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شودکمرنگ می2025ازعرضهرشدمحدود،نسبتااکتشافیهايفعالیتتوجه به با

سرمایه گذاريمیلیارد دالر 100نیاز صنایع مس جهان به 

برايدالرمیلیارد100ازبیشبایدجهانمسصنایعمعتقد است،CRUموسسهدرپایهفلزاترئیس بخش» اریک هایملیچ«
.کاهش بدهد2030سالتاراتنیمیلیون4,7ساالنهعرضهکسريبتواندکهندنکهزینهمعادنیایجاد

برايعرضهشکاف:گفتشد،برگزارشیلیسانتیاگودرکه) CRU)2022مسجهانیکنفرانسدرسخنانیطیتحلیلگراین
پیدا افزایشبرقیخودروهايوپاكانرژيهايبخشتقاضا در چونشود،میبرآوردسالدرتنمیلیون6حدودآیندهدهه

ترینبزرگ-شیلیدراسکوندیدااندازهبهپروژههشتآیندهسالهشتطیبایدجهانکهستي آن امعنابهاین.می کند
. بسازد- جهانمسمعدن

بهنامعلومکاريچنین، انجام هستندگرینفیلدهاپروژهازنیمیحدودکهواقعیتاینبا در نظر گرفتناظهار کرد:هایملیچ
بودهپایین)نخوردهدستوبکرهايحوزهدرگذاريسرمایهي گرینفیلد (هاپروژهتکمیلنرختاریخی،نظراز.رسدمینظر

. است
مورددرپرسش هاییبنابرایناست،نیافتهتوسعههنوز2012سالازگرینفیلدامکان پذیر هايپروژهازبزرگیبخشافزود:او

.داردوجودعرضهشکافبهنسبت کارآمدوموقعبهپاسخگوییتوانایی

معادن جدید
فرست«شرکت Cobre Panamaمعدن.اندشدهراه اندازي و آنالینگذشتهسالسهطیمسبزرگمعادنبرخی

وشدهاثباتذخایرتنمیلیارد3,1دارايداراییاین،شودمیبرآورد. یافتدستتجاريتولیدبه2019سپتامبردر» تومنکوا
.کندتولیدسالدرمستنهزار 300ازبیشتواندمیکاملظرفیتباوباشدمحتمل

میماه درجمهوري دموکراتیک کنگودر»کاکوال-کاموآ«پروژهدررامسکنسانترهتولید، »یوانهواآ«شرکت معدنی همچنین 
.یافتدستاريتجتولیدبهجواليدروکردآغازپارسال

انتظار. کرداستخراج2021اکتبردررا پرودرQuellavecoمعدنسنگ مس درنخستین»آنگلو آمریکن«از طرفی شرکت 
در. کندتولید2022سالدرمستنهزار 160تا120بینوبرسدتجاريتولیدبه2022سالاواسطتاداراییاین،رودمی

می رسد.نخستسال10برايسالدرتنهزار 300د این معدن بهمیزان تولیکاملتولیدصورت 
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زمانیهايچرخهدرعرضهمازاداشتباهاتتکرارنسبت بهتولیدکنندگانهستند،انجامحالدرمسهايپروژهکهحالیدر
.دهستنمحتاطشود،میترگرانوترپیچیدهبسیارمعادنساختکههنگامیهابرنامهتسریعوگذشته

مورددرهانگرانیدلیلبههرچند.شده استداد و ستد دههیکمیزانباالترینهحدودمدرفلزاینقیمتدر ماه هاي گذشته 
کند، قیمت با کاهش مینرمپنجهودست2020اوایلاز19- کوویدمواردمجددشیوعبدترینباهم اکنون کهچینيتقاضا

مواجه شد. 
نمایان شدنبانک،اینتحلیلگرانگفتهبه. کندمیحمایتCRUبینیپیشازبانک آمریکاگزارشجدیدتریندر عین حال، 

.بودخواهدهمراهناهمواريبافعالیتافزایشامااست،خوبمسمدتکوتاههايپروژه
2022پروژه هاي برتر معدنی مس در سال 

