برنامه چین براي تولید فوالد از قراضه طبق نگ آهن صرفه جویی می شود و تن س1,6فوالد مبتنی بر قراضه، تولید هر تن 
تا سال سرانجام میلیون تن در واردات سنگ آهن صرفه جویی می کند و 480برنامه پیش برود، این کشور ساالنه حدود 

میلیون تن کاهش می یابد.660ت ساالنه ، واردامیالدي2030
، مدیر مرکز مطالعات استرالیا در دانشگاه طبیعی چین شرقی به گلوبال تایمز گفت: تالش هاي چین براي تنوع »چن هونگ«

بخشیدن به منابع سنگ آهن و تقویت استفاده از فوالد بازیافت شده می تواند به کاهش شدید واردات منجر شود. 
افزایش یابد، حتی می توان 2030ر میزان تامین منابع برخی کشورهاي تولید کننده سنگ آهن آفریقا تا سال چن گفت: اگ

واردات سنگ آهن استرالیا را به بیش از نصف کاهش داد.
نا و روابط اقتصادي میان چین و استرالیا از پارسال با تنش هایی همراه شده است. مطرح کردن تحقیق درباره منشا ویروس کرو

به افزایش از طرف چینلغو برخی قراردادهاي تجاري از سوي استرالیا یا تعیین عوارض روي تعدادي از محصوالت صادراتی
دامن زده است. در ماه هاي اخیرتنش ها میان دو کشور

سوي استرالیا و نیز از » کمربند و جاده«به تالفی لغو یک پیمان همکاري زیربنایی موسوم به امسال پکن در اردیبهشت ماه 
به یک شرکت چینی، تعامل اقتصادي خود با استرالیا را به حالت تعلیق »داروین«تهدید این کشور به لغو قرارداد اجاره بندر 

در آورد.
منبع: گلوبال تایمز
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نگاه کارشناسان بین المللیاز سقوط بازار کاالدالیل

در مورد فلزاتی مانند مس شاهد طی این هفته سقوط کرد و خرداد)28ژوئن(18به هفته منتهی قیمت بسیاري از کاالها در 
تا این زمان بودیم. 2020بیشترین افت هفتگی از مارس 

ازبیشترتیببهژوئن17در روز پنجشنبه پالتینوپاالدیومآتیهايقیمتکهطوريبهبود،گستردهکاالهاقیمتکاهش
بامرتبطقراردادهايبراييدرصد4,8وذرتآتیبرايدرصدي6نزولحتی در این روز ویافتکاهشدرصد7ودرصد11

. رقم خوردمس
یک،ددادنهشدارمالیبازارهايدرسفته بازيمورددرگذشتههايهفتهدرچینمقامات، پس از اینکه رویترزگزارشبه

. خبر دادآلومینیومومسجملهازفلزاتذخایرآزادسازيبرايطرحیاین کشور از اجرايدولتیآژانس
هايبنگاهمورددرتحقیقباچیندولتیشورايکهگفت: از آنجا تیدي سکیوریتیزاستراتژیست کاالیی در دانیل قالی،

ده است، داافزایشکاالکنندگاناحتکاروسفته بازانعلیهراخودسختگیريها،شرکتحسابرسیوکشورازخارجدردولتی
ذخایر،)SRB(چیندولتیذخایرادارهاینکهبرمبنیمارسماهازیشایعات! بنابراین قیمت فلزات در حال ذوب شدن است

. پیوستواقعیتبهژوئن16درعرضه می کند، وجود داشت و سرانجامبازاربهراآهنیغیرفلزات
نمایشودالربرصعوديفشاراعمالباتوانستقیمت هاافزایشوتورمنرخرشدبینیپیشبا » رزروفدرال«از سوي دیگر

انتشارزمانازدر واقع.کندکمکقیمت این کاالهاکاهشبهکندمیدنبالراهاقیمتافزایشنزدیکازمرکزيبانکاینکه
. استیافتهافزایشدالرشاخص،رزروفدرالشدهروزبههايبینیپیش
کاهشدورنمايوقرضهاوراقبازدهافزایشبرابردراحتماالآمریکادالر:گفتCNBCبهلئوتلدگروهاز پاولسنجیم

درکاالهاقیمتتوجهقابلکاهشبهمنجرامرهمینودادهنشانواکنششود،میدالرعرضهشدنکندباعثکهزودهنگام
.استشدهجهانسراسر
خریداريحدترینبیش"درمس،رسدمینظربهنوشت:یادداشتیدرEvercore ISIتکنیکال درتحلیلگر،راسریک

.است2006سالاز"شده
زیچهمهقیمت نکهیاازترس: گفتبلومبرگبهBMO Capital Marketsدرکاالهاقاتیتحقمدیر،لتونیهمنیکال

.استآمدهرونیببازارازاکنونهم ،رفتخواهدباالتروباالتر
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ید فروش چینسایه تهد
افت قیمت اصلیاملوعو چین به عنوان رزروفدرالضمن اشاره اقدامات رویترزدر گفت و گو بامستقلمشاور،باررابین

.کنندمیعرضهبازاردررارويوآلومینیوممس،اندگفتههاچینیکاالها، افزود:
ودهدافزایش،بودشدهبینیپیشابتدادرآنچهاززودترراهانرخ،شودمجبورشایدکههکرداعالمرزروفدرالبه گفته وي، 

.زندمیضربهفلزاتوطالبهاین مساله
باريآخرین.کندزندگیچیندولتفروشتهدیدبانزدیکآیندهدربایدمسبازار: گفتهم رویترزنویسستون،هوماندي

.بودندجهانیاقتصاد بحراندرحال بازیابی ازازارهابکهبود2010سالفروخت،راخودفلزيذخایرچینکه
هزار800،مستنمیلیون2کهبرآورد کرده»گروپسیتی«اما کند،نمیمنتشرراخودذخیرهچین میزاناگرچه دولت

