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مل و نقل دریایی:حو دالل بانچرو کاستا، کارگزار 

قدرتمند بود2021نخست نیمهتجارت سنگ آهن در 
تاکنون قوي بوده است، شاید یه این دلیل که واردات سنگ آهن چین در این مدت 2021تجارت فله خشک از ابتداي سال 
از نظر 2021سال :اعالم کردحمل بار کشتی و کارگزار واسطهیک » بانچرو کاستا«شرکت بسیار قدرتمند گزارش شده است. 

مجموع،شودیمیابیردRefinitivاز سويکهییشناورهاداده هاي اساسبرتجارت سنگ آهن بسیار پررونق بوده است.
تنونیلیم761بیش ازبهوافتهیشیافزا)از لحاظ ساالنه(درصد3,3سالامنخستماههششدریجهانيهاگیري بار
فاجعهریثاتتحتدر آن سالو هرچندبودتنونیلیم726بیش از2019سالنخستمهیندرزانیمنیا.استدهیرس

(حدود 2018سالنخستمهیندریقبلرکوردازحتیزانیمنیا، اماگرفتقراردر برزیل (واله)وینیبرومادسدشکستن 
.شدشتریب)تنونیلیم759,9

نقلوحملنفعبهگستردهطوربهتجارترایزاست،ترمثبتیحتاوضاعل،یما- تنلحاظاز»ستااکبانچرو«گفتهبه
.استکردهرییتغایآسبهلیبرزازمدتیطوالن

434,4بهوافتهیکاهشدرصد از لحاظ مقایسه ساالنه 0,9سالامنخستمهیندرایاسترالازآهنسنگيهامحمولهمجموع
بهرشد داشته ودرصد14,7ساالنهاز لحاظ لیبرزازشدهصادريهامحمولهکلگر،یديسواز. استدهیرستنونیلیم

یعنی»وینیبروماد«قبل از واقعهسطحازترنییپاهنوزمقدارنیاکهداشتوجهالبته باید ت.استرسیدهتنونیلیم163,9
. است2018در فصل نخست تنونیلیم178,1

57,1با ایاسترال. سهم اصلی به دارداریاختدرراجهانآهنسنگینجهايهامحمولهازدرصد 21,5حاضرحالدرلیبرز
.استایستادهسومدر جایگاه این کاالبازارسهمدرصد3,6تنهابایجنوبيقایآفردرصد اختصاص دارد و 

درصد7,2با2020سالدریزان واردات این کشور مبوده وآهنسنگواردکنندهنیتربزرگهمچناننیچیاصلنیسرزم
.استدهیرستنونیلیم110بیش از یک میلیارد و بهشیافزا

سنگ آهن چینماهانهاتدوار- 1نمودار

نخستفصلدرچین . بودسومودومهايماههسهمربوط بهگذشتهسالبخشنیتريقو: افزودستااکبانچروشرکت 
دنبالبهکشورنیاکهبودیزمانستدردرصدي را شاهد و 1,9کاهشکهکردواردآهنسنگتنونیلیم257,2سال،پار
. کرداعمالرايدیشديهانهیقرنطکرونا، وعیش
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18,9کهدیرستنونیلیم269,6بهچینآهنسنگواردات، شدتیتثب19- دیکووتیوضعکه2020سالدومماههسهدر
. بهره مند شدندسوختوکاال ح متیقازگرانمعاملهرایزبود،افتهیشیافزانسبت به مدت مشابه قبلدرصد

.داشتشیافزاساالنهدرصد از لحاظ 10,9کهافتیشیافزاتنونیلیم298,4به2020سالسومماههسهدرنیچواردات
تنونیلیم285,6محدودهدروماندیباقيقوهمچناناما،شدمتعادليحدودتاهاحجم،2020سالچهارمماههسهدر

.گرفتقرار)ساالنهدرصدي از لحاظ2,7(رشد 
واردآهنسنگتنونیلیم277,1در فصل نخست امسالاین کشوروماندیباقيقواریبساوضاعزین2021ساللیاوادر

.بر جاي گذاشتنخستماههسهدرسابقهیبرکوردوافتیشیافزاساالنهدرصد7,7پارسالمشابهمدتبهنسبتکهکرد
ونیلیم260,7واردات سه ماهه دوم:کردخاطرنشان، نبودزیاد خوب2021سالدومماههسهبا اعالم اینکه »ستااکبانچرو«

در نیهمچن، کاهش یافت.استبهارهايجشنوارهالتیتعطریثاتتحتشهیهمکهفصل نخستباسهیمقادربود و تن
.افتیکاهشدرصد3,3مقایسه با فصل دوم پارسال 

وداشتهشیافزادرصد2,1کهکردواردآهنسنگتنونیلیم537,8سال،امنخستماههششدرچین یکلطوربه
.استبودهنیچبهآهنسنگصادرکنندهنیتربزرگهمچنانایاسترال

2021در نیمه نخست واردات سنگ آهن چینمنابع - 2نمودار

ازنیچواردات.استدادهاختصاصخودبهرانیچیاصلنیسرزمآهنسنگوارداتازدرصد66,2حاضرحالدرایاسترال
در حالی که این رقم در فصل د،یرستنونیلیم356بهکاهشدرصد2,2با2021سالنخستماههششدرایاسترال

درصد20,6کهاستنیچآهنسنگوارداتبزرگمنبعنیدومبرزیل میلیون تن بود. 364بیش از2020نخست سال 
نیمه درتنونیلیم93,3ازبود و قبلسالمدت مشابه ازشتریبدرصد18,4نیچبهلیبرزيهاهمحمولصادرات . داردسهم

.افتیشیافزا2021نیمه نخست سالدرتنونیلیم110,5به2020سالنخست 
ادراتصحجمهمچنین . بود)2018در نیمه نخست تنونیلیم99,1(وینیبرومادحادثه ازشیپسطحازباالترزانیمنیا

واردات سنگ آهن این کشور . استدهیرستنونیلیم11,2بهوافتهیشیافزادرصد63,6امسالنیچبههندازسنگ آهن
رسیده تنونیلیم8,6بهدرصدي45با رشد و از کانادا همافتهیشیافزاتنونیلیم11,1بهيدرصد21,6نیز با رشد پرواز

است.
Hellenic Shippingمنبع:  News
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نگاهی به واردات قراضه مس چین
می تواند در 2021در نیمه نخست چین با اشاره به اینکه افزایش تقریبا دو برابري واردات قراضه مس Roskillموسسه 

ا بی ایجاد کند، پیش بینی کرد که با این شرایط، وضع بدتر و بهبود قیمت مس بلیستر و آند تغییراتواردات کاتد، کنسانتره،
شش کشور جهان قراضه مس وارد می کند. واردات 95بر اساس داده هاي این موسسه، چین هم اکنون از مشکل مواجه شود.