2025احتمال کاهش عرضه از 
واندبودهساختحالدردههسهتقریبایافتگی رسیده اند،توسعههم اکنون بهکههاییپروژهازيبسیار،گویندمیکارشناسان

.شودکمرنگ2025سالازاستممکنعرضهافزایشاخیر،هايسالدرمحدودنسبتااکتشافیهايفعالیتبا
چراکه شرکت معدنی شود،میحاصلکستانپادرReko Diqکانسارازبالقوهطوربهآیندهدههطی جدیدعرضهازبخشی

.دادپایانکشورایندولتبامدتطوالنیاختالف هايبهکهیافتدستتوافقیبهگذشتههفته» باریک گلد«
بریتیشدرKSMشرکت »گلدسیبریج«پروژهو فیلیپیندر»آلکانترا«گروه»تامپاکان«پروژه،رودمیانتظارهمچنین

.کندکمکجهانیعرضهشکافکاهشبه) کانادا(کلمبیا
ي طال- مسيدالرمیلیارد6,93بزرگمعدنزیرزمینیتوسعهتوسعهحالرد»ریوتینتو«اخبار حاکی از آن است که 

واستافتادهتعویقبهبارچندینیهاولتولید. استشدهمواجههزینهافزایشوتاخیرباکهبودهمغولستاندر» اویوتولغوي«
.شودانجام2023نخستنیمهطیرودمیانتظار

. کندمیدنبالنزدیکازدهدمیانجاماکوادوردرخودAlpalaطال- مسپروژهباSolGoldکهراآنچههمچنین بازار
بهتوسعهازپسکهاعالم کردهامانکرده،منتشرپروژهاینبرايرا ) PFS(سنجیامکانپیشمطالعههنوزشرکتاگرچه این

.کردخواهدتولیدنقرههزار اونس913وطالهزار اونس245مس،هزار تن150ساالنهمتوسطورط
Mining.comمنبع: 
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هشدار درباره کاهش تولید مس شیلی
(مونترال) گفت: پادشاهی شیلی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مس BMOتحلیلگر بانک سرمایه گذاري » کالین همیلتون«

گذشتهسال18طیجدیدهايپروژهدرگذاريسرمایهدالرمیلیاردهاوجودباکشوراینتولیدطر است، چرا کهجهان در خ
.استانتظارحدازپایین ترهمچنان

هفته هاي اخیر چندین استعالم درباره تضعیف تولید مس این کشور از ابتداي امسال طیاین تحلیلگر بازار کاال با بیان اینکه 
،کنندمیفعالیتکشورایندرکههاییشرکتازبسیارينخستماههسهتولیدهايگزارشارائه کرده است، افزود:دریافت 

.استشدهآغاز
بهکاهشدرصد7با2021مشابهماهبهنسبتزیراانداخت،وحشتبهراگذارانسرمایه، 2022در ژانویه شیلیمستولید
.استگذشتهسال11درمیزاننکمتریکهرسیدتن700هزار و 425

شیلیمسدولتیکمیسیونکهبوددالیلیاز جمله گذراومدتکوتاهمسائلسایروآبکمبودمعدن،سنگپایینکیفیت
.نیسترویداد غیرمعمولیکتولیدکاهش»همیلتون«براي،وجوداینبا. کردبیانکاهشاینشدیدافتبراي) کوچیلکو(

BMO5,4ازبیشکمیکشوراینکهزمانی؛باشد2004سالازکمتر2022سالدرکشوراینمستولیدکهبرآورد کرده
.بودجهانتولیدازدرصد37معادلکهکردتولیدرافلزاینازتنمیلیون

)2022و 2021ساله و سال هاي 5(میانگین تولید معادن مس شیلی- 1نمودار 

بهسالدرتنمیلیون6بینیپیشوشدراکدتولیدسطح،2000دههاوایلو1990دههدردتولیمداومافزایشدنبالبه
.نشدمحققافزایش ساالنهاضافه