»آنتایکه«تحقیقاتیموسسهطرفاز2020سالبرآوردهاياساسبر.می کندنگهداريروي راهزار تن350وآلومینیومتن
ازدرصد2شده، حدودتصفیهمسساالنهمصرفارزشماهدویاششمیکمعادلمقداراین- دولت چینحمایتمورد-

روي این کشور است.مصرف ساالنهازدرصد5,2وآلومینیوممصرف
در همین حال، .کندسرکوبراهاکاالبازيسفتهوآزادرارويوآلومینیوممس،دولتیذخایرچین،دارندانتظاربازارفعاالن

تقویتراهتنهامسقیمتافزایش:گفتدر سخنانی در یک نشست کاالیی ترافیگوراگروهاجرایی ارشدمدیر،جرمی ویر
.استالکتریکینقلیهوسایلبرايفلزتولید

.استحلراهتنهاقیمتافزایشوداریمنیازبیشتريمسبهبنابراین،برویدی سازيبرقبه سمتخواهیدمیاگر: افزودوي
روزه قیمت مس50حرکت روند شکسته شدن -نمودار

وکندمیتقویترادالراندازچشمدهد،کاهشرااضطراريهايداراییخریدسرعتزوديبه»رزروفدرال«کهاحتمالاین
.کندمیمتزلزلشد راتقویتتهگذشسالدردالرضعفدلیلبهکاالها سایرومسازحمایتبرايکه ستونی

نظربهکند،یمحفظرامسمدتیطوالناندازچشمسبز،يانرژانتقالازیناشتقاضاشیافزاوعرضهمسائلکهیحالدر
.ردیگبسرعتمدتکوتاهيادیبنيفشارهاجادیاباانگذارهیسرماخروج،رسدیم

منابع:
CNBC
Mining.com
Reuters
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کردمنتشرمسمطالعاتیمللالنیبموسسه
2021در فصل نخست مسجهانیدیتولوضعیت 

بولتندررا2021در سه ماهه نخست مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
ه ماهه نخست در سجهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه ژوئنماه

است.مواجه شده2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 3,7با افزایش مارس)-(ژانویهامسال
افت درصد3,5با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجو یافتهدرصد افزایش5,5مسکنسانترهدیتولدر این مدت 

ه است.شدمواجه

مسمعادندیتول
دومین تولیدکننده و،پردرنخست فصلتولید 

درصدي مواجه شد و تولید ماه 3جهان با رشد 
18، رشد 2020مارس در مقایسه با مدت مشابه 

تولید فصل ،درصدي را شاهد بود. با این وجود
درصد 10هنوز ،در این کشورنخست امسال 

است.2019کمتر از مدت مشابه 
تولید در اندونزي با توجه به افزایش تولید از 

درصدي 91با رشد ن زیرزمینی گراسبرگمعد
مس در شیلی، بزرگ ترین تولیدکنندههمراه بود.

، درصدي مواجه شد2، تولید کلی با افت جهان
همچنین درصدي مواجه شد. 3,5درصدي و تولید کنسانتره این کشور با رشد 16با کاهش SX-EWتولید به گونه اي که

پاناما و روسیه به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید مشاهده شد.رشد قوي تولید در کنگو، مغولستان، 

شدههیتصفمسدیتول
مسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
با2021نخستفصلدرجهانشدههیتصف
در مقایسه با مدت يدرصد4حدود شیافزا

.استشدهمواجهمشابه قبل 
دیتولودرصد4,2هیاولدیتول،مدتنیادر
.یافتشیافزادرصد 2,3) قراضهاز(هیثانو

الکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 
فصل نخست  در ) یکیالکتراستخراج- نگینیوا

درصد کاهش یافت. 6امسال 
درصدي تولید 8آمار رسمی حاکی از افزایش 

16ه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد مس تصفیه شده چین است و در قاره آفریقا، کنگو با توجه به توسعه پروژ
درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. 

کاهش هاي درصدي تولید مس تصفیه شده ناشی از بهبود فعالیت هاي ذوب مشاهده شد.39همچنین در زامبیا نیز رشد 
ل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، و روسیه به دالی)SX-EW(، مکزیک)SX-EW(، برزیل، اسپانیاژاپناندك در سوئد، 

اتفاق افتاد. SX-EWمسائل عملیاتی و تعطیلی برخی کارخانه هاي 
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري 

4,5با افزایش 2021نخست فصلمس جهان در 
مواجه 2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 

2020سالومدمهینازمصرفاگرچهشده است. 
ریزهنوزیجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع
.استيریگهمهازقبلسطح

طوربهنیچبه جزجهانشدههیتصفمسمصرف
برآوردوگرفتقرارکرونا ریثاتتحتیتوجهقابل

کاهشدرصد9حدود2020سالدرکهشودیم
زانیمکهشودیمهمچنین برآورد. استداشته

درصد 13چین ظاهريیافته، در حالی که مصرفکاهشدرصد4ماهه نخست امسال سههان به جز چین در مصرف ج
.افزایش داشته است

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي

.استنخست بوده فصلدر ی بازارتنهزار150مازادازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده
ICSG.orgمنبع: 

پیش بینی تولید و مصرف روي
درصد 5,9با2020سالدرجهانيرودنامعدیتول،)DISER(ایاسترالمنابعويانرژعلوم،صنعت،وزارتاعالماساسبر

دردرصدي6,9افتباسهیمقادرنیچدرتولید ي درصد3,7کاهش. استمواجه شده2019سالبهنسبتکاهش
درافت،یکاهشدرصد3يویبولرويدیتول. ي را برجسته می کندرویمعدندیتولدرنیچيقونقشجهان،نقاطریسا
.دادشیافزادرصد1,1ایاسترالودرصد15رادیتول،پروکهیحال
ینیبشیپواستشدهبرآوردتنونیلیم12گذشته میالديسالدررويدنامعیجهاندیتولگزارش،نیااساسبر
) در 2026و در دوره چشم انداز (تا سال برسد2026سالتاتنونیلیم15بهدر ساليدرصد4شیافزاباشودیم

