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کردمنتشرمسالعاتمطیالمللنیبموسسه
جهان تا پایان میمسدیتولدرصدي4,8رشد 

بولتندررا2021در پنج ماهه نخست مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
ماهه نخست امسال در پنج جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه آگوستماه

مواجه شده است.2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 4,8با افزایش 
درصد2با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 6,5در مدت یادشده مسکنسانترهدیتول

ه است.شدمواجهافت 

مسمعادندیتول
مس جهان کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده

درصدي مواجه شد و با وجود 2در چهار ماهه با افت 
درصدي تولید کنسانتره این کشور، تولید به 2رشد 
درصدي همراه بود. 13با کاهش SX-EWروش 
دومین تولیدکننده مس جهان با رشد پرو،درتولید 

می در -درصدي مواجه شد، چرا که تولید مارس17
(دوره اوج پاندمی)، 2020مقایسه با مدت مشابه 

درصدي را شاهد بود. با این وجود، تولید 35رشد 
درصد 7، هنوز 2021مس این کشور از ژانویه تا می 

بوده است.2019کمتر از مدت مشابه 
درصدي همراه بود. همچنین رشد قوي 72با رشد » گراسبرگ«تولید در اندونزي با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 

ید در کنگو و پاناما به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید مشاهده شد و تولید در ایاالت متحده تغییر خاصی نداشت.تول

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
شیافزابا2021پنج ماه نخستدرجهانشده

در مقایسه با مدت مشابه قبل يدرصد4حدود 
.استشدهمواجه

هیثانودیتولودرصد4,3هیاولدیتول،مدتنیادر
مسدیتولکل .یافتشیافزادرصد 2) قراضهاز(

استخراجو نگینیواالکتروشامل (یلیششدههیتصف
درصد کاهش 7در پنج ماه نخست  امسال ) یکیالکتر

یافت. 
یه شده چین است و در قاره آفریقا، کنگو با توجه به توسعه درصدي تولید مس تصف7,5رسمی حاکی از افزایش داده هاي

درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. همچنین در زامبیا نیز رشد 14پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 
درصدي تولید مس تصفیه شده ناشی از بهبود فعالیت هاي ذوب مشاهده شد. 25

درصدي همراه بود. گزارش ها حاکی از کاهش تولید در 13فیه شده آمریکا در این مدت با رشد در همین حال تولید مس تص
و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، مسائل عملیاتی و تعطیلی برخی )SX-EW(سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا

اتفاق افتاد.SX-EWکارخانه هاي 
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مسمصرف
ن می دهد که مصرف ظاهري مس داده هاي اولیه نشا

4,5با افزایش 2021جهان در چهار ماهه نخست 
مواجه شده 2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 

بهشروع2020سالدوممهینازمصرفاگرچهاست. 
ازقبلسطحریزهنوزیجهانيتقاضااما کرد،یابیباز

.استيریگهمه
ریثاتحتتنیچبه جزجهانشدههیتصفمسمصرف
2020سالدرکهشودیمبرآوردوگرفتقرارکرونا 
. استداشتهکاهشدرصد9حدود

بیشتر از مدت مشابه درصد3,8مصرف جهان به جز چین در پنج ماهه نخست امسال زانیمکهشودیمهمچنین برآورد
.درصد افزایش داشته است5رش نشده) (به استثناي تغییرات در موجودي گزابوده، در حالی که مصرف ظاهري چین 2020

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي

.استبوده 2021در چهار ماهه نخست ی بازارتنهزار130مازاد حدودازحاکیچین،موجوديدراتتغییرسبر اساشده
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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نیویورك تایمز درباره ثروت معدنی افغانستان2010نقدي بر مقاله سال 

منتقدانگاهناز معادن افغانستان ارزش 

تصویر: اسکلتی با پتینه مسی در محل کاوش محوطه باستانی مس عینک/ مکان: کانسار مس عینک در افغانستان
هايثروتدرباره2010در سال تایمزنیویوركاولصفحهموضوعآمریکاییهايرسانه،به دست طالبانکابلسقوطازپس

1977سالدرسابقشورويشناسیزمیننقشهوپنتاگونسريیادداشتساسابرکه در آن زمان راافغانستانمعدنی
.از آن بازگو کرده اندی، بدون تحلیل و درك دقیقمنتشر شده بود

اگر در جست و جوي مطالب مربوط به مواد معدنی افغانستان باشید، ده ها مقاله در چند روز گذشته با مضمون جادوي یک 
این موارد: مانندی نوشته شده است؛ تریلیون دالري سنگ هاي قیمت

)CNN(»اندنشستهدارد،احتیاجآنبهشدتبهجهانکهمعدنیمواددالرتریلیونیکرويطالبان«
)ولهدویچه(»آورندمیدستبهمعدنیثروتدالرتریلیونیکطالبان: افغانستان«
)ویکنیوز(»کردواگذارچینبهراافغانستانمعدنیثروتبایدن«
)بلومبرگ(»استدوختهچشمطالبانبرخطرناكقمارافغانستان بامعدنیدالر موادتریلیونیکبهچین«
...از این دست مقاالتو

بامصاحبهو2010ژوئندرتایمزنیویوركنخستصفحهموضوعازبرگرفتهدالريتریلیونیکها و تحلیل هايمقالههمه
ایاالتدفاعوزارتداخلییادداشتبهافغانستاندرآمریکایینیروهايفرماندهآنبر اساسکهاستپترائوسدیویدژنرال

.ه بودکرداشارهمتحده
شناسانزمینوپنتاگونمقاماتازیکوچکگروهتوسطافغانستانمعدنیثروتی ازوسیعمقیاسچگونگی کشفداستان

:شودمیآشکاراین طوربا تاکید خاصیپولیتزرجایزهندهبرنگارروزنامه»رایزنجیمز«از سوي آمریکایی
فراتربسیارافغانستان( درنخوردهدستمعدنیذخایردالرتریلیونیکتقریبان کشور ایآمریکا،دولتارشدمقاماتگفتهبه«
.کافی باشدنستانافغاجنگشایدوافغانستاناقتصاداساسیتغییربرايکهکردهکشف)قبلیشدهشناختهذخایراز

استبه قدري بزرگ لیتیوممانندصنعتیحیاتیفلزاتوطالکبالت،مس،آهن،عظیمهايرگهشاملناشناختهکانسارهاي
.»شودتبدیلجهانمعدنیمراکزترینمهمازیکیبهتواندمیسرانجامافغانستانکه
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:شودمیآغازافغانستانبهمتحدهایاالتنظامیحملهازپسسالسهدالريتریلیونیکگنجینهماجراي 
درشدنداعزامافغانستانبهگستردهبازسازيبرايتالشازبخشیعنوانبهکهآمریکاییشناسانزمین،2004سالدر«