40هزار تن، تایوان 49هزار تن، تایلند 54هزارتن، هنگ کنگ 104هزار تن، آمریکا 130هزار تن، ژاپن 160از مالزي ماهه 
هزار تن برآورد شده است.204هزار تن و از سایر کشورها 23هزار تن، ایتالیا 26تان هزار تن، انگلس31هزار تن، کره جنوبی 

کل سالترازدرمسمتیقبريادیزریثاتاستممکن،بیفتد2021فصل دومدرنیچقراضه مسوارداتيبراکهیاتفاقهر 
مدت باسهیمقادردرصد91ایتنهزار 390کهکردواردمسقراضهتنهزار 821نخست امسالماههششدرنیچ.بگذارد

.دهدیمنشانشیافزامشابه پارسال 

متحده،االتیابايتجارمشکالتها،متیقکاهش،19- دیکوومسائلی اعم ازریثاتتحتاین کشورگذشتهسالواردات
تاسبزداریپااهدافبهیابیتدسدنبالبهنیچدولترایزگرفت،قرارقراضهوارداتهیسهميدرصد50کاهشولجستیک

.بود2020سالانیپا
جهشباعثامرنیاکهبرآورد کرده Roskill،2021تا2020سالازمسمتفاوتزانیميبراراتییتغیبرخانجامازپس

.استشدهنیچقراضهوارداتدرمس محتوا)تنهزار350(معادلساالنهيدرصد103
یینهاساز و کارواست المللنیبکیلجستویابیبازنرخد،یتولمت،یقمشتركعملکردراضهقعرضه،به گفته این موسسه

86تنها2020سالدوممهیندرمتوسططوربهنیچقراضهماهانهواردات.به شمار می رودمسبازاريبرامتیقتعدیل
.گرفتيشتریبشتابرآمد،داجرابهوارداتدیجدقانونکهنوامبرماهازوبودناخالصتنهزار

توجه به بهبودباواستماهدرتنهزار 137متوسططوربه2021فصل نخستواردات قراضه مس چین درنکهیابهتوجهبا
ماهدرتنهزار 146متوسططوربهتوانندیمآنهاادیزاحتمالبهکهردیگیمجهینتRoskill،یجهانقراضهبهیدسترس

.باشندداشتهواردات 2021فصل دومطی
میالدي 2021سالدرتنونیلیم1,7به2020سالدرتنهزار 944ازنیچساالنهقراضهوارداتشیافزايبرازانیمنیا
.استیکاف)يدرصد80شیافزاایبیشتر از پارسالتنهزار 756(

Mining.comمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021نخست چهار ماهدر مسدیتوليدرصد4رشد 

بولتندررا2021در چهار ماهه نخست مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
در چهار ماهه نخست امسال جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه جواليماه

مواجه شده است.2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 4ش با افزای
افت درصد4با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 6در مدت یادشده مسکنسانترهدیتول

ه است.شدمواجه

مسمعادندیتول
دومین تولیدکننده مس جهان با پرو،درتولید 
که تولید ، چرادرصدي مواجه شد10رشد 
2020آپریل در مقایسه با مدت مشابه  - مارس

درصدي را شاهد بود. 27(دوره اوج پاندمی)، رشد 
با این وجود، تولید مس این کشور از ژانویه تا 

درصد کمتر از مدت 17، هنوز 2021آپریل 
است.2019مشابه 

تولید در اندونزي با توجه به افزایش تولید از 
درصدي 80با رشد »گراسبرگ«معدن زیرزمینی 

درصدي مواجه شد، به گونه اي که2با افت در چهار ماهههمراه بود. در شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان، تولید کلی
. همچنین رشد را جبران کندSX-EWدرصدي تولید به روش 16نتوانست کاهش تولید کنسانتره این کشور درصدي3رشد 

ادن و فعالیت هاي جدید مشاهده شد و تولید در ایاالت متحده تغییر پاناما به دلیل توسعه معو و، مغولستانقوي تولید در کنگ
خاصی نداشت.

شدههیتصفمسدیتول
مسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
با2021نخستچهار ماهدرجهانشدههیتصف
در مقایسه با مدت مشابه يدرصد4حدود شیافزا
.استشدهمواجهل قب

هیثانودیتولودرصد4,5هیاولدیتول،مدتنیادر
.یافتشیافزادرصد 3) قراضهاز(

الکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 
نخست  چهار ماهدر ) یکیالکتراستخراج- نگینیوا

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

درصدي 15ده چین است و در قاره آفریقا، کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد تصفیه ش
تولید مس تصفیه شده مواجه شد. 

گزارش ها درصدي تولید مس تصفیه شده ناشی از بهبود فعالیت هاي ذوب مشاهده شد. 25همچنین در زامبیا نیز رشد 
و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، مسائل )SX-EW(در سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیاتولیدکاهشحاکی از 

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

با افزایش 2021نخست چهار ماههمس جهان در 
2020سه با زمان مشابه درصدي در مقای4,5

سالدوممهینازمصرفاگرچهمواجه شده است. 
یجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020
.استيریگهمهازقبلسطحریزهنوز

طوربهنیچبه جزجهانشدههیتصفمسمصرف
برآوردوگرفتقرارکرونا ریثاتتحتیتوجهقابل

کاهشدرصد9حدود2020سالدرکهشودیم
زانیمکهشودیمهمچنین برآورد. استداشته

، در حالی که مصرف بوده2019زیر سطح ژانویه تا آپریل درصد5ماهه نخست امسال چهارمصرف جهان به جز چین در 
.درصد افزایش داشته است9ظاهري چین 

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريحاسبهمازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي

.استبوده 2021نخستچهار ماههدر ی بازارتنهزار100حدودمازادازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده
رضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)روند ع

ICSG.orgمنبع: 
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بررسی و پیش بینی بازار نیکل از نگاه کارشناسان
نتوانستفلزنیاهرچند .باال رفتدالرهزار20حتی تا نزدیکیوکردعملینوسان،سالامنیمه نخستدرکلینقیمت 

.افزایش یافتدوبارهقیمت ها اماکرد،سقوطشدتبهوکندحفظراخوديدستاوردها
در کارشناسانولگرانیتحلبا) INN(اینوستینگ نیوزيخبرشبکه،را سپري می کنیمسالدوممهیناکنوننکهیابهتوجهبا

.گفت و گو کرده استکلینمتیقینیبشیپوتقاضاعرضه،مورد
دریعنی، در حالی که چند روز قبل از آن دیرسدالر907هزار و 15بهحدنیترنییپابهمارسماهلیاوادرنیکلمتیق

.دست یافته بود)دالر19689(شش ماهه نخستسطحنیباالتربهاواخر فوریه
2021روند قیمت نیکل در نیمه نخست -نمودار

بریمبنTsingshanشرکتاعالمازپسمارسلیاوادرکلینمتیق: گفتINNبهRoskillموسسه از»اندرسونجک«
.افتیکاهشيباتربخشبهتاخدميبراهماتکلینبه) NPI(کم عیار کلینلیتبد

تواندیمهماتنیکل دیتول:خاطر نشان کردبخشبرآنریاثتواخبارشتریبحیتوضدرRefinitivاز»نورتونکارن«همچنین 
.کندارائهکلینسولفاتعرضهکاهشيبرامدتکوتاهحلراهکی

