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بازار مسنگاهی به جدیدترین تحوالت 
دلیلبهدر ماه ژانویهبزرگذوبهايکارخانهازچینمسکاتدتولید:کرداعالمپکن»آنتایکه«دولتی- یتحقیقاتمرکز

.ه استیافتکاهشاز آن قبلماهبهنسبتدرصد7,49تعطیالتفصلونگهداريوتعمیر
گذشتهماهدهد،مینشانراچینظرفیتکلازدرصد83حدودکهاز سوي آنتایکهبررسیموردذوبکارخانه22اتتولید

2,99امابود،کمتر)تن200هزار و 802(دسامبرشدهبازبینیتولیدبهنسبتهرچندکهرسیدتن100هزار و 742به
.داشتافزایشساالنهاز نظردرصد

نگهداريوتعمیرازناشیمستولیدکاهش: کرداعالم ايبیانیهدربه نقل از رویترز، آنتایکه»هلنیک«به گزارش تارنماي 
منجردسامبرماهانهافزایشويبهارجشنوارهتعطیالتفصلیتاثیرکهحالیدربود،انتظارحدازبیشژانویهدرکارخانه ها

بماند.ثابتتنهزار 740حدودفوریهدرمسکاتدتولیداین موسسه انتظار دارد، .شدکاهشاین به
نسبتتنهزار 12کهرسیدتنهزار444بهژانویهدرذوبکارخانه51ازچینشدهتصفیهرويتولیداین موسسه،به گفته

پکنزمستانیالمپیکهمچنینوتعطیالتبهکاهشاین.داشتکاهشپارسالمدت مشابه بهنسبتدرصد8,2ودسامبربه
.شددادهنسبت

دریابد،کاهشتنهزار430حدودبهفوریهدررويتولیدتعطیالت،ادامهتوجه به ابرودمیانتظارگزارش،اینبر اساس
.شودایجادگیريهمهوضعیتازناشیاختالالتمناطقبرخیدراستممکنکهحالی

فیهتصسربتنهزار 386ثانویهواولیهتولیدکننده82کهدادنشاننیزاز سوي موسسه آنتایکهچینسربوضعیتبررسی
. داشتکاهش5000نسبت به ماه قبل اما،داشتافزایش2021ژانویهبهنسبتدرصد0,8کهکردندتولیدژانویهدرشده

.یابدکاهشتنهزار 340بهفوریهماهدرتولیدرودمیانتظار
ت کارخانه هاي ذوب مس انتشار این آمار از سوي موسسه دولتی چین در حالی است که رویترز با انتشار گزارشی از فعالی

بهژانویهماهدرمسذوبجهانیفعالیتمی دهد کهنشانمسهايکارخانهايماهوارهنظارتهايدادهجهان اعالم کرد: 
.ه استیافتافزایشوسازساختفصلیتقاضايدر راستايچینه، زیرا فعالیت هايرسیدگذشتهماه13درحدباالترین

شد،اندازيراه2019سالدرEarth-iهمکاري شرکت فضاییباکه»مارکس«ايماهوارهحلیلتسرویسبر اساس گزارش
.یافتکاهش2018فوریهازسطحترینپایینبهغیرفعالمسذوبهايکارخانهتعداد

شاخص جهانی ظرفیت غیرفعال کارخانه هاي ذوب -نمودار
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یدتایرافیزیکیبازارهايازمامشاهداتمس،ذوبفعالیتدرساليقوآغاز: گفتمارکسجهانیتحلیلمدیر»ولفگاي«
.کندبرآوردهرادستیپایینصنایعقويتقاضايتااستافزایشحالدرصنعتیتامینزنجیرهکهکندمی

Earth-iدرصد90تا80کهکندمیردیابیراذوبکارخانه94دارد،تخصصو جغرافیایی مکانیاطالعاتزمینهدرکه
وفروشدمیمعدنکارانوبازرگانان،هاي سرمایه گذاريصندوقمدیرانبهراهاداده. دهندمیتشکیلراجهانیتولید

.کندمیمنتشرمسذوبجهانیفعالیتازرایگانماهانهشاخص
درصددومشاخصنهمچنی. کنندمیفعالیتگذشتهماه12متوسطسطحدرذوبکارخانه50پراکندگی،شاخصاساسرب

. همچنین بودندغیرفعالژانویهدرذوبکارخانه12تنها:استآمدهاین گزارشدر.دهدمینشانرافعالذوبکارخانه هاي 
.استبودهزمستانیالمپیکهايبازيازقبلچیندربرقهايمحدودیتدلیلبهعمدتاکهیافتهکاهشنیکلذوبفعالیت

2021تولید مس پرو در سال
فلجراکشوراینکلیديعملیاتازبرخیکهمتعددياعتراضاتوجودبا-دومین تولید بزرگ مس جهان- تولید مس در پرو 

.رسید2021سالدرتنمیلیون2,3بهویافتافزایشدرصد7تقریباکرد،
با رشد میالديگذشتهسالدرنیزي این کشورگرانبهافلزاتتولید،)MINEM(پرومعادنوانرژيوزارتگزارشاساسبر

.یافتافزایش2021سالدردرصد21,5نقرهودرصد9,7طالتولیدومواجه شد
افزایشمعدنیهايشرکتعلیهاعتراضات،جواليماهدراین کشورجمهوررئیس»ولکاستیپدرو«آمدنکاررويزماناز

.استیافته
درکلیديفلزيکهمسالوقوعقریبکمبودمورددرراجهانیهاينگرانی،کشوراینمعدنیمناطقدراجتماعیهايناآرامی

.کردترعمیقشود،میمحسوبسبزهايفناوريسمت بهجهانگذار
تاتنیمیلیون4,7ساالنهکمبودتاکندهزینهدالرمیلیارد100ازبیشبایدمسصنعت،CRUگروهبرآوردهاياساسبر

.شودرفبرط2030سال
عنصریکهمواقتصاديعاملیکهمشود،میاستفادهموتورهاوهاباتريتاگرفتهساختمانیمصالحازچیزهمهدرکهمس

قیمتکنند،برطرفرافلزکسرينتوانندتولیدکنندگاناگر.استبرقینقلیهوسایلوتجدیدپذیرهايانرژيسمتبهکلیدي
برايجهانسراسردرانرژيانتقالپروسهرويکهکندمیایجادجهانیرهبرانبرايلشیچاویابدمیافزایشهمچنان

.کنندمیحسابهواییوآبتغییراتبامبارزه

لیتیوماکتشافلکو به دنبالدکو
صحرايدر رالیتیوماکتشافآیندهماهاعالم کرد که -جهانمستولیدکنندهترینبزرگ-کودلکو شیلیمعدنیشرکت