خایرذبهکهشدندمواجهقدیمیهايدادهونمودارهااي جذاب ازمجموعهباکابلدرافغانستانشناسیزمینادارهکتابخانه
».کردمیاشارهکشورایندرمهممعدنی

هادادهکهدریافتندزوديبهآنهااماکردند،پیدارابزرگايهرگهنشانه هایی از این تنهاآمریکاییشناسانزمینابتدادر
.استشدهآوريجمع1980دههدرافغانستاناشغالزماندرشورويمعدنمتخصصانتوسط

بهآنهاوقتیشایداست؟شوروياز طرفمطالعهیکموارداینکهفهمیدندبه این سرعتمریکاییآشناسانزمینچطور 
:دیدندراموارداینوکردندنگاهجذابهايدادهونمودارهامولفصفحه

و.A.Khکافارسکی،،B.Kلوبموف،،P.Jگانون،،V.Iدرونوف،،K.Fالکسیف،استاژیلو،V.Mچمیریوف،ش،عبداهللا«
معدنیمنابعنقشه.V.Mچمیریوف،ش،عبداهللا،و419ص)ویرایش دوم(افغانستانمعدنیمنابع،E.P.،1977مالیاروف،
»1:500,000: مقیاسشوروي،جماهیراتحاد»تکنو اکسپورت«V/Oافغانستان

میچهافغانستانمعدنیوادماز، رئیس جمهور وقت شوروينفژبرپرسش: (بودشورويارتشحملهازقبلسالدومقاله
.شدانجاممتحدمللسازمانتوسعهبرنامهکمک ها و رهنمودهايدر سایهو) ؟شناخت پیدا کرده بودزمانیچهودانست

به نمودارهاي با تجهیز شدني را نیز دریافت کرده است، ادامه می دهد: نگارروزنامهکه جایزه شجاعت در »رایزنجیمز«
ازاستفادهباراافغانستانمعدنیمنابعازهواییبررسیتعدادي2006سال در)USGSمین شناسی آمریکا(روسی، سازمان ز

کهدادانجام)Orion P-3(دریایینیرويقدیمیهواپیمايبهمتصلمغناطیسیوگرانشگیرياندازهپیشرفتهتجهیزات
.کردندپروازکشورایندرصد70تقریبا روي 

روایت داستان
،)DEMیادیجیتالاز سطح ارتفاعمدلو SRTMیاشاتلرادارتوپوگرافیماموریت(داریدايپیشرفتهفناوريچنیناگر

دارید؟تکنواکسپورتوافغانستانمعدنیمنابعدومویرایشبهپس چه احتیاجی
:استشدهچاپسازمان زمین شناسی آمریکانقشهرويSRTM DEMبررسیازپسآندلیل

وعبداهللاصلیهايدادهشدندیجیتالیازنقشهاینرويبرشدهدادهنشانمعدنیمنابعوشناسیزمیناطالعات«
نویسندگانتفسیراساسبرمعدنیذخایرانواعبنديطبقه.استشدهگرفته) 1977(دیگرانوعبداهللاو) 1977(فوچمیری

گردآوردگان صورت گرفتهتوسطمحدودمیدانیتحقیقاتاساسبرو) 1977دیگران،وعبداهللا(موجودتوصیفیاطالعاتاز
.بازگشتندترپیچیدهايمطالعهبرايشناسانزمین،2007سالدرکهبودکنندهامیدوارقدرآنپروازهااینهايداده.است
».استنویدبخشنتایجگفتنددند،داقراربررسیموردراجدیداطالعاتکهآمریکاییشناسانزمینازانگشت شماري تعداد

ناسا»ترا«ماهوارهازرا)ASTER(نوردي پیشرفتهفضارایومتريبازتابوحرارتیانتشارهايدادهحتی مطالعه پیچیده تر، 
کاسازمان زمین شناسی آمریمعدنیمنابعمشتركارزیابیتیمارزیابی مقدماتی درجالب توجهنتایجوقرار دادهاستفادهمورد 

آژانسحمایتتحتافغانستانشناسیزمینسازمانهمکاري( که با سوختیغیرمعدنیمنابعازافغانستانوزارت معادن و
.استشدهخالصهشد) آماده2007اکتبردر متحدهایاالتالمللیبینتوسعه

، اما آنچه که این روزنامه از آن به کندگیجیمعدناصطالحاتباراخوانندگانخواهدنمیتایمزنیویوركکهفهمیدتوانمی
از سازمان زمین شناسی آمریکاگزارشعنوان کانسارهاي دست نخورده معدنی فراتر از ذخایر شناخته شده قبلی نام می برد، 

.کندمیتعریف»نشدهکشفکانسارهايکمیهايبرآورداز انتظارموردارزشمیانگین «عنوانبهآن 

عبداهللا و همکاران
810کاملمطالعه(گزارشوشدآوريجمعSRTM DEMوASTERغیر از کشفیاتانتظارموردمتوسطمقادیرازبرخی
بارانوع کانسنگ34) محدودیتی نداردعمومبرايهم اکنون ،رسدمینظرکه به2007–1214بازپروندهگزارش- ايصفحه

.کندمیترسیممعدنیموادوفلز27
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شدهشناساییتازگیبهموردچهارتنها،ايصفحهسهخالصهدرشدهذکرو کانسنگ معدنیرسوب34میاناز،وجوداینبا
ازاین یعنی بازبینی و تصحیح شده .قرار گرفتنظرتجدیدمورد دیگرموردچهار.کمیابعناصر وآزبستپتاس،جیوه،: بودند

.1977) دومویرایش(ستانافغانمعدنیمنابع. دیگرانوفوچمیریش،عبداهللا،
.شده بودتوصیهبیشترمطالعهوکپیسادگیبهشورويدانشمندانکانسارها ازبرآورد26همچنین 

جالب توجه، اما نادیده گرفته شده
:کندمیاضافهداستانبهراتنشی،»جیمز رایزن«،مقالهازبخشایندر
»لت هاي آمریکا و افغانستان نادیده گرفته شد.این نتایج دو سال دیگر خاك خورد و از سوي دو«

:شودنمیختمسازمان زمین شناسی آمریکا CD-ROM/DVDانباریاکابلدرآلودغبارکتابخانهیکبهداستاناما
ودشمنتقلافغانستانبهبودکردهایجادراعراقدرکسب و کارتوسعههايبرنامهکهپنتاگونکارگروهیک،2009سالدر«
به زحمت زیادي اطالعاتبررسیبرايشناسانزمینجزبهکسهیچزمان،آنتا.برخورد کردشناسیزمینهايدادهبه