عملکرد نوسانی در نیمه نخست
.رساندانیپابهدر تندالرهزار18با بیش از رامعامالتسرانجام ودادادامهنوسانیعملکردبه2021نخست مهیندرکلین

بخش ازکلینيقويتقاضاتیروا.بوديباتروزنگضدفوالدبخشمناسبيتقاضا) لیدلبه(: گفتدر این زمینه اندرسون
کردهکمکهامتیقازتیحمابهکلینبازاردریکلمحدودیت هايوياقتصادبهبوديبرادنیباشنهادیپبحبوحهدريباتر

.است
امرنیاوابدیشیافزانیمه دوم سالدرفلز عرضه،ياندونزدرNPIگیري فعالیت هايسرعت باکهداردانتظاراندرسون

.شودینیچيهاکارخانهبهصادراتوياندونزدرزنگضدفوالداتیعملتیتقوسبب
نیپیلیفازراکلینمعدنسنگندهیفزاطوربهدکنندگانیتولرایز،باشدانتظارحدازشتریبتواندیمزیننیچNPIدیتول

.کنندیموارد
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اختاللدچارسیل،شدنيجارلیدلبهنیمه نخست سال در)Norilsk(»کلینلسکینور«یمعدناتیعملدو: گفتاندرسون
بهمااز سوي دیگر .بازگردديعادحالتبهنیمه دوم سالدردیباعرضهواستشدهحلاکنونمسائلنیااما،شدعرضهدر

شدهمواجهاعتصابباکارگرانطیشراسربرمذاکراته روندانیمدرکهکردمیخواهتوجهواله»يرسودب«اتیعملبهدقت
.ابدییمشیافزانیمه دوم سالدرماداگاسکاردریککالسکلیندیتول،اختالالتنیاهمچنین با وجود.بود

،یطیمحستیزقیدقیبررسالش هاي مهم،چازیکی:گفتکلینکارانمعدنروز چالشنیتربزرگمورددراندرسون
.استهپروژهيهااعتبارنامهامور حاکمیتیویاجتماع

لیتحويبرا، چراکه استندهیآدرکارانمعدنپیش روي يهاچالشنیتربزرگازیکیيفناور،Refinitivازنورتونيبرا
نیابودننیآنالتیقابلنیهمچنودروهاي برقیخويباتريتقاضاتامینيبراازینموردکلینيواحدهاازیبزرگبخش
.هستندیمتکبه آن يفناور

ستیزيهاینگرانشیافزااماکنند،یمالنیماتراهاپروژهنیاازیبرخبتوانندتاهستندباالیکافاندازهبههامتیق: گفتاو
بهراخودزیست محیطیاعتبارايندهیفزارطوبهدیباهاشرکتنیهمچن. دهدبشیافزاراهامخالفتاستممکنیطیمح

.کنندثابتکلیديکنندگانمصرف

زنگضدفوالد
موانعبااستممکنمنابع مالینیماتییتواناکهيطوربهکند،یمفایارايشتریبنقشافتیبازجلوتر،یکم:افزودنورتون

.شودروه روبیتوجهقابل
راکلینتقاضايازدرصد70حدودکهزنگضدفوالددیتول،يباتربخشيتقاضارهدرباهایزنگمانهوجودبا:گفتوي

.بودخواهدندهیآيهاسالیاصلمحركدهد،یملیتشک
در افزایشنیانیچدر.استمناسبی داشتهشیافزا2021نیمه نخستدرياندونزونیچدرزنگضدداتیتولبه گفته او،

ضدنسبتا نوپاي بخشکهیحالدر،سنجیده می شود2020سالابتداییيهاماهدر19-ویدکوازیناشهايکاهشمقابل
.استرشدحالدرهنوزياندونززنگ

Refinitivسالدرراتقاضاجهشعرضه،يقورشدرایز،باشدمتعادلندهیآسالوامسالکلینبازارکهکردهینیبشیپ
.داشتخواهددنبالبهيترمیمالدرشندهیآسالدروکندیمجبران2021

بهزنگضدفوالدبازاري تقاضا: گفت2021سالکلدرتقاضاعملکردمورددرRoskillاز» اولیویر میسون«همچنین 
وافزایش خواهد یافتساالنهاز لحاظنیچزنگضدفوالددیتول: اظهار کرديو.بودخواهديقوهمچنانادیزاحتمال
دیبازینيباتربخشيبراتقاضا.هستندتیظرفسمتبهو پیشرويشیافزاحالدرنیزياندونززنگضدوالدفيهاکارخانه

. باشدشیافزاحالدرهمچنانیبرقيخودروهافروش،رودیمانتظاررایز،بماندیباقيقو
ازاندرسون.ماندیمیباقمدت نوسانیدر این کلینمتیقاحتماال،2021سالنیمه دومدرمتیقعملکردنحوهبهینگاهبا

Roskillدیباشداشتهنظرریزراياندونز، گفت: ددهقرارریتاثتحتراکلینبازاردتوانیمکهیعواملمورددر.
درزنگضدفوالديهاکارخانهمناسبيتقاضافصل دوم سال حتی با وجوددرياندونزازNPIمداومرشدشتاب: افزوديو

.شودیممنجربازارمازادبهنیچوياندونز
رایز، ابدیشیافزایتوجهقابلطوربهندهیآدههدرشدهافتیبازموادی بهدسترسرودیمانتظارمدت،یطوالنعرضهنظراز

هبودبندهیآيهاسالیطيباترفاقدقراضه هايويباتريآورجمعزانیمودرسیمخودعمرپایانبهيشتریبيهايباتر
.ابدییم

فوالددیتولالبته .گرد داشته باشدعقبشایدهامتیقشود،انتظاراتازکمترنیچاقتصادشدنکندباتقاضااگرنورتون،يبرا
طوربهتقاضاریتصو،کاهش یابداگراماکند،کمکآنجبرانبهاستممکنیفعلرشدحفظصورتدرياندونززنگضد
عرضهودیتولبارابطهدرژهیوب،افتدیماتفاقياندونزدرآنچهعرضه،لحاظاز.ي خواهد داشتکمترصعودیتوجهقابل

.شودتوجهآنبهفصل دوم دردیباکهاستيدیکلزوریکاتال،خودروهاي برقیيباتريبراکیدرجههماتکلین
Investingnews.comمنبع: 
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لدالري براي نیمه دوم سا72پیش بینی نفت 
بیماري بهمربوطعدم اطمینانافزایشمعرضدرهمچنانجوالي) درEIAآمریکا(انرژياداره اطالعات مدتکوتاهاندازچشم
2020سالدومماههسهدرسطحترینپایینبهرسیدنازپسآمریکااقتصاديهايفعالیت. داردقرارکروناگیريهمه

کمکانرژيمصرفافزایشبه19- کوویدگیريهمهکاهشواقتصاديهايیتفعالافزایش. استافزایشحالدرهمچنان
. یافتکاهشدرصد3,5میالدي 2019سالبهنسبت2020سالدرآمریکاداخلیناخالصتولید. استکرده
، کردواهدخرشددرصد5آیندهسالدرودرصد7,4جاريسالدرآمریکاداخلیناخالصتولیدکهفرضگزارش با ایناین