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

5

دولتیشرکتسابقاجراییمدیروي که . استماندهخوشبین،)سونامی(شیلیدنامعملیانجمنرئیس»هرناندزدیگو«البته 
معدنوسعهت» تک ریسورسز«چراکه شرکت یابد،افزایش2023سالدرکشورین مس اتولیدداردانتظاربود،کودلکو

Quebrtada Blancaبه جریان می اندازد2022سالدومنیمهدرراخود.
وجوديبیشترنظارتیوقانونیاطمینانزمانی کهواستاندكدر تولیدعمدهتحوالتکهه بودگفتمارسماهدرهرناندز

.یابدمیافزایشگذاريمایهسر،داشته باشد

معادن قدیمی
گذاريسرمایهمربوط به میزانفقطشیلیتولید درمسائل:گفتBMOتحلیلگر بانک سرمایه گذاري ،همیلتوناز سوي دیگر 

.استموجودهايداراییشدنپیرپیامدبلکهنیست،جدیدهايپروژهتوسعه معادن و در
ودهدمیادامهناپذیراجتنابروند کاهشیبهشیلیدر] کاتديمس[SX-EWتولیدهمه،ازترمهم : افزودتحلیلگراین

.استپیشدههیکاوجازکمترهزار تن500اکنون
شیلیمستولید دو ماهه نخست معادنوضعیت - 2رنمودا

37از آنقبلبه فصلنسبتالسامنخستماهسهدرشیلیازمتحدهایاالتکاتدواردات،S&P Globalهايدادهاساسبر
.استیافتهافزایشدرصد

کهشودبازاربرمبتنیقانونجایگزینتاکندمیپیشنهاداساسیقانوندرراتغییراتازايمجموعهشیلیسسانوممجلس
استممکنچون،بگذاردثیرتاکنندگاناستخراجبرتواندمیاصالحاتاین.استپینوشهنظامیدیکتاتوريدوران بهمربوط

.کندبازلیتیومومسهايداراییترینبزرگازبرخیکردنملیبرايرادرها
سودآوريوناخالصفروشاساسبرراهاشرکتتعرفهکههستندمعدنامتیازحقجدیدالیحهتنظیمحالدرسیاستمداران

.دهدمیافزایش
Mining.comمنبع: 
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2022قیمت مس در سالاز بهبود پیش بینی کمیسیون مس شیلی

پوند (واحد وزنی)هردردالر4,4را به2022سالبرايمسقیمتبینیدر آوریل، پیش) کوچیلکو(شیلیمسکمیسیون
.کرده بودحفظپوندهردردالر3,95مسبرايراخودقیمتیبینیپیشکوچیلکوژانویه،ماهدر.دادافزایش

خطرات مربوط وفلزاتبازارهايدرموجوديکاهشاز جملهاقتصاديعواملتاثیرتحتافزایشنایاعالم کرد:کمیسیوناین
مس است.جهانیعرضهانتظاراتنشدنبرآوردهبه
اینتمامامااست،خوبشیلیبرايقیمت مسافزایشکهحالیدرگفت:خبرنگارانبهمعادن شیلیوزیر»هرناندومارسال«

ودریایینقلوحملفوالد،سوخت،قیمتافزایشاحتمال زیراشد،نخواهدمنعکسمالیاتآوريجمعدرقیمتافزایش
.داردوجودنیزمعدنیمنابع

بهمنجراوکرایندرجنگاگراظهار کرد:کوچیلکو هممعدنیبازارهايکنندههماهنگ»گارايویکتور«از سوي دیگر، 
اصالحآیندههايماهبراي توانمیراصعوديبینیپیششود،انرژيوفتنقیمتافزایشیاروسیهمسعرضهمحدودیت

.کرد
برخیهرچند : افزودودادنسبتمعدنسنگپایینعیاروآبمشکالتبهرامحلی در شیلیمعادنبرخیتولیدکاهشوي

خواهدبهبودسالدومنیمهدرملکردعامااند،شدهمواجهعملیات اجراییدراختاللیاتاخیرباگذاريسرمایههايپروژه
.یافت