گروهنبود. معدنیبالقوه ذخایراقتصاديارزشگیرياندازهبرايفنیهايدادهترجمهدنبالبهکسهیچونکشیده بود
آوردبررسی هااینهايیافتهاعتبارسنجیبرايراآمریکامعدنمتخصصانازیهایتیمبه سرعت پنتاگونکسب و کارتوسعه

».گذاشتکرزيحامدآقايوآمریکا دفاعوزیر،گیتسرابرتخالصه پرونده را در اختیارسپسو
آیا(نمی رسیدنداهدادهبه مذکوريکارگروهاگرکهوانمود می کند طوراین»رایزن«گیج کننده،واقعاپاراگرافسهایندر

،پا پی نمی گذاشتندهمه،ازترمهمو) ؟دسترسی نداشتندعراقازسازمان زمین شناسی آمریکاسایتوببهاعضاي کارگروه 
پی نمی برد.افغانستانمعدنیثروتارزشبههرگزجهان

کلمنابعتاکرداضافه) !دقیقچقدر (تنمیلیون32همکاران،وعبداهللامسذخایربهسازمان زمین شناسی آمریکاگزارش
.بوددالرمیلیارد453بیش از2010درمس دالر7562قیمتمیانگین بامیزاناین. برسدتنمیلیون60بهکشوردرمس

قرارمسسبددرنیز) دالرمیلیارد18(مولیبدنتنهزار 724و) 2010قیمتبادالرمیلیارد27(کبالتتنهزار 600حدود
.رسیدمیفروشبهدالرمیلیارد10ازکمتر2010سالمیانگین قیمتیباکهپتاستنمیلیون27وشدداده

کرد،توصیهراطالاولیهذخایربیشترمطالعهUSGS. شدشناساییطالاونس743هزار و 86یاتن2,7فقط1977سالدر
بارا ) دالرمیلیارد5,9(نقرهتن9067و) 2010سالدرطالقیمتمیانگینبادالرمیلیارد26,8(طالتن682اما

به هم پیوست کرد.مسکانسارهاي
ماسهمکعبمترمیلیون36بهچیزي ASTERنهوSRTMنهکهبگیریدنظردربیاید،ناچیزنظربهي کشف نشدهطالاگر
فلوریت،الزوریت،تالک،باریت،تنگستن،قلع،روي،سرب،میزان ازافغانستاناستعدادهاي. اضافه نکردندشورويهايدادهدر

پنتاگون کارگروههايدادهکهآنجاازواستنشدهبرآوردUSGSاز سوي سازمان زمین شناسی آمریکا یاسلستیتوهالیت
درراگرمآب چشمههجیوتنهزار 32،ویژهگروهکاراینکه.کندتعیینقیمتآنهابرايتواندمیپنتاگونفقطاست،محرمانه
.ماندمیباقیرازیکبه عنواننیز،استگنجاندهدالرتریلیونآن یک

نیویوركمقالهاگرشدمتوجهکهپنتاگونامابود،کردهپیدابیشتريو ماسه شنکارگروه پنتاگونچه کسی می داند، شاید
. استکردهکشفافغانستاندرراماسهازوسیعیذخایر-اشغالازپسسال10-متحدهایاالتارتشکهکنداعالمتایمز

.نویسندببرایشییهاجوكچه ممکن است

لیتیوم نیروانا
ه بود، چراکهگرفتنادیدهرالیتیومدر آن زماناحتماالکهکردپیداشورويمطالعاتکردنگرمبرايراهاییراه،کارگروهاین

2007سالگزارشهمچنین . افتاداتفاقاز مطالعات شوروريبعددههیکازشبییون- لیتیومهايباتريسازيتجاري
.دادتوضیحراجهانفلزتریننرمسازمان زمین شناسی آمریکا،

تاپلپهايرایانهوهوشمندهايتلفنعصردرافغانستانمعرفی قابلیت هايبرايرافرصت هایی،تایمزنیویوركوپنتاگون
تبدیللیتیومسعوديعربستانبهتواندمیافغانستان: «استآمدهپنتاگونداخلییادداشتدرنمونهعنوانبه. کردندمشاهده

»تلفن همراه.وتاپلپباتريتولیددرکلیدياولیهمادهشود،
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غربردنمکخشکهايدریاچهدرسطح زمینبررسیحالدر2010ژوئندرپنتاگونکارگروهباآمریکاییشناسانزمین«
آنهااولیهتحلیلوتجزیهکهگفتندپنتاگونمقام هاي.داردوجوددر آنجا لیتیوماززیاديذخایربه باور آنهاوبودندافغانستان

ذخایرترینبزرگداراياکنونکهبولیويذخایراندازهبهلیتیومذخایرکهمی دهدنشانغزنیوالیتدرناحیه ايدر
».داردوجوداست،جهانردلیتیومشدهشناخته

تیمشایداست؟مربعکیلومترهزار 10آنمساحتکهبولیويذخایر بزرگیبهخشکنمکدریاچهدرلیتیومپیدا کردن
ه است.بودشانسخوشپنتاگون

وافغانستانندازهابهنیزنوادا، صحرايکنیدمحاسبهدادانجامکارگروهکهروشیبهرالیتیومذخایرمقداراگراینبرعالوه
.استباتريفلزدارايبولیوي
سازمان زمین شناسی ازفقط)ثباتعملیاتوکاروکسبکارگره(ویژهگروهکارکهدادنداطمینانخبرنگارانبهمقامات
. ه استکرداستفادهدقیقمیدانیکارهايانجامبرايمرجعیکعنوانبهآمریکا

تکمیلبرايرا افغانستاندورافتادهمناطقکه شناسانیزمینبراي «آن توضیح می دهد:درباره تایمزروزنامه نیویورك 
میاندرآنهاکهداردوجودافزایشبهروحساین،کاوش کردندالمللیبینمناقصهفرایندشروعازقبلالزمفنیمطالعات

».دارندقرارخودشغلیاکتشافاتترینبزرگازیکی
. گرفتمی نقرارتوجهموردالمللیبینمناقصهفراینددرگاههیچ،نزدیک می شدپایانبهفنیرسی هاي و برمطالعاتهرچه

مس عینک
. شودمیترجمه»مسکوچکمنبع«به پشتوفارسیزباندرکهاست»عینکمس«افغانستاندرمسکانسارترینمعروف
.گرددبرمیبرنزعصربهعینکمسقدمت