بوده است.IHS Markitهايبینیپیشاساسبراندازچشمایندرآمریکاکالناقتصادمفروضاتدر نظر گرفته شده و
تعادل تولید و مصرف سوخت هاي مایع جهان- 1نمودار 

بشکههردردالر5یمماهبهنسبتکهبودبشکههردردالر73متوسططوربهژوئنماهدربرنتخامنفتبشکههرقیمت
پالساوپکاعضايازنفتجهانیتولیدداردانتظار،آیندههايماهدرEIA. بودسالپارژوئنازبیشتردالر33وافزایش یافت

دراز قیمت نفتپیش بینی اداره اطالعات انرژي آمریکا. یابدافزایشنفتجهانیمصرفازبیش) غیرعضوشرکايواوپک(
است.بشکههردردالر72متوسططوربه2021سالدومنیمه

آمریکادر) محدود(تولیدرشد شتابوپالساوپکسويازتولیدرشدادامهداریمانتظار،2022سالبراي،وجوداینبا«
بینیپیشعوامل،ایناساسبر. کندکمکنفتقیمتکاهشبهوبگیردپیشیمصرفرشداز(سایر) عرضهرشد باهمراه

».باشدبشکهدردالر67آیندهسالدربرنتقیمت نفتمیانگین،کنیممی
EIA بوده2020سالدرروزدربشکهمیلیون92,3متوسططوربهمایعونفتیهايسوختجهانیمصرفبرآورد کرده که

درمایعسوختجهانیمصرفپیش بینی می شود،. استیافتهکاهش2019سالبهنسبتروزدربشکهمیلیون8,6که
3,7مایعهايسوختجهانیمصرفبینی،پیشبر اساس این. یابدافزایشروزدربشکهمیلیون5,3جاري میالديسال

سالسطحازدر این صورتکهرسدمیروزدربشکهمیلیون101,4بهویابدمیافزایش2022سالدردیگربشکهمیلیون
.رودمیفراتر2019

و 2020نیمه دوم سال درروزدربشکهمیلیون2,1قبل از اینکه بهمایعهايسوختجهانیموجودي،EIAبرآورداساسبر
. یافتافزایشروزدربشکهمیلیون6,3به2020نیمه نخست درپیدا کند کاهش2021نیمه نخست 
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در روزدربشکههزار200کاهشکمتر و اینسرعتاباما،یابدکاهشمدتکوتاهدرجهانیموجوديکهشودمیبینیپیش
.یابدافزایشروزدربشکههزار500تقریبا2022سالدرهاموجوديکهمی رودانتظارهمچنین . نیمه دوم امسال باشد

درگالنرهبه ازايدالر2,78متوسططوربه2021نیمه نخست درمتحدهایاالتبنزینفروشیخردهقیمتاز سوي دیگر 
. بود2020نیمه نخست درگالن/دالر2,2متوسطبامقایسه

گالنهردردالر3,06متوسططوربهبنزین آمریکا فروشیخردهقیمتژوئن،ماهدراداره اطالعات انرژي آمریکا اعالم کرد: 
».کنیممیبینیپیش2022سالبرايدالر2,74ونیمه دوم امسالدرنگال/دالر2,92متوسططوربهرابنزینقیمت «. بود

و بازه اطمینان نایمکس WTIقیمت نفت خام - 2نمودار 

EIAمنبع: 

کاهش نیشکر برزیل به دلیل سرما و کاهش بهره وري
يجوالماهنخستمهیندرشکرتنونیلیم2,94لیبرزجنوبومرکزيهاابیآساعالم کرد:اکیونییصنعتگروه

فصلحوسطازمزارعدريکشاورزمحصوالتبازده رایزبود،پارسالازکمتردرصد2,8کهکردنددیتول
.شدکمتر گذشته

کیازکمتردرصد2,3کهبودتنونیلیم45,6يجوالاولمهیندرمنطقهنیادرآسیاب شدهنیشکر:گفتکایونی
.دیرستریلاردیلیم2,16بهشیافزادرصد1,1بااتانولدیتولکهیحالدربود،شیپسال

14يجوالاولمهیندرهکتاردرتولیدي شکرینزانیمایيکشاورزعملکردکارخانه،24هیاولاطالعاتاساسبر
.استافتهیهشکادر مقایسه با مدت مشابه پارسال درصد
. باشدکردهکمکهکتارهر درنیشکر تولیديکمترحجمبهاستممکنژوئنماهخبندانیکهشدگفتهنیهمچن

مثالطوربهودادقرارریثاتتحتراجنوبومرکزکهسرمادیجدموجریثاتهنوزاعالم کرد:یصنعتگروهنیا
، بوداتانتظارمطابقيادیزحدتاشکردیتولالبته .ستینمشخصکرد،وارديادیزخسارتقهوهمحصوالتبه

.بودشدهینیبشیپدورهنیابرايتنونیلیم2,95دیتوللگر،یتحل10ازS&P Globalینظرسنجدرچراکه 
منبع: رویترز
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202آگوست7به روز رسانی: 

تا موج شیوع گونه دلتا ویروس کرونا در بخش هایی از چین سبب شد 
دیگري از تعطیلی ها سبب الك داون و تعطیلی شود که خود به خود بر 

تولید) PMIکایکسین(PMIفعالیت ها اثرگذار خواهد بود. همچنین شاخص 
نیز درخور 50که نزدیک شدن این رقم بهرسید50,3چین در ماه جوالي به 

بریمبنییهاینگرانويقويدرآمدهانیبهم اکنون بازارهاتوجه بود.
قرار دارند.فشار و کشش حالت دردلتانوعگسترش
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
سازمانبهيکارگزارشرکتسیتاسمجوزاخذدرخواست27گفت: بهادار اوراقوبورسسازمانکارگزارانبرنظارتریمد

اتیهتوسطيکارگزارشرکتسیتاسمجوزیاصولموافقتازيسرنینخستيزودبهواستشدهارسالبهاداراوراقوبورس
.شودیمصادرسازمانرهیمد

يکارگزارتیفعالوسیساتمجوزصدوردستورالعملبهادار،اوراقوبورسسازمانرهیمداتیهنظرطبقافزود: ییعطامحمد
بیتصوبهاوراقوبورسسازمانرهیمداتیهدر1400بهشتیارد22مورخجلسهدرمذکوردستورالعملهیاولنسخهونیتدو
وگرفتقرارهیسرمابازارمقرراتونیقوانگاهیپادرهیسرمابازارفعاالنینظرسنجبرايدستورالعملنیا: افزودوي.دیرس

ازمانسرهیمداتیهبیتصوبه1400خرداد10خیتاردريکارگزارتیفعالوسیساتمجوزصدوردستورالعملیینهانسخه
.دیرسبهاداراوراقوبورس