رااستکلیديالکتریکیخودروهايباتريساختبرايکهفلزاین ازباالییعیارباذخایرتواندمیکهمی کندآغازماریکونگا
.کندارائه

درلیتیوماصلیمناطقازیکی،آتاکاماصحرايدرصد5ازکمترولیباالست،عیاربالیتیومذخایرداراي»ماریکونگا«اگرچه 
.استجهان

پویش معدنینتایجبهبسته. انجامدمیطولبهماه10حدودوشودمیآغازمارسماهپایاندرحفاريکهگفتلکوکود
اقتصاديومحیطیزیستنظرازتوسعهادامهآیاکهکردخواهدتعیینشرکتمعدنی،هاينمکدرمحلوللیتیومغلظتویژهب

؟خیریااستصرفهبهمقرون
دریافتهاي طبیعینمکتوسعهبرايمحیطیزیستمجوز2020نوامبردرجهانمستولیدکنندهینتربزرگکودلکو،

مسبرراخودتمرکزو البتهشودلیتیومرشدبهروبخشواردمکررخیرهايتاازپسکندمیکمکآنبهکهاقدامیکرد،
خواهد کرد.حفظ

منابع: رویترز
Mining.com
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2021پایه چین در سال بازار فلزات بررسی 
دومینبرايجهانآلومینیومتولیدکنندهترینبزرگو قابل توجه بود2021سالدرچینآلیاژيواولیهآلومینیومواردات

اینوشدبرابردو2020سالبهنسبتچین شدهتصفیهنیکلوارداتهمچنین .جستبهرهالمللیبینبازارازمتوالیسال
.دادادامهنیکلخامموادازوسیعیطیفخریدافزایشبهکشور

قراضهوروديجریانافزایشباامایافت،کاهش2020در سال رکوردباالتریننسبت بهچینشدهتصفیهمسوارداتاگرچه 
.ماندباقیقويعیار،درجه آستانهکاهشازپس
باالترینبهشدهتصفیهقلعوسربصادرات.تفاق افتادافلزاتجهانیبازارباچینتجارتدراي طرفهدوجریان2021سال
وشانگهايهايقیمتبینآربیتراژپنجرهشدنبازباعثغربیبازارهايدرعرضهکمبودزیرارسید،اخیرسالچنددرحد

ترکیبیندهنشان دهامااست،غیرمعمولبسیارچینشدهتصفیهفلزاتتجارتالگوهايدرواگراییچنینهرچند .شدلندن
.استعرضهطرفهايمحدودیتويگیرهمهبهبوداز غیرمعمولبه همان اندازه 

وارداتجدیدرکوردآلومینیوم:
24این حجم .رسیدتنمیلیونیکبهآلیاژهاي خاموهزار تن570یک میلیون و بهچینخاماولیهآلومینیومخالصواردات

باالوارداتمتوالیسالدوداد.قرارتاثیرتحترا2009سالوارداتتنمیلیون1,43و حتیبود2020سال ازدرصد باالتر
.استمحدودیت هاي برق و انرژيبامرتبطتولیدکاهشازناشیکهبودهداخلیبازاردرعرضهساختاريفشارهايازحاکی

ارسالبامالزي. داداختصاصخودبهن کشور راایگذشتهسالاولیهوارداتازتنهزار855یادرصد54هنديآلومینیوم
درتغییري؛شدهتبدیلاصلیفرآوريوبازیافتمرکزبهکشوراین. بودآلیاژکنندهتامینبزرگ ترینتن،هزار321

.استشدهچینآلیاژوارداتدرپلکانیتغییرایجادباعثکه»قراضه«جهانیهايجریان
صادرات . کندمیصادررابیشتريساختهنیمهمحصوالتهمچناناست واولیهمینیومآلومکیدن بیشترحالدرچین

.رساندثبتبهرادورانتمامماهانهرکوردکهگذشته رسیددسامبردرهزار تن553افزایش بهدرصد18محموله ها با
ناهنجارياینتواندمییريپذدسترسمحدودیتنتیجهدروغربیذوبهايکارخانهبهبرقهايمحدودیتگسترش

.کندبرجستهراتجاري
آلومینیوم اولیه و آلیاژ چینواردات - 1نمودار 
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گرسنههمچنانمس: 
.نبوده استمستثنیقاعدهاینازنیزگذشتهسالوکردهمشخصقرنایندررامسمسیر بازارچین،وارداتبهوابستگی

رکوردها2020سالدر حالی کهرسید،تنمیلیون3,3به2020سالبهنسبتشکاهدرصد25باشدهتصفیهمسواردات
ازمیزاناینچین،خلوصقوانینتشدیدبا.دیده شود»قراضه«وارداتبابایدشدهتصفیهمسوارداتکاهش. ه بودشکسترا

رادرهاسیاست ها،آخريغییر لحظهت. یافتکاهش2020سالدرتنهزار944تنهابه2017سالدرتنمیلیون3ازبیش
2021سالدرتنمیلیون1,7درصدي به80با افزایشقراضهوارداتوکردبازعیار باالتردرجهبابازیافتقابلموادرويبه

موادوارداتموجبود،2020سالدرشدهتصفیهفلزبرايبیشتراشتهايمعنايبهثانویهمسکمبودکههمان طور.رسید
.دادکاهشراتقاضااینبازیافتی در سال گذشته،

2021درصدي واردات مس تصفیه شده در سال 25کاهش - 2نمودار 

اشکالتمامدرنیکل
هزار 261با افزایش دو برابري بهمواجه شد وگذشتهسالدومنیمهدرتوجهیقابلشتابباچینشدهتصفیهنیکلواردات

وکاهش ذخایربهکهشودمییککالسفلزوارداتافزایشباعث)باتريدرجه(نیکلتامیننجیرهزدرمحدودیت.رسیدتن
می انجامد.لندنفلزاتبورسدرتفاوت قیمت پیشنهادي و درخواستی

تولیدبرايشیمیاییمادهپیش-نیکلسولفاتسرعت وارداتبرشاهدي نیزبرقیخودروهايبخشازشدهتقویتتقاضاي
.رسید2021سالتن در700هزار و 44به2020سالدرتن5600رشد قارچی ازباحجم واردات.است- يباتر

اینزیادبسیاراشتهايدهندهنشانکهکردواردبیشتريفرونیکلومیانیمحصولماته،معدن،سنگگذشتهسالدرچین
.استفرآیندزنجیرهازمرحلههردرنیکلبرايکشور