سالاواسطازکهمتوالیافتازپس- جهانمسکانساربزرگ ترین-معدن اسکوندیدادرBHPعملیات شرکتگفت:گاراي
.کردخواهدبازیابیبهشروعشد،تجربه2020

از پیش بینی کهکردهبینیپیش2023لسابرايراپوندهردردالر3,95قیمتهمچنین کوچیلکو در گزارش اخیر خود
بوده است.باالترژانویهدردالري3,8

سالبهنسبتدرصد2,6کهبرسدتنمیلیون5,78به2022سالدرشیلیمساین کمیسیون پیش بینی کرده که تولید
.خواهد داشتافزایش2021

این مسالهکهداشتخواهدهزار تنی104کسري2022لسادرشدهتصفیهمسجهانیبازارکوچیلکو،بنا بر پیش بینی
راهزارتنی329تولید، مازاد2023سالاز طرفی این کمیسیون براي.کندمیواردبورسانبارهايموجوديبرنزولیفشار
کرده است.بینیپیش

منبع: رویترز
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبگروه
2022ه جهان در ژانویمسوضعیت تولید 

آوریلماهبولتندررا2022در ژانویه مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبگروه
درصدي مواجه شده 4,5با افزایش 2022در ژانویه جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشر
است. 
ICSG ،روشبهاستخراجدرصد و 5,5در ژانویه امسال مسنترهکنسادیتولگزارش دادSX-EW)0,3) یانحاللاستخراج
و2021هیژانونییپاهیپابانیااماکرد،رشددرصد4,5حدودامسالهیژانودردنامعدیتولافزایش یافت. اگرچه درصد

.می شودسهیمقا، بودقرنطینه جهانییمنفریثاتازبهبودحالدرمسصنعتکهیزمان

مسمعادندیتول
نرخو19- کوویدباارتباطدردولتیيهاتیمحدود

باعثهمچنانگونه امیکرون،لیدلبهعفونتداریپا
سالآغازدرکشورهابرخیدردنامعدیتولشدنمحدود
افزایش ازمسیجهاندیتول،وجودنیابا.شد2022
.شدمندهبهرافتهیتوسعهایدیجدمعادندرتولید

تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در ژانویه 
درصدي مواجه شد. تولید کنسانتره مس شیلی 7با افت 
با کاهش SX-EWدرصدي و تولید به روش 8با افت 

درصدي همراه بود. 3,2
دومین تولیدکننده مس جهان در پرو،درتولید مس 

با » گراسبرگ«ید اندونزي در این مدت با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی درصدي مواجه شد. تول13ژانویه با رشد 
کاکوال گزارش شد.- درصدي همراه بود. رشد قوي تولید در کنگو به دلیل توسعه معدن جدید کاموآ35رشد 

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده

مواجهيدرصد2حدود شیافزابا2022ژانویه درجهان
افزایش درصد2,3هیاولدیتول،مدتنیادر.استشده
.بدون تغییر ماند) قراضهاز(هیثانودیتولویافت
نگینیواالکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

درصد 3در ژانویه امسال حدود ) یکیالکتراستخراجو 
مس تصفیهدیتولیرسمهیاوليهادادهکاهش یافت. 

.استيدرصد4رشدازیحاکنیچشده
در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به 
لیدلبهژاپندیتولدرصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. 15توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 

.بودکمتردرصد5,7،یاتیعملمشکالت

مسمصرف
درصدي مواجه شده است. 3با افزایش حدود 2022هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس جهان در ژانویه داده

.افتیشیافزادرصد1,3حدوددر ژانویهنیچبه جزجهانشدههیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورد
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موجودي درراتییتغياستثنابه(نیچيظاهرمصرف
تحتکهکردرشددرصد4,5هیژانودر) نشدهگزارش

هیتصفمسخالصوارداتدريدرصد10شیافزاریثات
.بودشده

بازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
چینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانی

توسطنشدهگزارشهايموجوديو کندمیاستفاده
تراز .دمی شوتهیهچینمسبازاردرتخصصمانمشاور

دراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهمس
.استبوده 2022در ژانویه ی بازارتنهزار36مازاد ازحاکیچین،موجودي