وبورسسازمانفراخواندرمندرجطیشرااساسبرتوانندیميکارگزارشرکتسیتاسمجوزافتیدرانیمتقاض: دادحیتوضاو 
طیشراطبقراخوديهادرخواستاست،گرفتهقرارانیمتقاضاریاختدربهاداراوراقوبورسسازمانتیسادرکهبهاداراوراق

.کنندارسالبهاداراوراقوبورسسازمانبهيکارگزارتیفعالوسیساتمجوزصدوردستورالعملدرمندرج
بهمکلف،عملکردینیبشیپارائهبرعالوهیشگاهیپاالوییایمیشمحصوالتصنعتدويهاشرکتهمچنین در خبري دیگر، 

.شدندمحورویسنارانیزوسودینیبشیپارائه
ینیبشیپ: اظهار کردسناباگووگفتدربهادارواوراقبورسسازمانییغذاوییایمیشگروهناشرانبرنظارترهاداسئیر

وهیتجزيبرایکافوقتکهيافرادخصوصبهسهامداراناریاختدرشرکتندهیآتیوضعازياندازچشمها،شرکتعملکرد
تیریمدزبانازاندازچشمنیا. دهدیمقرار،ستندینمندبهرهخصوصنیادریکافدانشازایندارندشرکتاطالعاتلیتحل

قیطرنیاازراشودمحققشرکتدردیباکندیمفکرکهیموضوعهرشرکتریمدگریدانیببهشود،یمانیبهاشرکت
.کندیمافشا

به. دهدمی قرارریتاثتحتراشرکتینیبشیپکهاستيمواردازنفتمتیقوارزمتیقنوسانات: افزودي جعفراهللایول
ینیبشیپراشرکتانیزوسودزینعواملنیابراساسوینیبشیپمعقولبازهکیدررامواردنیاکه شدهاعالمهاشرکت

.دیکن
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بازاراخیر یآشفتگلیدالومانیسصنعتيساختارمشکالتیبررس
ومانیسصنعتيساختارمشکالتیبررس«عنوانبایگزارشدرش هاي مجلسپژوهمرکزيدیتولامورمطالعاتمعاونت

به بررسی مشکالت ساختاري این صنعت پرداخت.»ریاخيهاهفتهدربازاریآشفتگلیدال
رانیابودنیغن. داردرانیادرساله100حدودیقدمتکهشودیممحسوبکشورعیصنانیتریمیقدازیکیمانیسصنعت

صنعتنیاتوسعهموجبمان،یسدیتوليبرااستفادهموردهیاولموادعنوانبهآهنوسیلیسرس،آهک،سنگمعادننظراز
. استشدهکشوردر

شدند؛یميداریخر) یاسلواکچکوآلمان،یرومان،يشورومانند(کشورهاریساازکاملطوربهابتدادرمانیسيهاکارخانه
کاملطوربهمانیسيهاکارخانهياجراویطراحواحدها،نیاساختویطراحیفندانشبهکشوریابیدستباوبعدهااما
150تن،ونیلیمیکتیظرفبامانیسکارخانهکیاحداثيبراازینمورديگذارهیسرمامتوسطزانیم. شدانجامکشوردر
يهایتعاونودولتراکاالنیاعیتوزويگذارمتیقودنبودیدولتریاخدههدوتامانیسيهاکارخانه. استدالرونیلیم

ينهادهاریساویواقعیخصوصبخشازاعم(یخصوصبخشبهمانیسيهاکارخانهيواگذارازپس. نددادیمانجامیعیتوز
يدستوريگذارتمیقهیسااماشد،روروبهیتحوالتباآنعیتوزشبکهویمانیسيواحدهاادارهنحوه) یدولتشبهویعموم

،1400سالخرداددرکاالبورسدرمانیسعرضهنخستینبانکهیاتا،هکرددایپادامهتاکنونمانیسيبرادولتتوسط
.شدانجامبازاريتقاضاوعرضهيهازمیمکانبراساسمانیسمتیقکشف

ويسدسازساز،وساختمانندبزرگینعمرايهاپروژهتوسعهازاعمگذشتهيهادههدرکشوريهااستیسبهتوجهبا
بهمجوزگستردهياعطا،يدرصد8ساالنهياقتصادرشدبریمبنکشور1404افقاندازچشمنیهمچنومهرمسکنپروژه

يهاکارخانهيبراشدهصادريمجوزهابهتوجهباشودیمینیبشیپکهيطوربهاست،شدهانجاممانیسدیتوليواحدها
. برسدتنونیلیم100حدودبه1404سالدرمانیسدیتولیاسمتیفظرمان،یس

تولیدکنندگان بزرگ
بزرگکشورسههند،وکایآمرن،یچيکشورها. استیدندرمانیسدکنندهیتولبزرگکشورنیازدهمیرانیاحاضرحالدر
. شودینمصادرکشوردرمانیسدیتولدیجديواحدهايبرايمجوزچیهحاضرحالدر. هستندایدندرمانیسدکنندهیتول

تومان1625لوگرمیکهرمعادل(تنبردالر60–70متوسططوربهریاخيهاسالدريامنطقهيبازارهادرمانیسمتیق
ریاخيهاسالدر) صمتوزارتمصوب(کشوردرمانیسفروشمتیقهمچنین.استبوده) یتومان25000دالراحتساببا

.استبوده) یتومان25000دالراحتسابباتومان5/312لوگرمیکهرمعادل(تنبردالر10–15حدود
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صنعتنیابزرگيهاچالشازیکیصادراتحوزهدرچهویداخلفروشحوزهدرچهمانیسصنعتدرهاواسطهحضور
احتسابباراآنويداریخردکنندهیلتوازکارخانهدربدریدولتمصوبمتیقبهرامانیسهاواسطه. محسوب می شود

وکارخانهدربدرمانیسمتیقانیمیمتیقشکافازحاصلسودنیبنابرا. کنندیمعرضهبازاردرسودونقلوحملنهیهز
آنها،یمالقدرتباکهاستلیدلنیابههاواسطهمهمنقش. شودیمریسرازهاواسطهبیجبهبازاردرآنمتیق

. کنندیمهاواسطهبهينقدصورتبهخودمحصولفروشبهاقدامدگاندکننیتول

راخودازینموردمانیسنیماتند مجبورورند نداراباالزانیمبهوکارخانهدربازينقددیخرامکان،یواقعکنندگانمصرف
نقلوحملمتیقشیافزالیدلبهریاخيهاسالدرهاواسطهیبرخ. دهندانجامکنندگانعیتوزسپسوهاواسطهقیطراز
که این مسالهانددادهانجامراياانهیسودجواقدامات) مانیسسهیک(مانیسيبندبستهيبراازینموردموادنیهمچنو

هاواسطهگذشتهدرزینیصادراتحوزهدر. استدادهقرارتوجهموردشیپازشیبرایاساسيکاالنیاعیتوزنظاماصالح
يارزصورتبهراآنواقدامیالیرصورتبهوکارخانهدربازمصوبمتیقبامانیسدیخربهیرانیرایغویرانیا) بازرگانان(
کهگشتینمبازمانیسصادراتمحلازيارزمصرف،بارکییبازرگانيهاکارترواجلیدلبهوکردندیمصادریالیرای