اردات متغیر و کاهشیروي: و
ازساالنهمیزانکمترینکهرسیدتنهزار 429بهکاهشدرصد16با2021سالدرچینشدهتصفیهرويخالصواردات

جدیدرکوردبهفلز تولیدو استداخلیذوبکارخانهظرفیتافزایشنشان دهندهسالهینچندرونداین.بود2016سال
.گرفتشتابمحسوسیطرزبهگذشتهسالچهارمماههسهدرکه رسید2021سالدرتنمیلیون6,56

فیزیکیبازاردینامیکتغییردهندهنشانو2008سالازماهانهوارداتمیزانترینپاییندسامبرتنی334هزار و 10واردات
زنجیرههايشکافاروپادروبذکارخانهشدنبستهچراکه،کندمیحرکتصادراتنفعبهشانگهايولندنآربیتراژ. بود

ممکناما،نداردوجودصادراتیهايدروازهشدنبازازاينشانههنوز.دهدمیافزایشراهاپرمیوموکندمیبیشترراتامین
.داردوجودرويفلزخواهرسرب،فلزمورددرايسابقهالبته.کندتغییراست
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2007سالازصادراتمیزانباالترین:سرب
سالبود.2007سالازساالنهصادراتمیزانباالترینکهکردصادرشدهتصفیهسربتنهزار 95گذشتهسالدرچین

کمرنگ توجهیقابلطوربهخروجیجریانبعدبهزمانآنازکرد ووضعشدهتصفیهسرببرراصادراتیمالیاتپکن2007
باسالدومنیمهدرصادراتحجم.کردارسالغرببازاربهراعرضهمازادچینزیراکرد،تغییر2021سالدرچیزهمهشد. 

سالدومنیمهدر) نوامبردرتنهزار11(هلندو) نوامبرواکتبردرتنهزار 37(متحدهایاالتمانندهاییمحمولهارسال
.داردوجودبیشترصادراتیهايجریانقابلیتباال،فیزیکیپرمیوموLMEپایینذخایرادامهبهتوجهبا.یافتافزایش

2007افزایش صادرات سرب تصفیه شده چین به باالترین میزان از سال - 3نمودار 

نجاتعاملچینقلع:
چین.بودمحدودترنیزسربازحتیLMEبااليالعادهفوقنقديهايقیمتپرمیوم وحقباگذشتهسالدرغربقلعبازار

استبوده2007سالازمیزانباالتریننیزتنی320هزار و 14صادرات. آمددیگرنقاطدرشدهمحاصرهخریدارانبه کمک
سالدرچین.بودبه این فلزفیزیکیدسترسیدرفشارگستردگیومقیاسگویايکهشد اروپاراهیحتیآنهاازبرخیو

.کردتغییر2021این روند در سال کهبود تن200هزار و 13میزانبهتوجه قلعقابلواردکننده2020
تصفیه شده چین قلعافزایش صادرات -4نمودار 

ستون نویس رویترزمنبع: اندي هوم/
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به آینده مسپاسیفیکنگاه مدیران شرکت معدنی آمریکن

ورسانیبرقهايحطردربیشتر گذاريسرمایهوکیدتا،»ماینینگپاسیفیکمریکنآ«شرکت اجراییمدیرانگفتهبه
.دهدمیافزایشدههاینپایانتاحداقلرامستقاضايپیوستهطوربهتجدیدپذیرهايانرژي

سبزانقالباین: اظهار کردگفت و گو با پالتزدرشرکتارشد اجراییمدیر» اسمیتوارویک«
افزایشباهمراهبرقیخودروهايتولید،نمونهعنوانبه.استوابستهمسبهجهاتبسیارياز

تقاضايبرايیتوجهقابلفرصتالکتریکی،خودروهايپذیرشتشویقبرايدولتحمایت
.کندمیایجادمس
متحدهایاالتهايجادهدربرقیخودرومیلیون7میالدي 2025سالتاکردبینیپیشوي

به طور شماوخودر:گفتاسمیت.استدستگاههزار 567هم اکنونرقماینکهشودعرضه
85هیبریديخودروهاياماکند،میمصرفمس(واحد وزنی)پوند49تا18حدودمتوسط

نیمازبیشازتااستنیازموردمستوجهیقابلمقدار.دکنمیمصرفپوند183تارقیتمام بخودروهاينیاز دارد.مسپوند
.یمبرسدستگاهمیلیون7بهبرقیخودرومیلیون

دربایدندولت.استفلزاینبرايرشدبهروتقاضايدهندهنشاننیزباديوخورشیديانرژيهايزیرساختي،به گفته و
کهدهدمیاجارهرادشومیساختهنیوجرسیونیویوركسواحلدرکهفراساحلیباديهايپروژهامسالکهکرداعالمژانویه

تربزرگابتکارازاياجارهفروشسفید،کاخبیانیهاساسبر.کندتولیدخانهنمیلیو2برقتامینبرايگیگاوات7تاتواندمی
.کندمیحمایت2030سالتاباديبرقگیگاوات30استقراربرايمتحدهایاالت

3000گیگاوات انرژي بادي دریایی معادل حدود 30و کندمیاستفادهمستن4000ازباديتوربینیک: گفتاسمیت
طریقازمونتانادر»مدیسون«طاليومسیمعدنپروژهتوسعهحالدرهم اکنونپاسیفیکمریکنآبادي است. توربین
.استریوتینتوبامشتركگذاريسرمایه

کندمیپشتیبانیمسقیمتازجدیددینامیک
پویایی،رودمیانتظار: گفتهم پاسیفیکمریکنمدیر عامل آ»سادرهولماریک«از سوي دیگر

بلندمدتدررامسقیمتقوي،تقاضايبرعالوهمستولیدهايروشوجهانیتولیددر
وانحاللی استخراجفرآیندهايوي افزود:.داردنگه)واحد وزنی(پوندهردردالر4ازبیش

معادن،شدنترعمیقباشودمیاستفادهمستولیدبرايسنتیطوربهکهالکترووینینگ
.سازدمیضروريرادیگرهايروشاجرايبنابراین،پیدا می کندمتريپذیري کامکان

مسازنیمیازبیشبه دلیل تولید بخش بزرگی از کاالهاي مصرفیچین:گفتسادرهولم
ازبرخیانتقالبهشروعهاشرکتاگرحالکند،میمصرفراجهانسطحدرشدهتولید

.گیردبقرارتاثیرتحتتواندمیمسقیمتکنند،مناطقدیگربهتولیديعملیات
کمیداخلتولید.گرددبرمیشمالیآمریکايوآمریکابهکاالهابرخیتولیدآیندهسال10طیکنممیتصور: اظهار کرداو