درصدي را تجربه کند.25مجموع رشد 
گسترشوياندازراهدريگذارهیسرماتداومجهینت،رهدونیاطیيرودیتولشیافزاکهمی دهدحیتوضگزارشنیا

.کندبه این رشد کمک می تواند سال هاي اخیر طیکه افزایش قیمت ها خواهد بودمعادن
ریساونیچدرینسبکاهشبايرودیتولازراخودسهمکاناداوایاسترالا،یآسقا،یآفرشود،یمینیبشیپیکلطوربه

.دهندشیزاافکایآمرمناطق
سالدرتنمیلیون13ازجهانرويمصرفتقاضا،سمتدرکهبرآورد کرد ایاسترالمنابعويانرژعلوم،صنعت،وزارت
.استسالدردرصد1,1متوسططوربهکهیابدافزایش2026سالدرتنمیلیون14به2021

شرکتتوسطپروژهدرصد51برنامه ریزي و2021-2022براي ياندونزدرDairiپروژهازباالعیاربادیتول
به دلیلباال در یک بازه زمانی مشابه عیارتولید با همچنین . استشدهيداریخرنیچیآهنریغفلزاتیمهندس

اتفاق خواهد افتاد.در جمهوري دموکراتیک کنگو »کیپوشی«بازسازي پروژه 
منبع: کیتکو
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از  بازار انرژي EIAبررسی چشم انداز کوتاه مدت 
نانیاطمعدمحوسطشیافزاتاثیرتحتهمچناندر ماه ژوئن،)EIA(اداره اطالعات انرژي آمریکايانرژمدتوتاهکاندازچشم

درسالهچندسطحنیترنییپاتجربهازپسکایآمراقتصاددر حال حاضر . کرونا بوديماریبازناشیياقتصادبهبودبهمربوط
. امه می دهد، همچنان به افزایش رشد اد2020دومماههسه
ناخالصدیتولهرچند.استکردهکمکيانرژمصرفشیافزابهيریگهمهيماریبکاهشوياقتصادهايتیفعالشیافزا

این یداخلناخالصدیتول، اما چشم انداز بر این فرض استوار است کهافتیکاهشدرصد20203,5سالدرآمریکا یداخل
.کردخواهدرشد2022سالدررصدد4,9و2021سالدردرصد6,7کشور

اداره اطالعات انرژي آمریکا اعالم .استIHS Markitيهاینیبشیپبراساساندازچشمنیادرکالناقتصادمفروضات
یتحولهر. کندیمفرضي ریگهمهکاهشازجهینتکیعنوانبهراتحركشیافزاوياقتصادرشدادامهینیبشیپکرد:

.می کندمنحرففعلی ینیبشیپازرا هامتیقويانرژمصرفاحتماالشود،مفروضاتنیاازانحرافسببکه
و بازه اطمینان نایمکس WTIقیمت نفت خام - 1نمودار 

. افزایش داشتشیافزالیآوربهنسبتدالر4بود کهبشکههردردالر68متوسططوربهیمماهدربرنتخامنفتمتیق
ماهچهاربهنسبتيکمترسرعتالبتهکهبودجهاننفتيموجودینزولروندادامهی به دلیلمماهبرنت درنفت متیق

داشت.سالنخست

نفتو مصرفتولید 
درنفتدیتولشیافزا.ابدیشیافزامصرفیجهانسطحرشدبامتناسبهاي آیندهماهدرنفتیجهاندیتولانتظار می رود، 

ایجاد بهمنجردیتولشیافزاکهداردانتظارEIA. استدیتولشیافزايبراپالساوپکمیتصمجهینتاعمدتهاینیبشیپ
دردالر68نیانگیمبا2021فصل سوم درنفتمتیقپیش بینی می شود،.شودسالامدوممهیندرمتعادلنسبتايبازارها

. بماندیباقیفعلحوسطبهکینزدبشکههر
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نفتدیتولرشدبهدنیبخشسرعتوپالساوپکدیتولرشدادامهکهمی رودانتظار،میالدي2022سالردوجودنیابا
نیااساسبر. کندکمکنفتمتیقکاهشبهوبرودفراترنفتیجهانمصرفسرعترشداز-عرضهرشدباهمراه-آمریکا
.باشدبشکههردردالر60متوسططوربه2022سالدربرنتپیش بینی می شود قیمت نفت عوامل،

EIA نسبتگرچهکهشدهمصرفجهانسطحدرعیماسوختنفت و روزدربشکهونیلیم96,2یمماهدرکهبرآورد کرده
. استکمترروزدربشکهونیلیم2019،3,7یمماهازاما،داشتهشیافزاروزدربشکهونیلیم11,9،پارسالمدت مشابهبه
2021سالکليبراروزدربشکهونیلیم97,7متوسططوربهعیمايهاسوختونفتیجهانمصرفشود،یمینیبشیپ

يهاسوختنفت و یجهانمصرفشود،یمینیبشیپهمچنین . خواهد بودبیشتر2020سالازبشکهونیلیم5,4کهباشد
.برسدبشکهنویلیم101,3بهشیافزابشکهونیلیم3,6با2022سالدرعیما

ونیلیم9,1متوسططوربه) سپتامبرتالیآور(امسالتابستاندرآمریکا نیبنزمصرفپیش بینی می شود،در عین حال 
روزدربشکهونیلیم0,4ازشیبهنوزاما،استگذشتهتابستانازشتریبروزدربشکهونیلیم1,3کهباشدروزدربشکه
کلبراي روزدربشکهونیلیم8,7متوسططوربهآمریکانیبنزمصرفمی رود،انتظار. د بودخواه2019تابستانازکمتر
باشد.2022سالبرايروزدربشکهونیلیم9و2021سال

طوربهمتحدهاالتیادر)سپتامبر-لیآور(2021تابستانیرانندگفصليبرانیبنزیفروشخردهمتیقشود،یمینیبشیپ
.بودگالنهردردالر2,07متوسططوربهگذشتهتابستاندرکهیحالدر،باشدگالنهردردالر2,92متوسط