حدتامشکلنیا،یبازرگانيهاکارتصدورروندبرنظارتنیهمچنويمرکزبانکتوسطيارزيهااستیساصالحازپس
.کنندیمخودمحصوالتصادراتبهاقدامزینمانیسدکنندگانیتولحاضرحالدرواستشدهبرطرفيادیز

دیتولمازادتیظرفبه
ومعدنصنعت،وزارتنادرستيستگذارایسلیدلبهکشورمانیسصنعتنکهیاانیببامجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
تیظرفبهتوانیمصنعتنیايهاچالشنیترمهمازکهکندیمحیتصرروست،روبهيمتعدديساختاريهاچالشباتجارت

ياقتصادهیتوجنداشتنکشور،ازینبرمازادیمانیسيواحدهااحداثيبراهیرویبيمجوزهاصدورلیدلبهدیتولمازاد
توسعهاندازچشمکهاندشدهسببعاملدونیا. کرداشارهمحصولنیايدستوريگذارمتیقنظامنیهمچنوصادرات
ازینبرمازاددیتولومانیسصنعتتوسعهوجودباکهاستنیاتوجهجالبنکته. باشدروروبههاییابهامبامانیسصنعت
ومانیسنیماتمشکلباکشور،ییهابرههدرهمچنانتجارت،ومعدنصنعت،وزارتتوسطيدستوريگذارمتیقوداخل

رايدیتولمانیسبهمصوبمتیقباوآسانیدسترسامکانیینهاکنندگانمصرفواستبودهروروبهمتیقشیافزا
.اندنداشته
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مانیسمتیقشیافزاازيریجلوگيبرایمانیسيواحدهابهياارانهیمتیقبهيانرژعرضه:دیافزایمنیهمچنگزارشنیا
وفتدیباتفاقسودهیحاشوجودلیدلبهصادرکنندگانودکنندگانیتولانیمیمنفرقابتویفروشارزانتاشدموجب

. کننداقدامرانیامانیسوارداتبهنسبتتیممنوعایتعرفهوضعبه،)افغانستانوعراق(هدفیصادراتيکشورها
کردکشورمانیسصنعتيساختارمشکالتیبررسبهاقدامجامعگزارشکیدرو1397السدرمجلسيهاپژوهشمرکز

شود؛فعالمانیسصادراتویداخلفروشيبراکاالبورسیصادراتویداخلنگیرممکن،زماننیکمتردرتادادشنهادیپو
.کرداقدامکاالبورسدرمانیسعرضهمجوزصدوربه1400خرداددرسرانجامتوجه،قابليریخاتدردولتاما

يبرایرکارشناسیغمقرراتوضعایمانیسدکنندهیتوليواحدهابرقیناگهانقطع،1400سالریتدرگزارشنیابراساس
لهامسنیهم. استشدهکشوردرمانیسدیتولاریبسافتموجبآنها،تیفعالوبرقعرضهيبرامانیسدکنندهیتوليواحدها

متیقیجهشرشدموجببازاريتقاضاوعرضهيهازمیمکانبراساسآنمتیقکشفوکاالبورسدرمانیسضهعرکناردر
.استشدهکشوردرمحصولنیا

راهکارهاي مرکز پژوهش ها
اینکهملهجاز؛استدادهارائهراییراهکارهاکشور،مانیسصنعتمسائلبرشمردنبامجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
نیادربرقمصرفتیریمدبرايمانیسصنعتیتخصصيهاانجمنوتجارتومعدنصنعت،وزارتباروینوزارتيهمکار
ازيریجلوگحالنیعدروتابستانفصلدر) راتیتعمانجامجهت(کشورمانیسيواحدهاداوطلبانهیلیتعطقیطرازصنعت
.دکنندگانیتوليبرامناسبيهامشوقگرفتننظردربابازاردرمانیسعرضهگرفتنقرارریثاتتحت

مشخصاتبراساسکشوریمانیسيهاکارخانهتیفعالوبرقنیماتبرنامهدريبازنگر، مجلسيهاپژوهشمرکزگریدراهکار
حداقل(خودماندیدازيدرصدبابتوانندهاکارخانهنیاکهگونه ايبه،استمانیسيهاکارخانهآالتنیماشوزاتیتجهیفن

ذکرانیشا. نشوندمواجهیداخلبازاربهعرضهومانیسدیتوليبرانکریکلنیماتمشکلباوبپردازندتیفعالبه) درصد70
بهوبودهیرکارشناسیغمانیسدکنندهیتوليواحدهابرقنیماتيبراروینوزارتيسوازشدهاعالمیفعلبرنامهکهاست
.استشدهمنجرواحدهانیادیتولتوقف
بهگونه اي که بهکند،فایاکشورمانیسبازارمیتنظدرراخوديگرمیتنظنقشتجارتومعدنصنعت،وزارتنیهمچن

مانیسیمشخصزانیمیهفتگعرضهبهمکلفرايدیتوليواحدهاهمهودهدانیپاکشوردرمانیسيدستوريگذارمتیق
نیاتجارتدرراهاواسطهنقشکشور،درمانیسمعاملهوتقاضاعرضه،کردنشفافضمنلهامسنیا. کندکاالبورسدر

مانیسدیخروکننداقدامیبورسکدگرفتنبهتوانندیمیواقعکنندگانعیتوزوکنندگانمصرفوبردخواهدنیبازمحصول
.دهندانجامکاالبورسازمیمستقطوربهرا

ومانیسصادراتيبراکاالبورسیصادراتنگیرکهکندیمبیانگریديراهکارائهاربامجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
وزارتنظارتاینکهضمن. شودفعالیصادراتمعامالتشدنشفافونگیدامپویمنفرقابتازيریجلوگجهتنکریکل

يریجلوگيبراانبارهاجامعسامانهقیطرازکشورمانیسکنندگانعیتوزودکنندگانیتوليانبارهابرتجارتومعدنصنعت،
.ردیگصورتکنندهعیتوزایدکنندهیتوليازسونکریکلومانیسیاحتمالاحتکاراز

باهمزمان(سالهپنجبرنامهکییط) گازوبرق(مانیسصنعتيانرژيهاحاملمتیقیجیتدراصالح،گزارشنیانیهمچن
،يفناوريارتقاسمتبهکشوریمانیسيهاکارخانهدادنحرکتهدفاب) متیقيآزادساز–کاالبورسدرمتیقکشف
ازینبرمازادمانیسدیتولبهتوجهباآنکهضمن. کندیمبیانيگریدراهکارعنوانبهرایمانیسيواحدهايبازسازوينوساز
40ازکمتریکیزیفشرفتیپبایمانیسيهاطرحدرخصوصتااستالزم،یصادراتيبازارهابودنمحدودوکشوریداخل

.کندرییتغآنهاییجانماایشدهمتوقفلزومصورتدرتاشوديبازنگردرصد
صنعتيبرايزیربرنامهوياستگذاریسهرگونهکهکندیمحیتصرگریديشنهادیپدرمجلسيهاپژوهشمرکزگزارش