.شودمیمسقیمتافزایشباعثاینوبودخواهدآنهاوارداتازترگران
روند،شودمیبینیپیشواسترسیدهتنمیلیون25به2010سالردتنمیلیون17ازمستقاضاي:گفتسادرهولم

وبودخواهدبینیپیشقابلآیندهبرايپونددردالر4,75تادالر4بینمسقیمتوي برآورد کرد،.یابدادامهصعودي
.بماندباقیپوندهر دردالر2,5حدودتولیدهايهزینه

منبع: پالتز
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استچینبهآهنسنگاصلیرکنندهصادهمچناناسترالیا

این صادراتازدرصد80تقریباوبودهاسترالیاآهنسنگبازارترینبزرگهمچنانچین،ي استرالیا و چینهاتنشازجدا
همچنان2021سال»ستااکنچرواب«رانیکشتیشرکتگزارشبر اساس. استدادهاختصاصخودبه2021سالدرراکشور

سنگوارداتبهجهانبقیهوروداین شکاف با ، اماچینتقاضاي آرامو با وجودبودآهنسنگجهانیتجارتبرايمثبتیسال
. پر شدآهن

افزایشدرصد0,6با2021سالماه12درجهانیهايبارگیريمجموع،Refinitivازهاکشتیردیابیهايدادهاساسبر
بهرادریاطریقازآهنسنگوارداتکلازدرصد67چین. رسیدتنمیلیون554یک میلیارد و به2020سالبهنسبت

2021سالدرتنمیلیون43یک میلیارد و بهقبل از آنسالبهنسبتيدرصد6,9کاهشباوارداتودادهاختصاصخود
. رسید2021سالدرتنمیلیون98,6بهوهمراه بود2020سالبهنسبترشددرصد14,6باژاپنبهواردات.استرسیده
واردات سنگ آهن حجمهمچنین . یافتافزایشتنمیلیون83بهگذشتهسالدررشددرصد15,6بااروپااتحادیهبهواردات

11,1بانیزتایوانبههامحموله. رسیدتنمیلیون79,9به2020مشابهمدتبهنسبتافزایشدرصد 15,1باجنوبیکرهبه
بهنسبتيدرصد2,2کاهشبامالزيبهصادراتحجم،وجوداینبا. رسیدتنمیلیون23,4به2020سالبهنسبتافزایش

.رسید2021سالدرتنمیلیون21,4به2020سال
قرارصدردرجهانیآهنسنگهايمحمولهازدرصد56,8با2021سالدرهمچناناسترالیاصادرکنندگان،لحاظ رتبهاز

سالمشابهمدتبهنسبتدرصد0,4کهکردصادرآهنسنگتنمیلیون882,5استرالیا،2021سالماه12در.تداش
وندادنشانسرعتکاهشازاينشانههیچ2021سالدرجهانبزرگصادرکنندهدومینبرزیل،. داشتکاهش2020

کم نسبتا عملکردسالنخستنیمهدراسترالیا،2021سالدر. رسیدتنمیلیون347,9بهافزایشدرصد4,1باصادرات
نسبتدرصد2,6کهکردصادرآهنسنگتنمیلیون208,4،میالدي2021سالنخستماههسهدراسترالیا. داشترمقی

.داشتافزایشاز آنقبلسالمشابهمدتبه
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سال اخیر3استرالیا در سنگ آهنمقاصد صادارتی- 1نمودار 

درهواییوآباختالالتوچیننوسالتعطیالتثیرتاتحتزیرااست،سالدورهترینآرامسنتیطوربهتنخسفصل
2,5مشابهفصلبهنسبتکه رسیدتنمیلیون225,6بهویافتکاهشاندکیصادراتدوم،ماههسهدر. استرالیاستشمال
درصد2,5استرالیا،ازصادراتیتنیمیلیون225,9هايمحموله،2021سالسومماههسههمچنین . داشتکاهشدرصد
مقایسهدرکهداشتکاهشتنمیلیون222,7بهصادرات،2021سالچهارمماههسهدرافزایش یافت و قبلسالبهنسبت

سترالیااآهنسنگاصلیمقصدزیادفاصلهباهنوزچیناصلیسرزمین. یافتکاهشدرصد2,1سال قبلچهارمماههسهبا
. داداختصاصخودبه2021سالدررااسترالیاسنگ آهنصادراتکل ازدرصد79,9وبود

سال اخیر5استرالیا در صادارت ماهانه سنگ آهن- 2نمودار 

Hellenic Shipping News Worldwideمنبع: 
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سال اخیر13ثبت باالترین قیمت آلومینیوم در 

هايتنشکاهشاحتمالیگران تاثیرفروکش کرد و معاملهقدريکه سایه جنگ روسیه و اوکرایندر روزهایی هفته گذشته و 
والدیمیر.رسید2008سالازسطحترینقويبهنزدیکآلومینیومقیمتکردند،میارزیابیرااوکراینسربرژئوپلیتیکی

ازواستامیدوارمتحدانشوآمریکاباهاتنشبرايیکدیپلماتحلراهبهکهه بودگفتهفته قبل روسیهجمهوررئیسپوتین،
.دادخبراوکراینمرزنزدیکیازنیروهزاراننسبینشینیعقب

، هرچند اوضاع در روزهاي کردکمکروسیهازفلزاتعرضهدراحتمالیاختالالتمورددرهانگرانیکاهشبهخبراینانتشار 
بعد دوباره متشنج شد.

تاکنون به دلیل افزایش هزینه سوخت و محدودیت هاي عرضه در اروپا و 2022مت آلومینیوم از ابتداي سال به طور کلی قی
درصدي مواجه شده است.14چین با رشد 

وزمستاندربرقهايهزینهافزایشصعودي اعم ازعوامل: گفتپالتزبه»لیبروم«کاال دراستراتژيمدیر» پرایستام«
.استشدهعرضهکمبودوتولیدکاهشباعثخودنوبهبهگازعرضهيبراروسیهمحدودیت

آنبخش عمدهکهبوداسلواکیدرSlovalcoآلومینیومذوبکارخانهمربوط به اروپا،این فلز درعرضهبهضربهآخرین
راذوبکارخانهدردتولیکربن،وانرژيبااليقیمتدلیلبهاعالم کرد:شرکتاین. استNorsk Hydroشرکتبهمتعلق

می دهد.کاهشدرصد60به
ژانویهتاسالدومدتبهژانویهاولازرااسپانیادرخودSan Ciprianذوبکارخانهبه طور موقتشرکت آلکوآهمچنین 