مس بازار
درژانویهدرنیچموجودي هاي رسمی مسبه نظر می رسد،مستقلمشاوردوتوسطشدهارائهيبرآوردهانیانگیماساسبر

شدهينگهدارمسموجودي،2022مارسانیپاتا.استافتهیافزایشتنهزار20حدود2021سالیانیپاسطحباسهیمقا
درصدي38شیافزاکه دیرسهزار تن 263بیش از بهمجموعدر) LME،COMEX،SHFE(فلزاتیاصليهابورسدر

هزار و 10مارس امسالدرLMEمسينقدمتیقنیانگیمداشت. 2021دسامبرانیپادر شدهينگهدارموجوديبهنسبت
.داشتشیافزافوریهنیانگیمنسبت بهدرصد3کهبودتندر هردالر237

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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بازار سنگ آهنبررسی

اثربرکهاقتصادياحیايبهکمکبرايبیشتريیتحما،شدمتعهدچیناینکهازپسآوریل 26شنبهسهآهنسنگقیمت
.یافتافزایشدوبارهاست،گرفتهقرارخطرمعرضدرکرونا ویروسشیوعتشدید

شدتبهکهکوچککارهايوکسبوصنایعبرايبا توجه به تعهد بانک مرکزي چین به حمایت مالی از اقتصاد واقعی، بویژه 
هردردالر138,32بهدرصدي1,3افزایشباچینشمالبهوارداتیدرصد 62آهنسنگ،انددیدهآسیبگیريهمهایناز

ارزذخیرهبرايبایدهابانککهپولیمقدارکاهشبرمبنیچینخلقبانکروز دوشنبه تصمیمدنبالبهاین.رسیدتن
.صورت گرفت،یوانافتکردنمحدودبهکمکبرايتالشوباشندداشتهخودخارجی

در19-کوویدویروسشیوعازترسدر واقع شد.اتفلزقیمتسبب سقوط پکن،در19- کوویدویروسسریعشیوعازترس
کرد.فلجراشانگهايمالیمرکزمواجه شوند،شدیديهايمحدودیتباکشوراین ازبیشتريمناطقاینکهوپکن

منجر به نجاتاستممکنسیاستاین : نوشتیادداشتیدریااسترالبانک مشترك المنافعدرکاالتحلیلگر»ویوك دار«
.شود2022سالدراساسیفلزاتوآهنسنگتقاضاي

سازوساختبخشدرکاالتقاضايتثبیتبهکاهش مالیم سرعت رشد اقتصادي کهامیدوارندگذارانسیاست: افزودوي
.باشدداشتهتوجهیقابلافزایشامسال در این کشوررساختیزیهاي گذاريسرمایه،رودمیانتظارکهحالیدرکند،کمک

وداخلیعواملاقتصاديثیرتابایدتاکید کرد:کشورایندولتیشورايجلسهدرهفته گذشتهچینوزیرنخستیانگ،ککلی
نیمهاقتصادي درهايپایهوهاقیمتتثبیتبرايسیاسیاقداماتوتحت نظر قرار داداند،بودهانتظاراتازفراترکهرا خارجی

.شوداجرانخست سال
نظربهزیراکند،فراهمراهاقیمتکفصرفا،زیرساختیهايمحركیمدارانتظارنوشت:یادداشتیدر»اکونومیکسپیتالک«

.است2022سالدرترآهستهرشدتحملبهمایلدولت،رسدمی
مدتبهنسبتنخست امسالماههسهدرکشوراینفوالدظاهريمصرف:کرداعالمهفته گذشتهچینفوالدوآهنانجمن
سال بهبود می یابد.دومنیمهدرتقاضاامااست،یافتهکاهشدرصد9,5سالپارمشابه