تعادل تولید و مصرف سوخت هاي مایع جهان(میلیون بشکه در روز)- 2نمودار 

تولید اوپک
دربشکهونیلیم28,7و2021السدرروزدربشکهونیلیم26,9متوسططوربهاوپکخامنفتدیتولشود،یمینیبشیپ

شیافزابهپاسخدراین سازمانکهاستفرضنیااساسبراوپکدیتولشیافزاازEIAانتظار. باشد2022سالدرروز
یکحدودجواليوژوئنماهدوهردرراخوددیتول،برخی اعضابرقدیتوليبرامصرفیفصلشیافزاونفتیجهانيتقاضا

. دهدشیافزاروزدربشکهونیلیم
نفتصادراتي هامیتحراگرچهو کندیممنعکسرا2021سالدررانیاخامنفتدیتولتدوام افزایش،هیفرضایننیهمچن

.خواهد بود2020سالاز شتریبرانیاخامنفتدیتولوصادراتاما ،ستپابرجاهمچنانرانیاخام
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پیش بینی قیمت گاز طبیعی
بریتانیایحرارتواحدونیلیمهريازابهدالر2,91متوسططوربهدر ماه می»هنري هوب«یعیطبگازنقديمتیق
)MMBtu ( 3,07وفصل سومدردالر2,92متوسططوربهمتیقمی رود،انتظار. بودباالترآوریل يدالر2,66متوسطازو

يجارسالدرطبیعیگازمتیقافزایش. است2020سال دالري 2,03نیانگیمازباالتر کهباشد2021سالکليبرادالر
. برقبخشازخارجدریداخلیعیطبگازمصرفشیافزاو) LNG(عیمایعیطبگازصادراترشد: استعاملدوبازتابی از

برايري هوبگاز هنمتیقپیش بینی می شود،متحده،االتیاتولید شیافزاوLNGصادراتکندرشدبا توجه به انتظار
باشد.) MMBtu(بریتانیایحرارتواحدونیلیمهريازابهدالر 2,93متوسططوربه2022سال

قیمت گاز طبیعی آمریکا-3نمودار 

EIAبخشدرمصرفشیافزانیشتریب. ابدیشیافزادرصد 2,3، امسالمتحدهاالتیادربرقیفروشخردهکهکردینیبشیپ
جهینتاولدرجهدررشدنیا. کندرشددرصد2,8برقیفروشخردهشود،یمینیبشیپکهییجاد،دهیمرخیمسکون

. است2020سالمشابهمدتباسهیمقادر2021نخستماههسهسردتريدما
2021سالدرياقتصادطیشرابهبودحاکی ازیصنعتويتجاريهابخشدربرقمصرفشیافزاهايینیبشیپشتریب

2022ساليبرایابد وشیافزادرصد2جاريسالدر(ترکیب شده)بخشدونیابرقیفروشخردهمی رود،انتظار. تاس
داشته باشد.رشدگریددرصد1,4برقیفروشخردهشود،یمینیبشیپ

19-به کوویدواکنشوياقتصادتیفعالکاهشبهمربوطيانرژمصرفکاهشلیدلبه2020سالدردکربنیاکسيدانتشار
دي انتشار،يانرژازاستفادهوياقتصادتیفعالشیافزاباکهشودیمینیبشیپ،2021سالبراي. افتیکاهشدرصد11

.ابدیشیافزا2020سطحازدرصد6حدوديانرژبهمربوطاکسید کربن
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202ژوئن32به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
درصدي شاخص کل در این مدت مانع از آن شده که حتی 6/10دهد که افت سه ماه اخیر نشان میطیبررسی عملکرد بورس تهران 

ایر متغیرها نظیر نسبت نمادهاي حاضر در صف فروش گذاران بازار قرار گیرد. با این حال سسهام ارزنده موجود در بازار مورد توجه سرمایه
. تدریج کاهش یافته استنسبت به کل نمادها به

گذاران حقیقی در این مدت هر زمان که سرمایه. ها از بورس خارج شده استمیلیارد تومان از پول حقیقی900هزار و 14طی سه ماه گذشته 
هاي معامالت صندوقبه گذاران خرد از این بخش بازار خارج شده واند، پول سرمایهدهاقبال کمتري به معامالت مستقیم سهام نشان دا

. گذاري قابل معامله اختصاص یافته استسرمایه
56/1بازار سهام داشت و شاخص کل رشد سهامدارانتابستان گرماي دلنشینی براي شروع، بازار سرمایهترین بهار تاریخ منفیبا عبور از
در روز اول تیرهاي تغییر روند بازارها، همواره بررسی رفتار سهامداران خرد آن بازار است. یکی از سیگنالبه همراه داشت. رادرصدي 

دو گروه بانک و .میلیارد تومان را از آن خود کردند360خرداد را رقم زدند و مالکیت سهامی به ارزش 8ها بیشترین خالص خرید از حقیقی
خالص خرید وها قرار گرفتها شرکت ملی مس ایران در صدر لیست خرید حقیقیدر میان فلزي، ها قرار گرفتندخودرو مورد توجه حقیقی

. میلیون تومانی همراه شد690میلیارد و 92

هیپابازارقرمزتابلواصالحاتلغو 
مدتطیتابلونیادرشدهدرجيهاشرکتيبندطبقهبهنسبتینیبازبلزوموهیپابازارقرمزتابلوبهمربوطاصالحاتلغوازفرابورس

.دادخبرمصوبهابالغخیتارازيکارروزپنج
بند: کرداعالمياهیاطالعیطفرابورسشرکتبازارنظارتمعاون،يوردحقخواجهسروش،)سنا(هیبازارسرمايخبرگاهیپاگزارشبه
بازارقرمزتابلودرشدهدرجبهاداراوراقمقرراتبهمربوطاصالحاتموضوعبابورسسازمانرهیمداتیهبهشتیارد29صورتجلسه4
:شودیماعالملیذشرحبهفرابورسهیپا