.کردمحدودانرژيبااليقیمتازناشیمداومهايچالشدلیلبه2024
برانرژيآلومینیومتولید: گفتزپالتبه هم»چارترداستاندارد«وهش هاي جهانیپژاجراییمدیر»یکریشناناونسوداکشینا«

.دهدمیتشکیلراتولیدهايهزینهسومیکازبیشمتوسططوربهجهانسطحدرانرژيهايهزینهواست
بهنسبتآنهابنابرایندارند، قرارهزینهمنحنیبااليانتهايدرتوجه قابلانرژيهايهزینهباذوبهايکارخانهوي افزود: 

.هستندحساسبسیاراست،یافتهافزایششدتبهاخیرهايماهدرکهاروپابرققیمت
آلومینیومکنندهمصرفوتولیدکنندهترینبزرگ چین،درهاقیمت: نوشتیادداشتیدرJinrui Futuresشرکتاز طرفی 

.شودمیحمایتپکنزمستانیالمپیکهايبازييهامحدودیتو ماريبیهايقرنطینهمحدودیت عرضه ناشی از دلیلبه
Mining.comمنبع: 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

11

آنالین در دوران همه گیري کروناآموزشیه هايردورشد بی سابقه 

این دوره هاهستند وآنالینهايدورهدر حال دسترسی بهفزایندهطوربهمردممجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعالم کرد: 
مسیر خود را بپیمایند.امروزيتغییرحالدرکاربازاردرتامی کندکمکآنهابه

رشدنرخباالترینرکورد زد.جدیددانشجويمیلیون20با ثبت نام2021سالدرCourseraآنالینآموزشپلتفرم
شکافبردنبینازبهکهاستمهمیابزارنالینآیادگیري.استنوظهوراقتصادهايبهمربوطآنالینجدیدیادگیرندگان

هايدورهبهکهآموزانیدانششماردادگزارشCourseraآنالینآموزشجهانی پلتفرم.کندمیکمکجهانیهايمهارت
انجام به19- کوویدازناشیاتتغییرازپس.استرفتهفراترگیريهمهازقبلسطوحازاکنوندارند، همدسترسیآنآنالین

به کهامروزيکاردنیايدرحرکتبرايراهاییمهارتتاهستنددیجیتالییادگیريدنبالبهفزایندهطوربهمردم،دورکاري
.دهندتوسعهاست،تحولحالدرطور دائم

آنالینیادگیريدرصعوديروند-نمودار

میلیون7سالیتعداداینکردند،نامثبتCourseraینآنالهايدورهبرايآموزدانشمیلیون21،میالدي2016سالدر
سهافزایشباعث19-ي کوویدگیرهمهبیماريشیوعبادورراهازکارانجامبهاتتغییر. یافتافزایشبعد از آنسالدوطی

.ندرسا2021سالدرمیلیون92و2020سالدرمیلیون71بهرارقماینوشدجدیدهاينامثبتبرابري
وشدبرابردوازبیش2020سالدرنامثبتتعداد. کردندمیپیرويمشابهیالگويازآنالینیادگیريبرايهادورهنامثبت

.رسیدنفرمیلیون189بهافزایشدرصد32با 2021سالدر
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هايدورهدورراهازرانفراگیافزایشجملهازاست،آنالینآموزشجهانیپذیرشافزایشکنندهمنعکسهاافزایشاین
.زندگی می کنندپذیرآسیبجوامعدرکهکسانیوعالیآموزش

منطقه ايپراکندگی 
حضوربیشتریناند،کردهنامثبتدورهمیلیون68درکهآنالینجدیدفراگیرمیلیون28باپاسیفیکآسیااز لحاظ منطقه اي،

.گرفتندقرارالتینآمریکايواروپاشمالی،آمریکايآنازپسوداشتیادگیريپلتفرمدرراآموزاندانش
آفریقا،وجوداینبا. اندشدهملحقآموزشیدورهمیلیون5بهوآمدهآفریقاازآنالینفراگیرمیلیون3فقطمقایسه،در

.استداشته) درصد50(هادورهنامثبتو) درصد43(دانشجویاننامثبتدررارشدبیشترین
آنازپسوگرفتقراربنديردهجدولصدردرآنالینآموزشدرنفرمیلیون17ازبیشبامتحدهایاالت،لحاظ کشورياز

چینوبرزیلوکردجدانفرمیلیون5تقریبابامکزیکازراکشوردواینتوجهیقابلفاصله. بودنفرمیلیون13,6باهند
.کردندتکمیلرابرترکشورپنجفهرست

فراگیرانتعداد کشور با بیشترین 10-1تصویر 

مجموعدردرصدي98رشدباپاراگوئهواستنوظهوراقتصادهايبهمربوطجدیدیادگیرندگانرشدنرخباالترینحال،اینبا
شاهدآموزانانشدتعداددررادرصدي97رشدمجموعدرنفرهزار158بالبنان.داردقرارآنسرادرهزار یادگیرنده110

. بود
فراگیرانرشدکشور با بیشترین10-1تصویر 

اتوماسیونومصنوعیهوشمانندهاییفناوريکهجاییاست،بخشیدهسرعتتغییرات سریع جهانبهکرونابیماري
بسیاريبرايرا مبهمايآیندهامراین. دآورمیارمغانبهراساختاريتغییراتودکنمیمختلراکاربازارهايهمچنان

رمزگذاريدرهاپیشرفتکناردرالکترونیکتجارتودادهکالنابري،رایانشبا گسترش رسدمینظربه.کندمیایجاد
.دبمانباقیبزرگکارهايوکسبکانونینقاطمصنوعی،هوشودیجیتال

weforum.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022فوریه12به روز رسانی: 
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هابانکبهالتیتسهلیتحممنعحیصردستورییچرا

هابانکاززاتورمفیتکالحذف
سالبودجهحهیاليددرآمبخشیبررسانیجردرومقننهقوهاسفند2دوشنبهیعلنجلسهدرمجلسسیرئبافیقالمحمدباقر

بهیطاقیماالفیتکلکهدادندهشدارمکتوبصورتبهندگانینماریساوبندهبهيانامهدرگذشتهروزانقالبرهبر: گفت1401
.استدولتبههمومجلسبههمانقالبرهبرهشدارنیانشود،دادههابانک
واستشدهاصالحدوبارهکهبودجهحهیال16تبصرهدر: فزودا1401سالبودجهحهیاليدرآمدبخشیبررسانیجردروي