کهنوشتند2014سالدرعلوممجلهدررگه ها همهمادرعنوانباايمقالهدر»علمپیشرفت«آمریکاییمنانجدانشمندان
.کردندپیداآهنیغیرمعدنیاشکال موادازقويپوشش،افغانستاندرپنتاگونوسازمان زمین شناسی آمریکا

تمام درپنتاگونکهکندثابتتواندمی،بردمیسربهواقعیدنیايدرمناقصهفرآیندیکطیکهعینکمسکانسار آیا
افغانستان،معادنقوانینتدوینمسئولبه عنوان جهانیبانکتوسطحتیکهمبلغی-دالرتریلیونیکوگفتهدرستمدت
دارد؟پول-استشدهنقل
»دیکنسونهانتر«و) استنمورامکفریپورتشرکت ازبخشیحاضرحالدرکه(»دوجفلپس«شاملمناقصهفرایندازپس

ارزشبهقرارداديبه 2007سالدرجیانگشیمس کوچک آن یعنی شرکتشریکوچینمتالورژيدولتیشرکتکانادا،
. دست یافتندعینکمسدرساله30اجارهبرايدالرمیلیارد2,83

قراردادهمکاران،وAkocdzhanyanازرآلودغبااينسخهبربایدشدند،انتخاب2006سالنوامبردرکهپیشنهاد دهنده 9
.می کردندتکیهبود،شدهترجمهروسیازکهتکنواکسپورت 55-184/17500
اکتشافاتشده،تهیهانگلیسوافغانستانشناسیزمینسازمانتوسطکهعینکمسدربارهمناقصهاطالعاتبستهدر

. استگرفتهقرارستایشمورد»مستندودقیقبسیار«عنوانبه»تکنواکسپورت«شورويشناسیزمینسازمان سیستماتیک
هايبررسیوترانشه70زیرزمینی،مدخل مورد9هیدروژئولوژیکی،وژئوتکنیکی،استوانه ايحفاريصدچندشاملکاراین

.ه بودشدانجامسال13طیاین کار همچنین.بودتوپوگرافیوژئوفیزیکی
نیویوركزمانیجدولطبقکهاستآمریکاییشناسانزمینوپنتاگونمقاماتازکوچکتیمیک کارعملیات متفاوت بااین

. کردندمیکشور کاراینسراسردرپراکندهکانسار24زمینهدروبودندمشغولمقالهاینانتشار ازقبلسالیکتنهاتایمز،
بیانیهاینتعجب،کمالدراست. مدرنتاریخدرافغانستانجیخارگذاريسرمایهترینبزرگعنوانبهعینکمسقرارداد 

نهافغانستاندولتبهمعدنمالکیتحقوقبرايرقماینکهدهدمینشان2008مهدر جیانگشیشرکت مس مطبوعاتی
همچنین.استنشدهذکرايرسانهگزارشهیچدرکهرقمیاست،شدهپرداختدالرمیلیون808بلکهدالرمیلیارد2,83

وجودمعدن مناقصهدر موردافغانستانمعادنوزیر،عادلابراهیممحمددالريمیلیون30رشوهدریافتبرمبنیادعاهایی
.داشت
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کانسارتنهاحاجیگک،آهنسنگهمین طور(موفق نبودهرگز،واقع شدهبوداییباستانیشهریکعینک که درمسپروژه
).داردرامعدنبهشدنلتبدیاندازچشمکهدیگري

عینکمسذکر. کردمتوقفراامتیازهاحقوآهنراهنیروگاه برق، ذوب،کارخانهساختهايهزینهچین، MCCشرکت 
خیرتادلیلراتاریخیآثارجابجاییشرکتآندرکهشدناپدیدجیانگشیشرکت ساالنههايگزارشدر2013سالازپس
؟دهندمیاهمیتبوداهايمجسمهبهآنهادارند،عهدهبرراکارمسئولیتطالبانکهاکنون.دانستپروژهدر

از نیویورك تایمزانتقادات
افغانستاندرجنگکههنگامیرامقالهانتشاربنديزمانبرخی. داشتوجودتایمزنیویوركگزارشازانتقاداتیزمانآندر
.بردندسالزیررفت،میپیشبد
پرداختن به جايبهمشغول نوشتن هستندخوابلباسباکهینویسانوبالگکهه بودگفتنیوزیاهوبهعصبانیتبا»رایزن«

.برخورد کنندانهساختارشکنبا گزارش هاي دیگراننبایدواقعیگزارش
کندمیسعیدولتکهاستفرديآخرینرایزن،گفتزمانآندرتایمزنیویوركروزنامهواشنگتندفتررئیس»تکبادین«

.(کنایه از مطیع بودن)کنداستفادهآنازآببراي حمل 
از ايصفحه136گزارش) با انتشار2016درفقطالبته(پنتاگونثباتعملیاتوکسب و کارتوسعهگروهدر همین حال کار

موشکافانه بررسیافغانستاندرپنتاگونثباتعملیاتوکسب و کارتوسعهگروهازهاییدرسعنوانباRANDشرکتسوي 
انجام داد.

2020سالدرمتحدهایاالتدفاعوزارتوهوایینیرويارتش،کهدانممیفقط،استچقدردانمنمیمنو(آنهااعتباربه
ذهنیفقطارزش معدنی دالرمیلیارد908کههگفتRAND) واریز کردندRANDصندوقبهدالرمیلیون147,1میالدي

)22ص(.استکنندهگمراهبنابراین،کندنمیمنعکسرابرداريبهرهقابلذخایرتجاري ارزشواست
موادازغنیهاياستاناکثربگذاریم،کنارراامنیتیهاينگرانی. شودمیطبیعیثروتایناستخراجازمانعهاچالش«

و)اقتصاديگاهتکیه(کشاورزيبابایدوپاي معدننصنعتوهستندبرقیاریلیاي،جادههايزیرساختفاقدمعدنی
».کندرقابتمحدود آبتامینبرايهاشهرداري
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باشدx = xدهیداجازه
دالرتریلیونیکارزش) تنx= قیمتxxx،xxx،xxx،xxx،x(معدنمتخصصانتیموپنتاگون کارگروهاي کهنحوه

.نیستتایمزیوركنیوداستانمشکلترینبزرگ-محاسبه کردند
بهمنجرامراینروزنامه،خودگزارشباوکندمیجلبخودبهرااتتوجهمطمئناندارد،واقعیمعنايعدداینکهحالیدر

.دوشمی افغانستاندربیشترخشونت
بهمعترضانامااست،نفتیذخایردارايافغانستان. می دهدنیزبازاریابیبويمقاله،این درسوختیغیرمنابعبرصرفمرکزت

تکرار را که می توانست نادرست باشد،یخامپیاموبودندرسیدهعراقاشغالبه هفتمین سال»نفتبرايجنگبدون«شعار 
کردند.