ازنیهمچنوشودانجامکشورياقتصاديهاتشکلومربوطهیتخصصيهاانجمنودکنندگانیتولمشورتباکشورمانیس
دالالندستکردنکوتاههدفباکاالبورسازمانیسدیخرامکانجادیايبرایساختمانمصالحومانیسیعیتوزيهایتعاون

.شودفراهمبازاردرمانیسعرضهنحوهبرنظارتامکانتاشودتیحماکشورمانیسبازارازهاواسطهو
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1400بهار-معدنبخشتولیدکنندهقیمت شاخص

درصد38،7به) یفصلتورم(قبلفصلبهنسبت1400بهارفصلردمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد
استخراجگروهبهمربوطیفصلتورم. داردشیافزادرصدواحد25،8،گذشتهزمستاندراطالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس

. استبودهدرصد24،4معادنسایراستخراجودرصد40،4فلزيهايکانهاستخراجدرصد،32،7معادلگسنزغال
فصلباسهیمقادرمعادنسایراستخراجگروهوفلزيهايکانهاستخراجسنگ،زغالاستخراجعمدهگروهسههریفصلتورم
.استافتهیشیافزاقبل
نقطهبهنقطهتورم

) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهفصلبهنسبتدرصد1400بهارفصلدرمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغ
شانمحصوالتفروشيازابهیمعدنموادفروشندگانتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. دیرسدرصد154،1به
. داردشیافزادرصد1399،154،1بهاربهنسبت1400بهاردرکشورداخلدر

بهمربوطنقطهبهنقطهتورمیبررسموردفصلدر. استبودهدرصد1399،113،7زمستاندرمعدنبخشنقطهبهنقطهتورم
درصد77،1معادنسایراستخراجودرصد166،2فلزيهايکانهاستخراجدرصد،126،5معادلسنگ	زغالاستخراجگروه
سهیمقادرمعادنسایراستخراجوفلزيهايکانهاستخراجهاي	گروهسنگ،زغالاستخراجهگرودرنقطهبهنقطهتورم. است

.استداشتهشیافزا1399زمستانبا
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ساالنهتورم
درمشابهدورهبهنسبت1400بهاربهیمنتهفصلچهاردرمعدنبخشدکنندهیتولمتیقکلشاخصنیانگیمراتییتغدرصد
. دهد	یمنشانشیافزادرصدواحد32،5قبلفصلدراطالعنیهمبهنسبتکهدیرسدرصد112،3به) النهساتورم(قبلسال

120،1فلزيهايکانهاستخراجدرصد،99،4بابرابرسنگزغالاستخراجگروهبهمربوطساالنهتورم،یبررسموردفصلدر
.استدرصد61،7معادنسایراستخراجودرصد

بع: مرکز آمار ایرانمن
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اخبار مهم اقتصادي

درصدي تولید شمش آلومینیوم26افزایش 

نخستماههچهاریطکشورومینیآلومشمشدیتولزانیم
. افتیشیافزادرصد26,3حدودسالام
ومعادنينوسازوتوسعهسازمانیعمومروابطگزارشبه

يابتداازومینیآلومدکنندهیتولشرکتچهارران،یایمعدنعیصنا
. دکردندیتولشمشتن281وهزار175ر،یتانیپاتانیفرورد

.بودتن781وهزار138،پارسالمشابهمدتدررقمنیا
تن،314وهزار61»رالکویا«يهاشرکتزان،یمنیااز
وتن429وهزار48»سالکو«تن،843وهزار52»يالمهد«
.کردنددیتولتن695وهزار12»رانیاينایآلوم«

وهزار75امسال،نخستماههچهاریطرانیاينایآلومشرکت
چهاریطشرکتنیانیهمچن. کرددیتولنایآلومپودرتن396
دیتولهیاولماده(تیبوکستن875وهزار338حدودر،یاخماه

سالمشابهمدتدیتولباسهیمقادرکهکرددیتول) نایآلومپودر
.دهدیمنشانشیافزادرصد41) تن124وهزار240(99

ماهه4دریخارجتجارتيدرصد47رشد
امسالماههچهاردروارداتوصادراترشدازگمركکلسیئر

کاالتنهزار800وونیلیم50مدت،نیادر: افزودودادخبر
مبادلهمختلفيکشورهاورانیانیبدالراردیلیم29ارزشبه

21رشددهندهنشانقبلسالمشابهمدتباآنسهیمقاکهشد
.کاالهاستارزشدريدرصد47ووزندريدرصد

تجارتکارنامه: گفتیراشرفیميمهدران،یاگمركگزارشبه
تیوضعبهبودازیحاک1400سالچهارماههدرکشوریخارج

.استوارداتوصادراتيآمارهارشدوبخشنیا
ارزشبهکاالتنهزار800وونیلیم50مدت،نیادر: افزوداو

.شدمبادلهمختلفيکشورهاورانیانیبدالراردیلیم29
مجموعازیرنفتیغيکاالهاصادراتسهم،یراشرفیمگفتهبه

اردیلیم14ارزشبهتنهزار300وونیلیم38یجخارتجارت
ازنظرسالپارمشابهمدتبهنسبتکههبوددالرونیلیم300و

.استداشتهرشددرصد65ارزشثیحازودرصد27وزن

مدتنیادرشدهصادريکاالهاعمده،رانیاگمركکلسیرئ
متانول،هن،آازتماممهینمحصوالتلن،یاتیپلشده،عیماگازرا

،یآهنيهالهیم،يفوالدعیصناوفوالدوآهنشمشن،یبنز
.برشمردمسازکاتدوریقع،یماپروپان

بهرارانیایصادراتيکاالهامقصديکشورها، یراشرفیم
300واردیلیم4ارزشبهتنونیلیم10حدودبانیچبیترت
2ارزشهبتنهزار900وونیلیم10باعراقدالر،ونیلیم
تنهزار300وونیلیم4بااماراتدالر،ونیلیم800واردیلیم

ونیلیمکیباهیترکدالر،ونیلیم600واردیلیمکیارزشبه
800وونیلیمکیباافغانستانودالرونیلیم923ارزشبهتن

.کرداعالمدالرونیلیم728ارزشبهتنهزار
چهارماههدروارداتارآمخصوصدررانیاگمركکلسیرئ

500وونیلیم12مدت،نیادر: گفتزینيجارسالنخست
وارددالرونیلیم500واردیلیم14ارزشبهکاالتنهزار

5وزنثیحازگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهشدکشور
ونیلیم9,4: افزوداو.داشترشددرصد32ارزشازنظرودرصد

ونیلیم8,4کهاستیاساسيکاالشده،وارديکاالهاازتن
یحیترجارزافتیدرمشموليکاالقلمششبهآنتن

.دارداختصاص
کنجاله،جو،آفتابگردان،روغن،یدامذرتهمراه،تلفن،او

بهیوارداتيکاالهانیترعمدهرابرنجوشکرا،یسودانهگندم،
دریوارداتالماقریساهمراهتلفنجزبه:افزودوبردنامکشور
مصوباتازپسکههستنديضرورویاساسيکاالهازمره
یاساسيکاالهاصیترخسرعت،ياعتبارويدرصدصیترخ