1400سالبهنسبتکهشدهدهیدهابانکيبرایفیتکال،داشتنددیتأکمجلسصحندرگذشتهروززینيمرکزبانکسیرئ
.استدادهشیافزابرابردوراهابانکفیتکال

ازکهگرددیبرمطاقیماالفیتکالبههمهمیهستجامعهسطحدرماتخدوکاالهانرخباالرفتنشاهدمااگر: دادادامهيو
جهینت،شودیملیتحمهابانکریساويمرکزبانکبهفیتکالنیاکهیزمان. شودیملیتحمهابانکبهمجلسودولتيسو
صورتبهندگانینماریساوهبندبهيانامهدرزینگذشتهروزانقالبرهبر: کرداضافهمجلسسیرئ.استتورمشیافزاآن

.استدولتبههمومجلسبههمانقالبرهبرهشدارنیانشود،دادههابانکبهیطاقیماالفیتکلکهدادندهشدارمکتوب
:کرداشارهلیذنکاتبهانقالبمعظمرهبرمهمدستورنیانییتبدراستالزمراستانیهمدربه گزارش سنا، 

ازیبزرگحجمدهد،یمنشانقیتلفونیسیکمدربیتصوویبررسازبعدبودجهحهیالدرندرجمیفیتکلالتیتسه. 1
مجموعا(مسکنعهیودوام) توماناردیلیمهزار400(مسکنوامجملهازیمختلفيهاقالبدرساله20و10بلندمدتالتیتسه
...ونهادهااشتغالوام) توماناردیلیمهزار50(يفرزندآورموا) توماناردیلیمهزار140(ازدواجوام) توماناردیلیمهزار60

عقودریساوالحسنهقرضقالبدریفیتکلالتیتسهتوماناردیلیمهزار1390کلدرو... و) توماناردیلیمهزار200حدود(
.استشدهلیتحمیبانکنظامبهیبانک

يهابخشدرگردشهیسرمايبرایبانکالتیتسهدرصد70حدودساساادهدیمنشانهابانکیدهالتیتسهکهآنجااز. 2
یطرفازورانیايهابانکدریدهالتیتسهنظامیمدتکوتاهتیماهنشانگرنیاکهشودیممصرفياقتصادمختلف

یتشنگنیچنام12وام11دولتدریتورمويارزشوكچندتجربهازبعدکهبودهياقتصادمختلفيهابخشیتشنگ
.استیعیطبکامال

99سالدرمهمشاخصنیارشدکهاستیبانک"التیتسهمانده"رود،یمشماره بیمهمشاخصیبانکنظامدرآنچه.4
سادهیمحاسباتبامتن،نیااولبنددرمذکورمدتبلندیفیتکلالتیتسهبهباتوجهواستبودهتوماناردیلیمهزار800حدود

یفیتکلالتیتسهنیابه1401سال"التیتسهماندهرشد"درصد90ازشیباولسالهماندرگرفتهجینتتوانیم
گردشدرهیسرماوالتیتسهتشنهياقتصادطیشرانیچندرکهياقتصاديهابخشریساسهمیعنینیاوابدییماختصاص

!چیهبایتقریمالنیماتازهستند،
يهابخشریساکناردردیجدالتیتسهعنوانبهمذکوربلندمدتیفیتکلالتیتسهعمدهکهتاسنیاماندهیباقراهتنها. 5

رايمرکزبانکیعنی،استيمرکزبانکتوسطبزرگریذخاقیتزرمستلزمهمنیاکهشودپرداختهابانکتوسطياقتصاد
.کردخواهدهانکباریذخانیماتيبراياسابقهیبومیعظاریبسیپولهیپاخلقبهریناگز

ومیانکردهتجربهتاکنونکهشدخواهدياندهیفزايهاتورموینگینقدسابقهیبرشدبهمنجرهميراهکارنیچناتخاذ. 6
دوبارهوبردخواهدنیبازهمراییهاواموالتیتسهنیچنياعطاارزشوکارکردبزرگ،يهاابرتورمبروزلیدلبهاساساهم

.شدخواهددارادامهیتورممخربکلیسنیاوشدمیخواهمذکوريهاوامبرابرچندشیافزابهناچاردبعيهاسال
یاساسنظردیتجدبودجه،درمندرجیفیتکلالتیتسهدردیبامجلس،رسدیمنظربهنکاتنیابهتوجهباوعممجدرنیبنابرا

کنترلکهاستکشوراقتصادندهیآسکیرنیتربزرگینگینقدرشدازیناشیآتيهاابرتورمبروزسکیرچراکه،آوردعملبه
.شدنخواهدسریمقیتلفونیسیکمیفیتکلالتیتسهلیتعدباجزسکیرنیاحذفو
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1400دي -گزارش شاخص مدیران خرید

شامخ،بهموسوماقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحهشتموستیبدورهگزارشدررانیااتاقيهاپژوهشمرکز
جزبهماهنیادر. استریاخماهپنجدرنرخنیکمترکهدیرسواحد46،94به1400ماهيددرشاخصنیارقمکهکرداعالم

.اندشدهثبتواحد50ریزیاصليهالفهومریساسفارش،لیتحووامانجسرعتشاخص
1400يددربخشنیاشامخصنعت،بخش) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحدورهنیچهلمگزارشدرمرکزنیانیهمچن

یاصليهالفهومهمهانیمازماهنیادر. شودیممحسوبریاخماهپنجدرمقدارنیکمترکهکردمحاسبهواحد50،31را
بقیهورساندهثبتبهرا50ریزعدده،یاولمواديموجودوانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصدوصنعت،بخششامخ

.اندماندهیباقواحد50يباالهمچنانر،یاخماهپنجدرمقدارنیکمتربهدنیرسوجودباهالفهوم

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهجامانینظرسنجطبق

وانجامسرعتشاخصجزبهماهنیادر. استدهیرسریاخماهپنجنرخنیکمتربهکلشاخصوآمدهدستبه46،94يد
فعاالناکثرکهاستآنماهيددرکلشاخصکاهشیاصللیدل. اندشدهثبت50ریزیاصليهالفهومریساسفارش،لیتحو

.اندکردهیابیارزقبلماهازبدترراتیوضعيکشاورزوخدماتساختمان،يهابخشدرياقتصاد
رساندهثبتبهمردادماهازگذشتهماهپنجیطرامقدارنیکمتروداشتهکاهشيددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص

همراهيشتریبرکودباینگینقدوتقاضادیشدکاهشدنبالبهساختمانويکشاورزوخدماتبخشدرشاخصنیا. است
.استبوده
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بهرانرخنیکمتررماهیتازریاخماهششیطوداشتهکاهشماهيددر) 43،14(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
يتقاضادیشدکمبودباینگینقدودیخرقدرتکاهشدنبالبهوکارکسبيهاتیفعالازياریبسماهيددر. استرساندهثبت