دالر34482,76
یکنداستاوارطوطیهمچناناز آنبعددههیکالمللیبینهايرسانهبیشترومتحدهایاالتهايرسانههمهاینکه

.کندمیآشکارراآنپروپاگانداییارزشدهند،میادامهدالريتریلیون
مردم کهايشیوهامانیست،توجیه قابل،زیر سبیلی در کردندراداستاناینچگونهغربیپشت میز نشینهايرسانهاینکه

.سدرمینظربهدردآور،خوردندفریبکشورشانمعدنیثروتبهباوربرايافغانستان
نیویورك تایمز چند روز با مقاله اي با عنوان مقام هاي افغانستان از گزارش معدنی مشعوف شدند، این تکه بزرگ را دنبال کرد:

گنجینههراگرکهکردندمحاسبههیجانبادر حالی که منتظر حضور سخنگوي آقاي کرزي بودند، افغانخبرنگارانبرخی«
29جمعیتومعادندالريتریلیونیکگذاريارزشفرضبا.هر فرد چقدر گیر می آورد،شودتقسیممساويطوربهمعدنی

»سنت داده شود.76دالر و 482هزار و 34کودكوزنمرد،هربه، می تواند افغانستانمیلیونی
مورد سالح هاي کشتار شناسایی معادن غنی افغانستان از سوي آمریکا بی شباهت به مقاله چند سال پیش تر این روزنامه در

روحیه اي که با این چنیناما، گرفتهعهدهبرراعراقبهحملهپروندهتقویتمسئولیتتایمزنیویوركحداقلجمعی نیست. 
.استدر افغانستان باشد، وجود نداشتهمتحدهایاالتحضورتداومتشویقبه دنبالمقاله

Mining.comمنبع: 

بازده اندك مس و کمترین بازده مشاغل در آمریکا
سپتامبر بعد از انتشار گزارش وزارت کار 3زارش ها حاکی است که قیمت مس در روز جمعه گ

آمریکا با رشد مختصري مواجه شد. گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد که فهرست حقوق بگیران در 
هزار مورد افزایش یافته است، در حالی که اقتصادانان مورد 235بخش غیر کشاورزي در ماه آگوست 

هزار مزد بگیر جدید را داشتند. 720انتظار » داو جونز«ررسی از سوي ب
بر اساس این گزارش، اشتغال در بخش هاي هتلداري و رفاهی که به تازگی پیشرفت چشمگیري داشته، 

طی ماه گذشته به دالیلی نظیر شیوع ویروس دلتا و چالش هاي دائمی بازار کار ثابت ماند.
کامرز بانک لگریتحل»سمنیبرلیدان«.افتیکاهشدرصد5,2بهدرصد5,4ازيکاریبنرخهمچنین 

.استمهمرزروفدرالیابیارزيبراکاربازارگزارش: گفتآمارنیاانتشارازقبل
به کمترین وکردرییتغیناگهانطوربهآگوستدرمتحدهاالتیاهاياستخداماز آنجا که وضعیت 

انیپاتایمالتیحماکاهشيبرارزروفدرالیاحتمالمیتصمد، این مسالهبازده در هفت ماه اخیر رسی
.ه استکردتر دهیچیپراسال

Mining.comمنبع: 
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ترین شرکت هاي معدنی مس جهانبزرگ معرفی 

فلز قیمت. با این وجود، رقم خوردمسبراييناپایدارتجاريسال،کروناویروسگیريهمهبه دلیل 2020بیشتر اوقات
.شددر هر پوند داد و ستددالر4,75ازبیشمیزان رسید و باالترینبه2021سالدومماههسهدرسرخ

انرژيتولید و انتقالپروسهدرحیاتیفلزاین تامینبرايمعدنکارانبینرقابت،2021سالدرمسقیمتافزایشدنبالبه
تولیدازنیمیازبیشبرترشرکت10واستمعدنیهايغولسیطرهتحتمسجهانیعرضه.استشدت گرفتهبسیار،سبز

بر غلبهچگونگیبهمسدنامعولیدالل هاي تولید شد، تکه کرونا منجر به بروز اخت2020در سال .بر عهده دارندرااین فلز
به عنوان نمونه شرکت کودلکو شیلی با اجراي برنامه چهار مرحله اي براي تداوم .داشتبستگیعملیاتیهايچالشازیکهر

با توجه به 2020ل روند تولید، مانع از تاثیر چشمگیر پاندمی بر فعالیت هاي تولیدي خود شد. تولید معادن مس جهان در سا
میلیون تن فراتر رفت. 20مشکالت مربوط به پاندمی از 

. شدهایی رو به رووقفهبا هاتعطیلیدلیلبهریوتینتووآنتوفاگاستا،BHPشرکت هايجهانیهايفعالیتاز سوي دیگر 
عواملازCobre PanamaوبیازامدرSentinelمعدنکهبود» فرست کوانتوم«مربوط به شرکت تولیدافزایشبیشترین

.بودنداین شرکترقمیدورشداصلی
هزار تن و 355برزیل با تولید » واله«هزار تن، 456روسیه با تولید » نوریلسک نیکل«در مقابل شرکت هاي بزرگی مانند 

KAZ Minerals شرکت برتر قرار نداشتند.10هزار تن در فهرست 305با تولید
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کاريروینکمبودوعرضهيتنگناها
کرده است.پیچیدهرااقتصادهاازبسیاريبهبودوضعهمچنانکرونادوباره ویروسشیوعوکارنیرويکمبودعرضه،تنگناهاي

آمریکا
کاالها شدهتمامقیمتکاهشدهندهنشانکهشدتعدیلجواليماهدردر آمریکاشخصیمخارجرشدبه گزارش بلومبرگ، 

بر اساس واستکاهشحالدرهمچنانکسب و کارهايفعالیتکهدهدمینشانIHS Markitهايدادهنین بود. همچ
ویروسموارد افزایشوکارنیرويکمبود،اولیهموادکمبوددورنماي برابردرآگوست ماهدرمرکبPMIنمودار دوم، شاخص

.ه استرسیدگذشتهماههشتدرمیزانکمترینبهکرونا

اروپا
. داردقرار19-کوویدبهمبتالیانتعدادافزایشوجهانیعرضه مداومفشارازناشیتهدیدمعرضدرآلماناقتصاديبهبود
ازانجام می شودمونیخدرمستقرIfoموسسهکه از سوياروپااقتصادترینبزرگدرکاروکسباطمینانکلیديمعیار