دروشودیملغهیپابازارقرمزتابلوبهمربوطاصالحاتخصوصدربورسسازمانرهیمداتیه99سالآذر9صورتجلسه3بندشدمقرر
خیتارازيکارروزپنجمدتطی،استموظفدرجتهیکماند،شدهدرجقرمزتابلودرفوقمصوبهاساسبرکهیمعامالتينمادهاخصوص

ونقلوعرضهرش،یپذدستورالعمل21مادهمفادطبقمذکوريهاشرکتيبندطبقهینیبازببهنسبتلزومصورتدرمصوبهنیاابالغ
.کنداقدامفرابورسدربهادارراقاوانتقال
دربهاداراوراقانتقالونقلوعرضهرش،یپذدستورالعملوفرابورسدربهاداراوراقمعامالتانجامنحوهییاجرادستورالعملازيمواد

سالآذر9مصوبهموضوعاصالحاتازيمواد. استيبرداربهرهقابلهیاطالعنیاوستیپشرحبهشدخواهندرییتغمشمولکهفرابورس
.استاالجراالزمسابقمانندنشدهاشارهآنهابهوستیپدرکه99
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بانک مرکزي منتشر کرد

1400بهشتیارددرکالناقتصادتحوالت
گفتهگزارشنیادرکرده؛منتشر1400سالنخستماههدودرکشوراقتصادتحوالتازیگزارشبه تازگیيمرکزبانک
با استناد به این .استحاکممسکنبازاردرثباتوآمدهیینپاینگینقدرشدشده،متوقفیخوراکماقالدرورمتکهشده

روکااليبهاشاخصوشدهمتوقفیخوراکاقالمدرژهیبوکشورتورمرشداست،بهبودبهروکشورياقتصاداوضاع،گزارش
.استثباتبهروهممسکنمتیقشیگراوشدههکاهندهمکشورینگینقدرشدنیهمچن. استکاهشبه
وتورمنرخيهدفگذاربریمبتنیپولاستیسکردیروياجرايراستادر:استآمدهيمرکزبانکگزارشازیبخشدر

يمرکزبانکاقداماتوکالناقتصادتحوالتمجموعهازهنگامبهودرستاطالعاتارائه،یتورمانتظاراتتیریمدنیهمچن
يبهترطیشرادرزینيمرکزبانک،ياقتصادفعاالندرانتظاراتدرستيریگشکلضمنتااستگرفتهقرارکاردستوردر

چونهمییهاشاخصگزارشنیادر.کنديریگیپراياقتصادرشدبهمساعدتو) تورمکنترل(یملپولارزشحفظاهداف
هرادامهدرکهاستگرفتهقراریبررسموردارزمتیقتحوالتوهاییاداربازار،یگمرکصادراتخالص،ییکاالاقالمتورم

.شودیملیتحلونییتبمجزاصورتبهکی

ییکاالاقالمتورمکاهشوارزثبات
ماهانهرشدریاخيهاماهدرکهاستآنازیحاکیمصرفخدماتوکااليبهاشاخصروندیبررسگزارش،نیااساسبر

رشدیکاهشروندکهدهدیمنشانخدمتوکاالیاختصاصيهاگروهیبررس. استشدهیکاهشروندواردشدهادیشاخص
عواملکهبوده»هایدنیآشاموهایخوراک«گروهژهیبو،ییکاالاقالمتورمکاهشازثرامتکنندهمصرفيبهاشاخصماهانه

سهمخدمتیاختصاصگروهاقالم. استشدهذکررونداین دهندهحیتوضیاصلعاملدوارزبازاردرینسبثباتویفصل
وبهداشت«،»هاسوختریساوگازوبرقآب،مسکن،«يهاگروهکهياگونهبهدادند؛لیتشکراماهبهشتیاردتورمازغالب

.دادنداختصاصخودبهراماهنیادرتورمازسهمنیشتریب»نقلوحمل«و»درمان

یخارجتجارتبهینگاه
صادراتخالص1400سالنخستماههکییطران،یاگمركيسوازشدهمنتشریخارجتجارتیمقدماتآمارگزارشدر

قابلشیافزابیانگرکهبودهدالراردیلیم3حدودیگمرکصادراتارزشماه،نیادر. شدبرخوردارمازادازکشوریگمرک
2,8حدودگزارشموردماهدریگمرکوارداتارزشاینکهضمن؛است99نیفروردباسهیمقادريدرصد80,6مالحظه

ثرامتزینینفتصادراتحوزهدر. استقبلسالمشابهمدتبهنسبتآنيدرصد46,9شیافزاازیحاککهبودهدالراردیلیم
درمحصولنیايبهاشیافزازینو) ریاخيهاماهمناسبروندتداومدر(کشورخامنفتصادراتودیتولزانیمشیافزااز

سالمشابهمدتبهنسبتخامنفتصادراتارزشرشدشاهد1400نیفرورددر) 99نیفروردباسهیمقادر(یجهانيبازارها
.میبودقبل

مسکندرثبات
لیتعددنبالبهکهداردآنازتیحکازینمسکنوسهامجملهازهاییدارابازاریبررسکهاستآمدهيمرکزبانکگزارشدر

سهامبازاردریاصالحروندوبودهحاکممسکنبازاردرینسبثباتکماکانسالامبهشتیارد،99آذرازیتورمانتظارات
یمسکونواحديربنایزمربعمترکیفروشودیخرمتیقمتوسط، 1400بهشتیارددراساسنیابر. استداشتهادامه

انیپادربهاداراوراقبورسکلشاخصنیهمچن. کردتجربهراکاهشدرصد1,8قبلماهبهسبتنتهران،شهرشدهمعامله
.افتیکاهشدرصد5,3معادلگذشتهماهیانیپاروزباسهیمقادر1400بهشتیارد

ارزبازاربهینگاه
مذاکراتروندشرفتیپخصوصدرمثبتاخبارانتشارریثاتتحت،دهدیمنشانزینآزادبازاردردالرمتیقتحوالتیبررس