یاسیستوافقاتيفضاازثرامتارزنرخاتنوسانمورددریسردرگمازیناشآنازیبخشالبتهکهاندبودهروه بروانیمشتر
.استبودهکشور

وعیشاوجوالتیتعط(ماهنیفروردازگذشتهماه9یطماهيددر) 43،81(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص
ماتیتصمازثرامتزارنرخینانینااطموتورم،ینگینقدکمبودلیدلبهشاخصنیا. استدهیرسزانیمنیکمتربه) کرونا

.استافتهیکاهشياقتصاديهابخشهمهدریاسیس
به. استافتهیکاهشآذربهنسبتيکمترنرخباماهيددر) 49،91(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

شیافزاسفارشات،زانیمکاهشدنبالبهيکشاورزوخدماتوساختمانبخشدرژهیوبهياقتصادفعاالنازياریبسدهیعق
.دهندیمادامهتیفعالبهممکنيروینحداقلباینگینقدکمبودوهانهیهزفشار

ازیبخش. استدهیرسریاخماهسهمقدارنیکمتربهماهيددرهمچنان) 47،14(خدماتایکاالصادراتزانیمشاخص
گمرك،آمارنیآخراساسبر. استبودهییهواوآبطیشرانیهمچنوهیژانوالتیتعطلیدلبهیخارجيتقاضاکاهش

.اندداشتهکاهشآذربهنسبتیوزنلحاظبههمویارزشلحاظبههمماهيددروارداتوصادرات
شیافزايحدودتا) 55,39(قبلماهبهنسبت) 58،25(شدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتفروشمتیقشاخص
دیتوليهانهیهزفشاروهامتیقشیافزاروندادامه. استبودهساختمانبخشدرشاخصنیاشیافزانرخنیشتریبوداشته
.ابدیشیافزاخدماتومحصوالتفروشمتیقتقاضا،وهیاولموادمتیقکاهشبا وجودشدهباعث

دهیرسخودمقدارنیشتریبهب) 98مهر(طرحشروعيابتداازدوره28یط) 69،83(يانرژيهاحاملمصرفزانیمشاخص
مشکلباياقتصادفعاالنازياریبس،حالنیابااست. شدهدیتشدزمستانيابتدادردیشديسرمابروزلیدلبهالبتهکه

.هستندروه بروزیندیتولنهیهزرفتنباالوسوختمتیقشدنبرابرچند

.اندبودهروه بروتقاضادیشدکمبودباوکارهاکسباکثر،يددرياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه
راخدماتبخشدرژهیوبهوکارهاکسبازياریبسهااتیمالشیافزاازینگرانباهمراههانهیهزفشاردارادامهروندآنبرعالوه

.استدادهقراریلیتعطآستانهدر
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وهانهیهزشیافزاتحملتواننیاازشتریبوکردهاستفادهخودتوانحداکثرازهابنگاهازياریبسکهاستياگونهبهتیوضع
تقاضاکاهشباعثارز،متیقبرآنریثاتوکشوریالمللنیبيضافازیناشینانینااطمگریديسواز. ندارندراینگینقدکمبود

.استشده

صنعتدیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه50،31عددماهيددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

انیمدرماهيددر. استدهیرسریاخماههپنجمقدارنیکمتربههاتیفعالرشدنرخصنعت،بخشفعاالناکثراعتقادبه. است
درنیهمچن. اندرساندهثبتبهرا50ریزعددهیاولمواديموجودوانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصیاصليهالفهوم

.استبوده50ریزکلشاخصعددمبلمانوکاغذچوب،وکیپالستوکیالستچرم،وپوشاك،ییغذا،يرفلزیغیکانعیصنا
مقدارنیکمتربهمردادازریاخماهپنجیطوداشتهکاهشآذربهنسبت) 50،54(ماهيددرمحصوالتدیتولمقدارشاخص

.استینگینقدکمبودوانیمشتريتقاضادیشدکاهشآنیاصللیدلکهدهیرسخود
. استرساندهثبتبهرامقدارنیکمترمردادازریاخاهمپنجیط) 44،90(ماهيددرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
انیمشترازياریبستاشدهباعثارزنرخنوساناتوکشوریالمللنیباستیسيفضابهنسبتینانینااطم،ینگینقدکمبود
.شوندیسردرگمدچار

ادامهوتورم. استدهیرسریاخماهسهمقدارنیکمتربهوشدهیکاهشدوباره) 46،21(ماهيددرهیاولمواديموجودشاخص
ینگینقدکمبودوارزنرخینابساماناماشده،کمترقبلماهبهنسبتآنشدتهرچندهیاولموادمتیقیشیافزاروند

.استکردهروه بروهیاولموادکمبودباراهاشرکت
خودمقدارنیشتریببهریاخماهسهدروداشتهشیافزاقبلماهبهنسبت) 53،14(انباردریینهامحصوليموجودشاخص

.استافتهیشیافزاانبارهادرکاالهايموجودفروش،زانیمشاخصکاهشوتقاضاکاهشبارسدیمنظربهاست.دهیرس
فعاالندهیعقبهاست.کردهثبتمردادماهازراخودماههپنجمقدارنیکمتر) 45،63(محصوالتفروشزانیمشاخص

شدهدیخردرمیتصميبراانیمشتریسردرگمباعثارزمتیقنابسامانطیشراوینگینقدودیخرقدرتکاهشيصاداقت
یانیپايروزهابهدنیرسوماهبهمنيبراراطیشرابهبودبهینیبخوش) 61،62(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص.است
کیپالستوکیالستومبلمانوکاغذچوب،جزبههاتیفعالرشتههمهدرياقتصادفعاالنبایتقر. دهدیمنشانراسال

.دارندندهیآماهيبرامثبتانتظارات
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1400بهمن- کنندهمصرفمتیقشاخص
بهمندريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمتیقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخزانظورم

دیخريبرا1399بهمنازشتریبدرصد35,4نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد35،4عددبه1400
.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کی

عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهشدرصدواحد0،5قبلماهباسهیمقادر1400ماهبهمنيانقطهتورمنرخ
با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد40,7بهيدرصدواحد1،9کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«

بهنسبتکهبودهدرصد35،3يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ.استدهیسردرصد32,5بهيدرصدواحد0,1شیافزا
قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد35،8ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد0،5قبلماه
.استداشتهکاهشدرصدواحد0،7