.کردندمیبینیپیشاقتصاددانانکهبودآنازبیشترکاهشاین. کاهش یافتآگوستماهرد99,4بهجواليماهدر100,7
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آسیا
-لیتیومذخایرجملهاز- استنشستهبیشترشاید یادالرتریلیونیکارزشبهمعدنیذخایررويافغانستانگفته می شود، 

.برودپیشدرستچیزهمهوکندخارجخاكازراآنهابتواندکسیاگرالبته 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202سپتامبر4به روز رسانی: 

بار منتشر شده از چین نشان می دهد که اداره ذخایر دولتی این کشور، اخ
70هزار تن روي و 50هزار تن مس، 30سپتامبر امسال، 17قصد دارد در 
نیوم را از طریق مزایده عمومی بفروشد. از سوي دیگر، رشد هزار تن آلومی

سود شرکت هاي صنعتی چین در جوالي امسال به دلیل افزایش قیمت مواد 
شاهد کندترین شتاب خود بود.،اولیه و محدودیت هاي زنجیره تامین

کاهش یافت، در 50,1) چین در ماه آگوست به PMIشاخص مدیران خرید(
بود.50,4ر ماه جوالي حالی که این رقم د
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
دردولتتوسطکهیسهامپس،نیاازتاشدمصوببورس،یعاليشوراجلسهدراقتصاددیجدریوزحضورنینخستباهمزمان

: افزودخبرنیااعالمبااداربهاوراقوبورسسازمانسیرئ.شودیبازارگردان،بازارتوسعهصندوقتوسطشودیمعرضهبورس
کهیسهاممصوبه،نیاطبقپسنیاازتاشدمصوب،شدبرگزاراقتصاددیجدریوزحضورباکهبورسیعاليشوراجلسهدر
.شودیبازارگردانبازارتوسعهصندوقتوسطشود،یمعرضهبورسدردولتتوسطهیاولعرضهسمیمکاندر

يهاعرضهازياهیسهماختصاصباتاشدبیتصوجلسهنیادراما،نداشتندبازارگردانهاعرضهنیا،تا قبل از آن: گفتوي
رادولتهیاولعرضهسهامیبازارگردانتعهداتسالکیتاکهشودمتعهدصندوقنیابازار،توسعهصندوقبهدولتهیاول

.ردیبگبرعهده

فافقیمعامالتنمادشیگشا
از»فافق«کرمانافقمسعیصنانگیهلد.شدشیگشارانیافرابورسهیسرمابازاردر1400وریشهر10از»فافق«مادن

معامالتکلارزش، از سوي دیگر.است»سرچشمه«معامالتنمادباسرچشمهمسيگذارهیسرمانگیهلدتابعهيهاشرکت
کلشاخصکهیحالدربود،یشیافزاگذشتههفتهبهنسبتور،یشهر10بهیمنتههفتهدرمعامالتکلحجمنیهمچنو

.شدیکاهشوزنهمشاخصوبورس
نیادربازارنیامعامالتکلارزشکهاستآنازیحاک،1400وریشهردهمبهیمنتههفتهدرسهامبازارمعامالتیبررس
. دیرسالیراردیلیم905وهزار612هبالیراردیلیم930وهزار408ازشیافزادرصد50باقبل از آنهفتهبهنسبتهفته

42,2شیافراکهدیرسسهمونیلیم764وهزار69بهسهمونیلیم54وهزار49ازبازارنیامعامالتکلحجمن،یهمچن
،)دیسپ(انیماکدیسپ،)شبندر(بندرعباسنفتشیپاالينمادها،گذشتههفتهیمعامالتروزپنجدر.دهدیمنشانرايدرصد

اصفهانمبارکهفوالد،)برکت(برکتییداروگروه،)شستا(یاجتماعنیتاميگذارهیسرماشرکت،)یفمل(رانیامسیملعیصنا
.داشتندقرارپُرتراکنشينمادهاگروهدر)  شپنا(اصفهاننفتشیپاالو) فوالد(

لیتحله،یتجز،یمهندستیفعال،یماليهايگرواسطهریسا،یچرممحصوالت،یارتباطلیوساگذشتکهياهفتهدرهمچنین 
وآالتنیماش،ییداروانه،ی،راينورویکیالکترون،يوتریکامپمحصوالت،یبرقيهادستگاه،یبازنشستگومهیب،یفنشیآزماو

،ياغذکمحصوالتواسط،یمالينهادهاجزبهیکمکيهاتیفعالمخابرات،ک،یسرامویکاش،ینفتيهافرآوردهزات،یتجه
.بودندبازارمثبتعیصناجزویپولویماليهايگرواسطهواکتشافاتجزگازنفت،استخراجوشکر،قند،یاساسفلزات
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44,62شاخص مدیران خرید تیرماه: 

کرونا،يهاتیمحدوداعمالن،یسنگافتنیالیدالودهیرسواحد44,62بهرماهیتدر) شامخ(اقتصاددیخررانیمدشاخص
. استبودهانیمشترمیتصمبرانتخاباتریثاتودالریگرانبرق،یقطع

دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
راریمقادنیکمترازیکیکهيطوربهداشته،یتوجهقابلکاهش) 51,27(خردادماهبهنسبتکهآمدهدستبه44,62رماهیت

دریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمرازیغبهیاصليهارشاخصیزهمهعدد. استرساندهثبتبهپارسالمهراز
.استشدهبهترقبلماهبهنسبتساختمانبخشتیوضعفقطماهنیادر. استبوده50ریزرماهیت

9یطانیمشتريتقاضاکاهشباوداشتهکاهشخردادماهبهنسبت) 44,93(رماهیتدروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.استدهیرسخودریمقادنیکمترازیکیبهگذشتهماه

اسفندوماهنیفروردرازیغبه(طرحشروعيابتداازراخودمقدارنیکمتر) 33,98(انیمشتردیجدفارشاتسزانیمشاخص
تقاضاطرفیفیبالتکلوانتخاباتازبعدطیشراازیناشتقاضادررکودادامه. استرساندهثبتبهاقتصادکليبرا) 98سال

.استدیخرقدرتکاهشوبازاریمتیقطیشرانیهمچنودیخريبرامیتصمدر
شیافزا. استداشتهشیافزايشتریبشدتباخردادبهنسبت) 54,87(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