متوسطازکهيگونه ابه،استداشتهيریگچشمشیافزازین
بهسالنخستماههسهدر) ره(امامبندردرتنهزار47يروز
32شیافزاکهمیدیسررماهیتدرروزدرتنهزار62يروز

نشانامسالرماهیتدررایاساسيکاالهاصیترخيدرصد
.دهدیم

معاملهطرفيکشورهانیترمهمدربارهاقتصادریوزمعاون
یعربمتحدهامارات: گفتامساليابتداچهارماههدرواردات

ونیلیم700واردیلیم4ارزشبهکاالتنونیلیم4صادراتبا
بهکاالتنونیلیمکیبانیچونخستگاهیجادرنرایابهدالر

300وونیلیمکیباهیترکدالر،ونیلیمصدواردیلیم3ارزش
351باآلماندالر،ونیلیم500واردیلیمکیارزشبهتنهزار
تنهزار672باسیسوئودالرونیلیم563ارزشبهتنهزار

.دارندقراريعدبيهاردهدردالرونیلیم539ارزشبه
: گفتکشورقلمروازکاالتیترانزتیوضعبهبودبهاشارهباوي
ازکاالتنهزار753وونیلیم3امساليابتداچهارماههدر
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ازپسکاالحاملينرهایکانتوشدواردرانیاینیزميمرزها
يمرزهاگوناگون،يرهایمسیطویگمرکفاتیتشرانجام
.کردندتركتیترانزمقصديرهاکشوطرفبهرایخروج

امسالنخستچهارماههدرکاالتیترانززانیمسهیمقا: افزوداو
نظربهواستيدرصد95رشدازیحاکپارسالمشابهمدتبا
ازیبرخرفعومناسبيهارساختیزجادیاصورتدررسدیم

نهیزمنیادررايشتریبشیافزاتوانیم،حوزهنیامشکالت
.داشتانتظار

انتصاب معاون اول رئیس جمهور
ازپسخوداحکامنینخست،جمهورسیرئ،یسیرئمیابراه
مخبرمحمدآنبراساسکهکردصادررازدهمیسدولتلیتشک

یلیاسماعنیغالمحسويجمهوراستیراولمعاونعنوانبهرا
حکمنیابامخبر. کردمنصوبخوددفترسیرئعنوانبهرا
تاکنونشیپسالهشتازکهشديریجهانگسحاقانیگزیجا
اولمعاونعنوانبهدوازدهموازدهمیيهادولتدرو
. کردیمتیفعالیروحانحسندوراندريجمهورسیرئ

زینهیقضائقوهسابقيسخنگو،یلیاسماعنیغالمحسنیهمچن
وازدهمیيهادولتسیرئدفترسیرئ،یواعظمحمودنیجانش

. شدهدخوادوازدهم

اپراتورهايگذارهیسرمايدرصد80رشد
وارتباطاتوزارتيراهبردنظارتويزیربرنامهمعاونت

يدرصد80رشدازیگزارشانتشاربااطالعاتيفناور
: گفتودادخبرکرونایپاندمزماندراپراتورهايگذارهیسرما

رشدباهاشرکتازیبرخدرآمدها،تیمحدوداعمالوجودبا
.شدمواجهيدرصد169

وزارتيراهبردنظارتويزیربرنامهمعاونترنا،یاگزارشبه
درICTحوزهيهاشرکتعملکرد،یگزارشانتشارباارتباطات

.کردلیتحلراکرونایپاندمدوران
شده،منتشرمعاونتنیايسوازکهیگزارشاساسبر

رشدمتوسطونددارمشتركونیلیم159یمخابراتياپراتورها
يدرصد80رشدنیانگیمباهانآ. استدرصد35هاآنيدرآمد

خدماتبهيریپذدسترسواستمرارکناردرهايگذارهیسرمادر
ياندازراهویپاندمازیناشآمدهوجودبهمصرفرشدبا وجود

همهدورانیطیلیموباارتباطاتپنجمنسلشبکهیشیآزما
.اندداشتهیطلوبمعملکردکرونايریگ

جذبکناردرزین) ثابتارتباطات(FCPيهاشرکتنیهمچن
روند. اندکردهتجربهرايدرآمدرشد،یانسانيروین

رايریچشمگجهشدادهانتقاليهاشرکتدريگذارهیسرما
ندهیآسالدودررسدیمنظربهنیهمچن. دهدیمنشان

نیادرآمدشیاافزباعثگرفتهصورتيهايگذارهیسرما
زینزاتیتجهدیتوليهاشرکتیبررسدر. شودهاشرکت

.شودیممشاهدهیپاندمدوراندردیتولشیافزا
حوزهيهااستارتاپ(تکنیفمنتخبيهاشرکتیتمام
تعدادويگذارهیسرمادرآمد،فاکتوردوهردر) یماليفناور

یطدریسبررموردITيهاشرکتریساوداشتهرشدکارکنان
خوديهاتیفعالگسترشقیطرازکروناآمدهوجودبهبحران

منابعحوزهدريادیزراتییتغبدونيدورکاربسترقیطراز
تجربهرايدرآمدشیافزا،محدوداریبسلیتعداییانسان
.اندکرده
اطالعاتيفناورحوزهيهاشرکتخصوصدرتوجهقابلنکته
کهاستبودههاشرکتنیايگذارهیسرماریچشمگشیافزا
.استیآتانیسالیطITبازاردرشتریبيدرآمدرشددبخشینو

یصنفيواحدهاينوسازوتوسعه
استبالمانعتهرانيلومتریک120شعاعدر

وتوسعهبودنبالمانعازياهیاطالعدررانیااصنافاتاق
خبرتهرانيلومتریک120شعاعدریصنفيواحدهاينوساز

.داد
يواحدهاياهیاطالعدرنهادنیاران،یااصنافاتاقگزارشبه

،یصنفيواحدهاتوسعهلیتسهيراستادر: کرداعالمیصنف
تهراناستانيلومتریک120شعاعمحدودهدریمعدنویصنعت

کار،وکسبطیمحبهبودوییزدامقرراتاتیهبیتصوباو
بهرهپروانهيدارايواحدهايبراينوسازوتوسعهمجوزصدور
داخلدرمستقرییشناساکارتويدیتولکسبپروانهويبردار

تیظرفبرابردوحداکثرتایصنعتینواحوهاشهركخارجو
تیرعاباموجودانیاعوعرصهدردیتولرهیزنجدرموجود
.استبالمانعیطیمحستیزضوابط
بهاستمکلفستیزطیمححفاظتسازماننیهمچن

يدیتولیصنعتویصنفيواحدهاتوسعهبهمربوطيهااستعالم
ازروز20مدتظرفحداکثریصنعتینواحوهاشهركدر
.دهدپاسخمستنداتومداركلیتکمخیتار
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