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد2،1به1400بهمنماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمخنرازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,3قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد1,1ودرصد3,9بیترتبه»خدماتویوراکرخیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهشیافزادرصدواحد0,8قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2,7ییروستايخانوارهايبرانرخ
خانوارهاساالنهتورمنرخاهشک

قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد41،4بهکشوريخانوارهايبرا1400ماهبهمنساالنهتورمنرخ. استآناز

درصد40،8بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنمه.دهدیمنشانکاهشدرصدواحدیکقبل،
کاهشدرصدواحد1,6ییروستايخانوارهايبراوکاهشدرصدواحدیکيشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد44,2و

.استداشته
هامتیقراتییتغ
»جاتیسبز«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشاما،هیخوراک«عمدهگروهدر
) نباتوشکرقند،(»ینیریشوشکروقند«گروهو) یرانیابرنجانواع(»غالتونان«گروه،)بادمجانوکدوسبز،ینیزمبیس(

گروه،)مسافرخانهوهتلدراقامتنهیهز(»رستورانوهتل«گروه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر. است
بهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) یعیطبگلومجلهروزنامه،(»فرهنگوحیتفر«گروهو) پوشاكانواع(»کفشوپوشاك«

.استشتهدامتیقکاهشگذشتهماهبهنسبتخانواریمصرفگازمکعبمترکیمتیقمتوسطنیچنهم.اندداشتهقبلماه
درصد44تانهمدهکيبرادرصد40،4ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400بهمندرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه

.استاولدهکيبرا
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اخبار مهم اقتصادي 

يگذارهیسرمابامسمگاپروژه7آغاز
الیراردیلیمهزار350

راپروژهامگ7،فجردههدررانیامسعیصنایملشرکت
:استکردهآغازالیراردیلیمهزار350يگذارهیسرمابا

جانیآذربادراستانسونگونيکاتدمسدیتولطرح
يگذارهیسرماالیراردیلیمهزار200ازشیببایشرق

2700تواندیمطرحنیا. استشدهیزنکلنگآماده
.کندجادیایشغلفرصت

2فازوفسنجانرسرچشمهمسظیتغل3فازيهاطرح
182ویشغلفرصت450شهربابک،دردوكیمظیتغل

.کردخواهدجادیادرآمداردیلیمهزار
آمادهزینهرمزگاناستاندرکیدفسفریاسدیتولطرح

هزار100ویشغلفرصت400حدودکهاستیزنکلنگ
.آوردخواهدارمغانبهدرآمدالیراردیلیم

وآبادخاتونسربارهونیفولوتاسکارخانهاحداثطرح
نیاکهاستیزنکلنگآمادهزینآبادخاتونآهککارخانه

ازشیبویشغلفرصت1000در مجموعطرحدو
.کرددخواهجادیاساالنهدرآمدالیراردیلیهزارم155

زییپافصلدریمعدنيمجوزهاصدورشیافزا
یگواهاکتشاف،پروانه(یمعدنيمجوزهاصدورزانیم

فصلبهنسبتزییپافصلدر) يبرداربهرهپروانهوفکش
.افتیشیافزاتابستان
ماههسهیط: کرداعالمتجارتومعدنصنعت،وزارت

یگواهفقره126واکتشافپروانهفقره310امسال،زییپا
264،پارسالمشابهمدتدررقمنیا. شدصادرکشف
بهکهبودکشفیگواهفقره122واکتشافپروانهفقره
.استيدرصد3,3ويدرصد17,4رشدازیحاکبیترت

يبرداربهرهپروانهفقره130امسال،زییپایطنیهمچن
،)فقره123(تابستانفصلآماربهنسبتکهشدصادر
نهیهزنیابرافزون. دهدیمنشانرشددرصد5,7
3,7شیافزاباکشفیگواهمرحلهدریاکتشافاتیعمل

صورتالیراردیلیم600وهزارکیحدودازيدرصد
اردیلیم659وهزارکیحدودبهتابستانفصلدرگرفته

.دیرسزییپافصلدرالیر

يابتداازتجارتومعدنصنعت،وزارتگزارشبه
شدصادراکتشافپروانهفقره797آذر،انیپاتانیفرورد

700(گذشتهسالمشابهمدترقمباسهیمقادرکه
اتیعملنهیهز.دهدیمنشانرشددرصد13,9،)قرهف

3حدودبه99سالماهه9الیراردیلیم911ازاکتشاف
کهدیرسامسالماهه9یطالیراردیلیم593وهزار

اتیعملنهیهزشیافزادرصد294شیافزادهندهنشان
.استاکتشاف

بشکهونیلیم1,4بهنفتفروششیافزا
بوددولتنظر

نکهیاانیببامجلسبودجهوبرنامهونیسیکمسیرئ
دربشکههزار400وونیلیمیکبهنفتفروششیافزا
حهیالدردولت: گفتبوددولتنظر، 1401بودجهحهیال
اوراق،بفروشدنفتنتوانستاگرکهبوددادهشنهادیپ

.میکردحذفرانیامجلسدرکهکندواگذار
يوگو گفتبرنامهدرحضورباییبابایحاجدرضایحم

نفتيدرآمدراتییتغدربارهمایس2شبکهيخبرژهیو
نیبسهیمقادر: افزودندهیآسالبودجهحهیالدر

قیتلفونیسیکمدرآنچهودولتحهیالینفتيهادرآمد
درخودینفتمنابعدردولتکهبودنیا،افتاداتفاق

بشکههزار200وونیلیمیکفروشندهیآسالحهیال
کییولکرد،ارائهمجلسبهدالر60متیقبارانفت

اردیلیمهزار408دولتمنابعکهبودمطرحیموضوع
اموالفروشيهادرآمدوینفتيهادرآمدمحلازتومان

وینفتيهادرآمدمحلازتوماناردیلیمهزار481بود،
یمومعيهادرآمدمحلازتوماناردیلیمهزار644،يگاز

ریساالبته.بودریسامحلازتوماناردیلیمهزار299و
توماناردیلیمهزار70آنبخشکیکهبودقسمتسه

هزار137واوراقتوماناردیلیمهزار88سهام،فروش
ازاستقراضوبرداشتدرصد20همتوماناردیلیم

بههفتهدوگذشتازبعدکهاستیملتوسعهصندوق
يبرایقانونامکاننتوانستهدولتکهمیدیرسجهینتنیا

سهمیعنیکندآمادهراتوماناردیلیمهزار137برداشت
وکشورتوسعهيبراکهبوددرصد40یملتوسعهصندوق

.استیخصوصبخش
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