.استيکشاورزوخدماتبخشدراستخدامشیافزاازیناشصنعتبخشدرکاهشبا وجودشاخصنیا

نیشتریببهرماهیتدروافتهیشیافزاادیزشدتباهمچنان) 84,02(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
یمصرفخدماتوکاالهامتیقشاخصازرانیاآمارمرکزاطالعاتنیآخراساسبر. استدهیرسریاخماه9یطزانیم
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تورمنرخ. استداشتهشیافزادرصد4حدود) 316,2(خردادماهبهنسبتکهاستبوده327,4رماهیتدرشاخصنیاخانوار،
.بوددرصد44,2رماهیتبهیمنتهماهه12

. استدهیسرگذشتهماههشتیطخودریمقادنیکمترازیکیبه) 42,67(رماهیتدرخدماتوکاالهافروشزانیمشاخص
.هاستنآدیخرقدرتوانیمشتريتقاضاکاهشازیناشبازاردررکودوکاهشنیا

وصنعتيهابخشدرساختمانبخشازریغبهرماهیتدرياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه
یقطعپنجم،موجازیناشکروناوعیشمجددشیافزاازیناشرکودنیاهکبودندروه روبرکودباهاتیفعاليکشاورزوخدمات
ویمتیقنوساناتنیهمچنوانیمشتريریگمیتصميبرادیترددرانتخاباتریثاتد،یتولخطوطياجباریلیتعطبرق،گسترده
. هاستنآدیخرقدرتکاهش

صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه43,19عددرماهیتدرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

رساندهثبتبه) نیفروردجزبه(گذشتهماه15یطرانرخنیکمترکهيطوربهداشته،يادیزکاهشخردادماهبهنسبتکه
. است

ورساندهثبتبهرا50يباالعددسفارشلیتحووانجامسرعتشاخصفقط،صنعتکلشاخصیاصليهارشاخصیزنیب
جزبهرماهیتدر. استداشتهرامقدارنیکمترانیمشتردیجدسفارشاتزانیمانیمنیادروبوده50ریزهارشاخصیزریسا

يبراصنعتکلشاخصعددوبودهرکوددرهاتیفعالرشتههیبقیخانگلوازمويسازنیماشوگازونفتيهافرآوردهعیصنا
.استبوده50ریزهانآ

هرسالنیفروردجزبه(گذشتهماه20یطوداشتهکاهشقبلماهبهنسبت) 41,56(ریتدرمحصوالتدیتولمقدارشاخص
تاشدهباعثبرقيهایقطعوبازاريرکودطیشرا. استرساندهثبتبهرامقدارنیکمتر) کرونايریگهمهآغاز98اسفندو

.کننددیتولخودتیظرفتوانازینییپادرصدبادکنندگانیتول
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1400مرداد–کشوريشهردرمناطقمنتخبیخوراکيکاالهامتیقمتوسط
شرحبه1400مرداددرکشوريشهرمناطقدریخوراکمختلفيهاگروهيبرامنتخبیوراکخاقالممتیقمتوسطراتییتغ
:اعالم شدریز

غالتونان
رامتیقشیافزانیشتریبدرصد2,5باآشرشتهوخشکینیریشو درصد3،4بایکدرجهیرانیابرنجاقالمگروه،نیادر

.اندداشتهقبلماهبهنسبت
هاآنيهافرآوردهودیسفقرمز،گوشت

نیشتریبدرصد6,6باگوسالهایگاوگوشتودرصد7,2باینیماشمرغدرصد،8،9باآالقزلماهیاقالمگروه،نیادر
.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیافزا
روغنانواعومرغتخمات،یلبن
5,6بازهیپاستورماستدرصد،8،9باینیماشمرغتخمبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر

متیقکاهشنیشتریبدرصد2,3باجامدینباتروغنگروهنیادرنیهمچن. استبودهدرصد5,4بازهیپاستورریشودرصد
.استداشتهقبلماهبهنسبترا

خشکبارومیوه
نیهمچن. استدرصد8,2بابیسودرصد39،5باپرتقالبهطمربوقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر
.اند	داشتهقبلماهبهنسبترامتیقکاهشنیشتریبدرصد9,8باهندوانهودرصد14,1باترشمویلگروهنیادر

حبوباتوسبزیجات
گوجهودرصد14,7باقارچد،درص70،5بایفرنگجیهوبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر

رامتیقکاهشنیشتریبدرصد4,1بابادمجانودرصد4,9باینیزمبیسگروهنیادرنیهمچن. استدرصد9,9بایفرنگ
.اند	داشتهقبلماهبهنسبت

هایخوراکریساوهایدنیآشامشکر،وقند
است.درصد5،9باگازدارنوشابهودرصد6،5باونزیماسسبهطمربوقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر
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اخبار مهم اقتصادي

بعد از راي اعتمادزدهمیسدولتوزراي

يهانهیگزدربارهیبررسوبحثروزپنجازپس
دولتيهاوزارتخانهيتصديبراجمهورسیرئيشنهادیپ

مجلسندگانینما،یاسالميشورامجلسدرزدهمیس
جینتاوشدنديشنهادیپيوزرايبرايریگيارکاروارد

نیادر. شداعالممجلسبونیترازيریگيارنیا
اعتماديراعدمواعتماديراتیوضع،ینفوگرافیا

مشاهدهرايشنهادیپياوزربهمجلسندگانینما
.دیکنیم

جهانفوالدسازنیدهم؛رانیا
يدرصد10حدودرشدبهاشارهبافوالدیجهانانجمن

رانیا:کرداعالم2021ماهههفتدررانیافوالددیتول
شدهشناختهدورهنیادرفوالدبزرگدکنندهیتولنیدهم
.است

فوالددیلتو:کرداعالمیگزارشدرفوالدیجهانانجمن
مواجهيدرصد9,9رشدبا2021ماهههفتدررانیا

فوالددیتول. استدهیرستنونیلیم17,8بهوشده
اعالمتنونیلیم16,2قبلسالمشابهمدتدررانیا

.بودشده

کهاستیحالدرفوالددیتوليدرصد10حدودرشد
نیهمچنوکایآمريهامیتحرنیدتریشدتحتایران

. داردقرارکروناوعیشتاثرا
یالمللنیبصندوقجملهازیالمللنیبينهادهاترشیپ

رانیااقتصادبرهامیتحراثرهیتخلازیجهانبانکوپول
هامیتحروجودباکشورنیااقتصادبهرشدبازگشتو

ماهههفتدررانیاگزارش،نیااساسبر.بودنددادهخبر
ازياریبسازباالتراستتوانستهيالدیميجارسال