رفعویرنفتیغوینفتصادراتازحاصليارزمنابعانیجرتیتقوخصوصدرمثبتانتظاراتيریگشکلبابرجام،يایاح
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که) قبلسالمشابهماهبهنسبت(دالرمتیقماهانهمتوسطرشدیکاهشروند،يارزانتقاالتدرهاتیمحدودوهاتیممنوع
آزادبازاردردالرنرخمتوسطامسال،بهشتیارد. افتیتداومزینامسالبهشتیاردونیفرورددربود،شدهآغاز99رمهاز

. بودهمراهيدرصد8,2کاهشباگذشتهماهبهنسبت
انیپادربودالیرهزار235حدودامسالنیفروردروزنیآخردرکهآزادبازاردالرمتیقاست،حیتوضبهالزمارتباطنیادر
برجاميایاحبازینیآتيهاماهدرکهاستآنبرانتظار. دیرسالیرهزار225حدودبهیمتیقکانالرییتغبابهشتیارد
.دوشفراهمارزبازاردرثباتحفظوجادیانهیزمدريمرکزبانکاهدافيریگیپيبرايمساعدترنهیزم

استخودیفصلرفتارازثرامتمعموالکهیبانکنیببازارسودنرختحوالتکهنکتهنیابهرهاشاباگزارشنیادربانک مرکزي 
ماههدودريمرکزبانکاعالم کرد:،کندیمتجربهگذشتهسالاسفندماهبهنسبترایمحسوسکاهشسالآغازباسالههرو

مدمحدودهدررانرخنیاخود،یاستیسيابزارهاازفادهاستباتاکردتالشهابانکمنابعتیریمدلیتسهضمنيجارسال
. کندتیتثبخودنظر

ومندقاعدهيگذارسپردهعملکردوبازبازاراتیعملخصوصدریهفتگيهاهیاطالعانتشاربايمرکزبانکرو،نیااز
تاداردتالشد،یبازخرتوافقنرخویبانکنیببازارسودنرخبهمربوطاطالعاتوآمارانتشارنیهمچنومندقاعدهيریاعتبارگ
ارتقارایپولاستیسدیجدیاتیعملچارچوببهنسبتیعمومیآگاهاقتصاد،یپولتیوضعخصوصدریرساناطالعضمن
.بخشد
بااسناددهبازنرخ. بودیشیافزاماهبهشتیارددرسالهسهودوک،یيدهایسررسدریاسالمخزانهاسنادبازدهنرخنیهمچن
درصد22,08بهدرصد21,03ازقبلماهبهنسبتيدرصدواحد1,05شیافزابا1400بهشتیارددرسالهکیدیسررس

امسالنیفروردبهنسبتکهدیرسدرصد22,31به1400بهشتیارددرسالهدودیسررسبااسنادبازدهنرخنیهمچن. دیرس
انتظاراتینسبلیتعدانگریبتواندیمریاخماهسهدرهانرخنیاییهمگرا. دهدیمننشاشیافزادرصدواحد0,97معادل

.باشدیکنونطیشرادریتورم

گذشتهسالانیپابهنسبتینگینقدرشد
لزوموکروناروسیووعیشازیناشمشکالتکهاستآوردهنیچنامسالاولماههدودرینگینقدرشددربارهيمرکزبانک
رشددیتشدوروندرییتغباعث،ظالمانهيهامیتحرازمتاثر دولتيدرآمدهاکاهشنیهمچنوریپذبیآسيهابخشتیحما
. استشدهیپوليهاکل
درصد38,8بهبیترتبه1400بهشتیاردانیپابهیمنتهماههدوازدهدریپولهیپاوینگینقدرشد،یمقدماتارقاماساسبر
درصد3,6معادل99سالانیپابهنسبت1400بهشتیاردانیپادرینگینقدحجمنیهمچن. استدهیرسدرصد30,6و

کاهشدرصدواحد1,4زانیمبه) درصد5,0(قبلسالمشابهدورهدرمذکورریمتغرشدباسهیمقادرکهدهدیمنشانرشد
.استافتهی

درکهدهدیمنشانرشددرصد7,3معادل99سالانیپابهنسبت1400سالماهبهشتیاردانیپادریپولهیپانیهمچن
رشدشیافزا. استافتهیشیافزادرصدواحد1,1زانیمبه) درصد6,2(قبلسالمشابهدورهدرمذکورریمتغرشدباسهیمقا
بوده1400سالبودجهقانوناساسبرخزانهگردانتنخواهحسابسقفشیافزالیدلبهعمدتاامسالبهشتیارددریپولهیپا

ازیخوبيهانشانهياقتصادنفعاالانتظاراتاصالحویالمللنیبطیشرادردادهرخراتییتغباهمگامریاخماهچندطی. است
.استشدهانینماپولتیالیسکاهشآنتبعبهویتورمانتظاراتکاهش

به99مهردردرصد88,6یعنیآنحداکثرنقطهازولپماههدوازدهرشدکهدهدیمنشانینگینقدياجزارشدیبررس
يگذارسپردهازشتریباستقبالوهاسپردهيماندگارتیتقوازیحاککهافتهیکاهش1400بهشتیاردانیپادردرصد47,2

. استهبانکدربلندمدت
دریپوليرهایمتغرشدکنترلبهبوددرونها،بانکترازنامهرشدبرتیمحدودیاطیاحتاستیساعمالبارودیمانتظار

بایتورمهدفبهیابیدستو) هامتیقثبات(یملپولارزشحفظيراستادريمرکزبانکاقداماتویابدتداومیآتيهاماه
.شودهمراهيشتریبتیموفق
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1400خرداد- کنندهمصرف متیقشاخص
خرداددريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتت،میقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
دیخريبرا1399خردادازشتریبدرصد47,6نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد47،6عددبه1400

.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کی
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیشیافزادرصدواحد0،7قبلماهباسهیمقادر1400ماهخرداديانقطهتورمنرخ