فوالدتولیدبرمعقولیهايکنترلبایدچین:گفتپکندرکنفرانسیدرچینزیستمحیطوزارتدرمدیریک »گائولی«
.استاین کشوردولتگذشتههفتهوعدهطبقسال،دومینبرايتولیدکاهشمعنايبهاینعمل،در.کنداعمال
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شرکت هاي سنگ آهنیوضعیت 
BHP تاثیرتحتشرکت سنگ آهنایندومماههسهتولیدممکن است کهدادهشدار، بزرگ ترین شرکت معدنی جهان
ماندهباقی2022سالتولید حجمبینیپیشومالیهايهزینهکردنبرآوردهمسیردربا این وجوداماباشد،کارگرانغیبت
.است

بیشتريافزایشاوکراینبحراندلیلبهتورمیفشارهايوبازارنوسانات:گفتنیزBHPاجراییارشدمدیر»هنريمایک«
و داشت ضعیفیآغازامسالدیگر شرکت بزرگ معدنی، » ریوتینتو«آهنسنگاصلیبخشاز سوي دیگر، .استداشته

.رسیدتنمیلیون71,5بهوبودپارسالمشابهمدتازکمتردرصد8شرکت در سه ماهه نخستآهنسنگصادرات
شرکتاینونکردگذاريسرمایهجایگزینمعادندر2016و2013هايسالبینکهاستدلیلاینبه»ریو«مشکالت

طوربهشرکتکهآنچهبهنسبتتريپایینکیفیتباآهنسنگهموکمترحجمهمهکشدقدیمیمعادنباکاربهمجبور
.کنندمیتولیداست،معروفآنبهسنتی

دلیلبههاپروژهاینتحویلاماداده،انجامجدیدمعادنازنسلیرويهنگفتیگذاريسرمایهگذشتهسالچهاردرریو
.استافتادهتعویقبه19- کوویدگیريهمه

مواجهمشکلباپیلبارامنطقهدرطوفانفصلدلیلبهسنتیطوربهسالنخستماهسهدراسترالیاآهنسنگتولیداگرچه 
، چراکه اختالل بزرگی رخ نداده است.کندسرزنشهواوآبباراینتواندنمیریواما،شودمی

در»واله«گندلهوآهنسنگفروشدرصدي7,6کاهشباعثبرزیلدرعملیاتیمشکالتوبارانشدیدبارشهمچنین 
.بوددسامبربهمنتهیماهسهازکمتردرصد35,2آنفروشکهحالیدرشد،گذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

منابع: رویترز
Mining.com
Financial Review

2022مارسدرنیچمسوارداتآمار
باوافتیکاهشهمبازمارسماهدرنیچمسوارداتکهدادنشاننیچگمركکلادارهيهادادهرویترز:

يهاتیفعالبهکرونايریگهمهيریگاوجچراکهشد،مواجهپارسالمشابهمدتبهنسبتيدرصد8,8افت
.رساندبیآسیمصرفويدیتول
مستنهزار504گذشتههمادرجهانفلزاتکنندهمصرفنیتربزرگن،یچگمركيهادادهاساسبر

.افتیکاهش2021مارسدرتن317وهزار552باسهیمقادرکهکردواردیمسداتیتولوکارنشده
ازسطحنیترنییپاکهدیرسواحد50ازکمتربه2022مارسدرنیچدیخررانیمدیرسمشاخصنیهمچن
خودرودیتولماننديدیتوليهاتیفعالن،یلیجويشانگهاشهرهاي درژهیبو19-دیکوووعیش. بود2021اکتبر

.استکردهمختلراکیلجستنیهمچنو
يهابخشدرژهیبودومماههسهدرمسيتقاضا: گفتکهیآنتایدولتیقاتیتحقموسسهلگریتحل»گوجانیچ«

سالدرمسگسنيبرانیچیکليتقاضارسد،یمنظربه: افزوديو. رسدیمنظربهفیضعامالكوخودرو
.ابدیشیافزاشدههیتصفمسدیتولرشدینیبشیپبهتوجهبا2022

پارسالمشابهمدتبهنسبتدرصد2,6کهدیرستنونیلیم1,47بهامسالنخستماههسهدرمسواردات
درشدهيفرآورمهینمعدنسنگایمسکنسانترهوارداتن،یچگمركيهادادهاساسبر. داشتشیافزا