بزرگدکنندهیتولنیدهمگاهیجادریصنعتيکشورها
.ردیگقرارجهانفوالد

نیتربزرگفوالدتنونیلیم649,3دیتولبانیچ
. استبودهامسال ماهههفتدرمحصولنیادکنندهیتول

بیترتبهتنونیلیم56,1باژاپنوتنونیلیم68باهند
.اندگرفتهقرارنظرنیاازسومومدويهارتبهدر

افتیشیافزاغالتواردات
يانوردیدروبنادرسازمانياقتصادويبندرامورمعاون

یجنوبویشمالبنادرازیاساسيکاالهاوارداتاتیجزئ
وهیروسازغالتوارداتشیافزاازوکردحیتشرراکشور

.دادخبرقزاقستان
مهر،خبرگزاريباوگوگفتدريکوهسارمنتصرفرهاد
اظهاربنادرازیاساسيکاالهاخروجوصیترخدرباره

استیاساسيکاالهاوارداتیاصلتیاولوارزنیمات: کرد
یمشکلهارساختیزریسازمینهدرشودنیماتارزاگرو

.میندار
يهاونیکامتعدادنیانگیمخرداددر: دادادامهوي

،بودونیکامدستگاه1500روزردکشوربنادرازیخروج
بهمرتبطيهادستگاهبامنظمجلساتيبرگزاریپدراما
دریحت،میادهیرسونیکامدستگاه2500روزانهنیانگیم

تا75وونیکامدستگاه2736بهمرداددرروزهایبرخ
روزدر) ره(خمینیامامبندرازیخروجواگندستگاه90
تاشدسبباتفاقنیا: کردخاطرنشانوي.دیرسهم

4ازکشوربنادردرشدهرهیذخیاساسيکاالهازانیم
تنهزار400وونیلیم4بهتنهزار800وونیلیم

.کنددایپکاهش
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فروشدريدرصد119رشدثبت

فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماهه نخست 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال 119امسال با افزایش 

.هزار میلیارد تومان رسید26به بیش از 99
رانیامسعیصنایملشرکترعاملیمدپرس؛مسگزارشبه
با1400ماهمرداددر»یفمل«فروش: افزودمطلباین انیببا

4بهقبلسالدرمشابهمدتبهنسبتيدرصد67شیافزا
.دیرستوماناردیلیم838وهزار
همتبامیدرصددنکهیابا بیانيسعدمحمدریاردشدکتر

ثبتشرکتفروشودیتولدررایادماندنیبهيرکوردهاپرسنل
وکرونايماریبوعیشلیدلبهموجودطیشرابا : کرددیتاکم،یکن

مینداشتدیتولدریکاهشتنهانهمردادماه،وریتدربرقیقطع
.میشدفروشودیتولبرنامهدررشدتحققبهموفقبلکه

کاالبورسازخارجمانیسفروشودیخر
ممنوع شد

ممنوعکاالبورسازخارجمانیسعرضهودیخرگونههر
درتاکنونکهیمانیسدکنندهیتوليواحدهاهیکلوبوده

بورسدرهفتهدوطیدیبااند،نشدهرشیپذبورس
نیابراساسکنند؛محصولعرضهبهاقدامورشیپذ

دیبازینکشورسراسرمانیسکنندگانمصرفهیکلهیابالغ
.  کنندیبورسکداخذبهاقدامهفتهدوطی
وزارتیمعدنعیصناومعادنامورمعاونکشاورز،اهللاسد

ومعدنوصنعتسازمانيروسابهياهیابالغدرصمت
بهتیعنابا: کرداعالمکرمان،جنوبواستان31تجارت

وکاالبورسدرمانیسعرضهجهتمتخذهماتیتصم
کاال،بورسازخارجعرضهودیخرهرگونهتیممنوع
مهلتونامثبتدرخصوصلیذموارددییفرمادستور

وگرفتهقرارالزماقداموتوجهموردیبورسکداخذ
دوانیپادرحاصلهجینتاوشدهانجاماقداماتگزارش

:شودارسالمعاونتنیابههفته

بهموفقتاکنونکهمانیسدکنندهیتوليواحدهاهیکل-1
ازهفتهدومدتظرفدیبا،اندنشدهیبورسکداخذ
بهنسبتونامثبتکاالبورسدرنامه،نیاابالغخیتار

.ندینمااقدامکاالبورسدرخودمحصوالتعرضه
بهرهمعتبرپروانهيدارامانیسيدیتوليواحدهاهیکل-2

جهادوزارتصمت،وزارت(ربطیذمراجعازيبردار
استفادههیاولموادعنوانبهمانیسازکه...) ويکشاورز

وسازانکییموزاساز،بتنيهاشرکتجملهازکنندیم
اخذباازینوردممانیسوپروانهتیظرفبهتوجهبا... 

کاالبورسبههااستانصمتسازمانازنامهیمعرف
درنامهنیاابالغخیتارازهفتهدومدتظرفومراجعه
.کننداقدامیبورسکداخذبهنسبتونامثبتکاالبورس

اخذبایعمرانویمليهاپروژهمجازدارانیخرهیکل-3
انبوهوهااناستیعمرانمعاونازیرسمنامهیمعرف

يشهرسازومسکنکلاداراتازنامهیمعرفاخذباسازان
ابالغخیتارازهفتهدومدتظرفدیباپروژهياجرامحل

یبورسکداخذبهنسبتونامثبتکاالبورسدرنامهنیا
.کننداقدام

یمردمویعموممصارفيبرامجازدارانیخرهیکل-4
یصنفواحدکیمالککه(مانیسفروشعامالن: شامل

بامشخصيامنطقهدریفروشمصالحمعتبرمجوزيدارا
ضوابطتیرعابامانیسعرضهيبراوند مناسبانبارودفتر
يهاشرکت،)کنندیمتیفعالکارخانهيسوازشدهاعالم
منسجموهماهنگتیفعالازکه(فروشانمصالحیتعاون
اشخاص،)گردندیملیتشکپروانهيداراعاملنیچند
نییتعبایساختمانمجازپروانهيدارا(یحقوقویقیحق

دیبا) پروژهشرفتیپبامتناسبوازینموردمانیسزانیم
نامثبتکاالبورسدرابالغ،خیتارازهفتهدومدتظرف

.  کننداقدامکاالبورسازدیخربهنسبتو

رکورد واردات واکسن کرونا شکسته شد
دوزونیلیم5حدودحامليمایهواپ: گفتگمركمعاون

.نشستنیزمبر) ره(ینیخمامامفرودگاهدرواکسن
5حاملییمایهواپ: کرداظهاریارونقجمالمهرداد

باو نشستنیزمبرامامفرودگاهدرواکسندوزونیلیم
وارداترکورد،يدوزونیلیم5حدودمحمولهنیاورود

.شدشکستهکشوربهولهمحمکیقالبدرواکسن
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