با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد62,3بهيدرصدواحد1,2شیافزابا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
.استدهیرسدرصد40,8بهيدرصدواحد0,5شیافزا
همچنین. استداشتهشیافزادرصدواحد0,8قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد46،9يشهريارهاخانويبرايانقطهتورمنرخ

.استداشتهشیافزادرصدواحد0,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد51,5ییروستايخانوارهايبرانرخنیا
خانوارهاماهانهتورمنرخشیافزا

درصد2،5به1400خردادماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور
عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهشیافزادرصدواحد1,8قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد2,2ودرصد3,2بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد1,8قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2،5يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهشیافزادرصدواحد1,9قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2,6ییروستايخانوارهايبرانرخ
انوارهاخساالنهتورمنرخشیافزا

قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
2قبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد43بهکشوريخانوارهايبرا1400خردادساالنهتورمنرخ. استآناز

45,6ودرصد42،5بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنهم.دهدیمنشانشیافزادرصدواحد
.استداشتهشیافزادرصدواحد2,4ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد2يشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد

يجارماهدرهامتیقراتییتغ
»جاتیسبز«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
) شکرونباتزه،یپاستوریبستن(»ینیریشوشکرقند،«گروهو»خشکبارووهیم«گروه،)بادمجانوینیزمبیس،یفرنگگوجه(
يطال(»متفرقهخدماتوکاالها«گروه،»کفشوپوشاك«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر. باشدیم

ماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) رستوراندرشدهسرويغذاها(»رستورانوهتل«گروهو) يکاغذدستمالواریع18
.استداشتهمتیقکاهشقبلماهبهنسبت) همراهتلفندستگاه(»ارتباطات«گروهماه،نیادرنیهمچن.اندداشتهقبل

49,1تاششمدهکيبرادرصد42،3ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400ماهخرداددرساالنهتورمنرخراتییتغامنهد
.استدهمدهکيبرادرصد
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اخبار مهم اقتصادي

شد رئیس جمهورهشتمین،سید ابراهیم رئیسی

وشدماعاليجمهوراستیرانتخاباتيآراشمارشیینهاجینتا
خودبهراآرانیشتریب،یسیرئمیابراهدیساساسنیابر

.داداختصاص
ياراخذشعبه800وهزار66حدودگزارش،نیااساسبر
يبراشعبههزار75حدودويجمهوراستیرانتخاباتيبرا

کشورسراسردررامردمآراروستا،وشهريشوراهاانتخابات
کردند.اخذ

وونیلیم28مجموعاز: گفتوزرات کشور اباتانتخرئیس ستاد
دورهنیزدهمیسانتخاباتدرماخوذهيرا505وهزار650

یسیرئمیابراهدیسنیوالمسلماالسالمحجت،يجمهوراستیر
سیرئعنوانبهيرا945وهزار21وونیلیم18کسببا

.شددهیبرگزمنتخبجمهور

مسسهامدارانپرتالياندازراه
وسهامدارانمیتکريراستادررانیامسعیصنایملکتشر

اطالعاتبهعیسریدسترسامکانجهت فراهم کردن
. استکرده»سهامدارانپرتال«استقراربهاقدام،يسهامدار

سهامدار،دلخواهبه»عبورکلمه«و»يکاربرنام«نییتعامکان
تمراجعادر»عبورکلمه«و»يکاربرنام«شیرایوامکان

کردنفراموشصورتدرپرتالدرمجددنامثبتامکان،يبعد
مانده«مشاهدهامکانشرکت،باتماسبهازینبدونعبورکلمه
در»شرکتمهميهاهیاطالع«و»مطالباتمانده«،»سهام
اقالم(مطالباتانواعمشاهدهامکان،»کارزیم«بخش
امکان،»الباتمطمانده«بخشدر) مطالباتماندهدهندهلیتشک

درسهامفروشودیخرگردشازیخروجافتیدرومشاهده
ازیخروجافتیدرومشاهدهامکان،»يتعدادگردش«بخش
،»یالیرگردش«بخشدریافتیدرمبالغومطالباتتیوضع

آدرسشاملسهامدارتماساطالعاتشیرایووثبتامکان
امکاندنکرفراهمجهتهمراهتلفنوثابتتلفن،یپست

از جمله مزایاي آن سهامدارباشرکتيازسوارتباطيبرقرار
است.

یمالبادالتمبهشدهآزاديارزمنابعورودتاکید بر 
بهشدهآزاديارزمنابعورودضرورتبريجمهورسییر

ويمرکزبانک: گفتوکرددیتاکیمالتبادالتيندهایفرا
نیتامانیجرکهکننديزیربرنامهياگونهبههادستگاهریسا

سرعتبهکشوریداخلدیتولهیاولموادویاساسيکاالها
دیتولرونقریمسدریالمللنیبیبانکمناسباتویاتیعمل
.شودياندازراه
وستیدودريجمهوراستیریرساناطالعگاهیپاگزارشبه
توجهبادولت،ياقتصادیهماهنگستادجلسهنیپنجمویس
وبرجامتوافقيایاحمذاکراتیانیپامراحلبهشدنکیدنزبه

درداتیتمهازیگزارشيمرکزبانکنه،یزمنیادرموجودروند
کشورشدهبلوکهيارزمنابعيسازفعاليبراشدهگرفتهنظر
هیاراکشورياهیسرماویمالبازارچرخهدرهامیتحررفعازپس
.کرد

دیتاکبانشستنیادریروحانحسننیوالمسلماالسالمحجت
بهکشورشدهآزاديارزمنابعوروديبرایآمادگضرورتبر
ریساويمرکزبانک: گفتیمالتبادالتيندهایفرا

يزیربرنامهياگونهه ببایدموضوعنیادرلیدخيهادستگاه
یداخلدیتولهیاولموادویاساسيکاالهانیتامانیجرکهکنند

ریمسدریالمللنیبیبانکمناسباتویاتیعملسرعتبهکشور
.شودياندازراهکشوردیتولرونق

ناوگانتیتقوازیگزارشيشهرسازوراهریوزجلسهنیادر
وبنادردرموجوديکاالهاحملوهیتخليبراياجادهویلیر

حملزانیمگزارش،نیابراساس. کردهیاراکشورگمرکات
.استداشتهشیافزادرصد11ذشته،گماهدودرکاالها

دیجديهااستیسبامعدنارزشرهیزنجلیتکم
ومعادنحوزهنقشبراشارهباتجارتومعدنصنعت،ریوز

لزومبرکشوردرمتوازنتوسعهواقتصاددریمعدنعیصنا
ازاستفادهوارزشرهیزنجلیتکميراستادرياستگذاریس

وکرددیتاککشوریمعدنوسعهتيبرابخشنیايدرآمدها
نیايهاتیفعاليبرایتخصصبخشياندازراهخواستار
.شدیالمللنیبيهاعرصهدرسازمان

وتوسعهسازمانازدیبازدانیجردرینیحسرزمرضایعل
ازدیبازدضمن،)درویمیا( رانیایمعدنعیصناومعادنينوساز
اقدامات،اززارشگافتیدروسازماننیامختلفيهابخش
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ازراسازماننیاعملکردسازمان،نیايهاچالشوهابرنامه
.دادقراریبررسموردکینزد
ازمعادننکهیابردیتاکباتجارتومعدنصنعت،ریوز

يراستادرتیظرفنیاازاستفادهبرهستند،یمليهاثروت
برهعالودرویمیا: گفتوکرداشارهکشوردرمتوازنتوسعه

.کندنقشيفایازینياقتصادکارآمدتیریمددردیبادیتول
تیامنوجودضرورتبهاشارهبانشستنیاادامهدرینیحسرزم

یخصوصبخشيهاتیظرفازاستفادهکشور،دريگذارهیسرما
ومعدنحوزهدردیجديهاطرحياجراوتوسعهيراستادر

يهايگذاراستیسرتضروبرودانستالزمرایمعدنعیصنا
دیتاکمعدنبخشدرارزشرهیزنجلیتکميراستادردیجد
.کرد

يهاهیسرماویعلمویتخصصيهاییتوانايادآوریبايو
مطالعاتبخشدریمعدنيهاتیفعالانجامدرو،یمیادریانسان

يبرایخوبفرصترامنطقهيکشورهاگریددراتیعملو
نیاینیآفرنقشبروبرشمردیلالملنیبمجامعدرحضور

.کرددیتاکیالمللنیبيهاعرصهدرسازمان
ياجرايراستادرصمتوزارتيریگیپبهاشارهباصمتریوز
کیانجامخواستار،یخارجتجارتکنندهلیتسهيهااستیس

هیاولموادوارداتحوزهدرقیدقمطالعاتویکارشناسکار
.شدیمعدنریذخاحفظونهیبهيربردابهرهيراستادریمعدن

بانک16تملکدريدیتولواحد1793
وهزارکی: گفتکشورریوزياقتصاداموریهماهنگمعاون
بانک16تملکدرمختلفيهااستاندريدیتولواحد793
فعالبقیهورفعالیغواحدهانیادرصد58کهدارندقرار

. هستند
اقتصاديراهبردستادمشتركنشستدرپرستنیدبابک

یخصوصبخشودولتيگووگفتيشوراویمقاومت
تیوضعبهبوديبرادستورومصوبههفت: کرداظهارکردستان

. میداداختصاصانبهجلسه10ومیگرفتشدهتملکيواحدها
شده،صادريهادستورالعملازیکیطبق: افزودپرستنید

عالوهوشدندیتملکياواحدهکردنفعالبهموظفهابانک
ازهابانکتملکتحتيواحدهایلیتعطازيریجلوگ،نیابر
. شودیمابالغيزوده بکهاستییهادستورالعملگرید
استانسهدريمرزمبادالتیساماندهنامهنییآبهيو

کرداشارههمکردستانوبلوچستانوستانیس،یغربجانیاذربا
سودتوماناردیلیم200وهزارچهاردرصدکیازکمتر: گفتو

گرفتهقراراستفادهمورداستانسهدریگمرکفیتخفمصوب
. است

نکهیاانیبباکشورریوزياقتصاداموریهماهنگمعاون
است،کسانیبایتقرنامهنییآنیاياجرادرهااستانمشکالت

وشدآغازنامهنییآنیاياجراگذشتهسالوریشهراز: افزود
سهنیادرمرزيلومتریک20درواقعيروستاهانانیمرزنش
ازآنهاورودکهکاالقلم800وارداتبهاقدامتوانندیماستان

. کننداست،ممنوعمرزهاریسا

عمرانیهايطرحشاغلانسانینیرويدستمزد

هايطرحدرشاغلانسانینیرويدستمزدازآمارگیريطرح
استانسطحدرماههششصورتبه1365سالازعمرانی
.شودمیاجراایرانآمارمرکزتوسطتهران

هاينیروساعتیدستمزدبهمربوطاطالعاتآمارگیري،ایندر
ارسالبا) مورد109(انیعمرهايطرحدرشاغلانسانی

ازتعداديبهرایانامهطریقازمربوطههايپرسشنامه
تهراناستانسطحدرعمرانیهايطرحمجريهايپیمانکاري

آوريجمعبراي99بهمندرطرحاین. شودمیآوريجمع
.استشدهاجراسالهماندومنیمهبهمربوطاطالعات

با»دودرجهتراشسنگ«رگیري،آمامورداقالمتمامیبیندر
درجهسازاسکلت«وافزایشترینبیشيدارادرصد53،9
دستمزدمتوسطدرافزایشکمتریندارايدرصد،6,3با»یک

.اندبودهقبلدورهبهنسبتساعتی
دورهبادورهایندرساعتیدستمزدمتوسطمقایسههمچنین،

دستمزدافزایشترینشبیکهدهدمینشانقبلسالمشابه
112،5با» يقوفشارکیدرجهکشکابل«بهمربوطساعتی
راننده«بهمربوطساعتیدستمزدافزایشکمترینودرصد

.استبودهدرصد40,7با»لودر
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