.افتیشیافزایاندک2021مارستنونیلیم2,17بهنسبتکهدیرستنونیلیم2,18بهارسم
ونشدهکارومینیآلومتن361وهزار594مارسماهدرکشورنیاکهکرداعالمنیچگمركنیهمچن

مارستاهیژانویطنیچومینیآلومصادراتگمرك،گزارشاساسبر. استکردهصادریومینیآلومداتیتول
.افتیشیافزادرصد26,7کهبودتنونیلیم1,6
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صندوق بین المللی پول:

ر؛ تورم براي مدت طوالنی تري باال می ماندجنگ، تقاضا و بازار کا
درکنندهمصرفقیمتترسریعافزایشاین صندوق، جهانیاقتصاداندازچشمصندوق بین المللی پول اعالم کرد: جدیدترین

ه البت. کندمیبینیپیشتوسعهحالدراقتصادهايونوظهوربازارهايهمچنینوپیشرفتهاقتصادهايبرايرا2022سال
هستند.قطعیتعدمازباالییدرجهدارايهابینیپیشاین

موادقیمتو2022سالدرگازونفتقیمتبروداشتخواهدکاالهابریمدتطوالنیثیرتااحتماالاوکراینبهروسیهحمله
.داشتخواهدثیرتاآیندهسالتاغذایی

:داده استشکلراق بین المللی پولصندواندازچشماصلیعاملچهاربر اساس این گزارش، 
زیراکردند،کمکمیالديگذشتهسالدرتورمرشدبهغذاوانرژي. ه استکردتشدیدراکاالهاقیمتافزایش،جنگ-1

واروپادرتورماصلیعاملکاهش یافت کهژئوپلیتیکیاطمینانعدموگذاريسرمایهکاهشهاسالازپسگازونفتعرضه
دراقتصادهايونوظهوربازارهايبیشتردرمهمینقشغذاییموادقیمتافزایشهمچنین.بودمتحدهایاالتدرحديتا
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مربوط به هايهزینه،گازونفتقیمتافزایشوشد برداشتکاهشباعثیهوایوآبچراکه شرایطکرد،ایفاتوسعهحال
.را باال بردکود

دلیلبهعرضههايتنگناکهیافتافزایشیحمایتسیاست هاي بحبوحهدریالدي مگذشتهسالدرتقاضاحالیدر-2
تورمنتیجهدر. بیشتر شدکارگرانغیبتوکانتینرکمبودنقل،وحملمشکالت،يبندرهايمحدودیتها،کارخانهتعطیلی
بایدعرضه،يتنگناکاهشویحمایتاهسیاستشدنبرداشتهباتقاضا. بودترقويبهبودهاکهجاهاییویژهبیافت،افزایش
راهابخشبرخیدراختالالتاحتماالروسیههايتحریمواوکرایندرجنگچین،مکررهايقرنطینهامایابد،کاهشامسال

.بخشیدخواهدتداومآیندهسالتا
هايمحدودیتزیرا،کردتغییراکاالهسمتبههاهزینه. استشدنمتعادلحالدرخدماتبهکاالهاازتقاضاهمچنین-3

تورماگرچه. کردکمککاالهاقیمتافزایشبهعرضههايتنگناوکردمختلراحضوريهايفعالیتيگیرهمهمربوط به
درکاالهاتورموبازنگشتهبحرانازقبلبه کاملطوربهمخارجالگوهاياماکرد،افزایشبهشروعگذشتهسالازخدمات
جاییبهبایدکلیتورمویافتخواهدافزایشيگیرهمهکاهشباخدماتتقاضاي. استچشمگیرهمچنانهاکشوربیشتر

.بازگردد،بودکروناازقبلکه
. استمحدودبریتانیاوآمریکامانندپیشرفتهاقتصادهايازبرخیدرتوجهقابلمحدودیت هايازپسکارنیرويتامین-4

دستمزدافزایش،تورمهرچنددهد،میافزایشرادستمزدها،ی مانند غذا، نوشیدنی و اقامتیصنایعدرعمدتاکارگران،کمبود
،رسدمینظربه. شدپیشرفتهاقتصادهايدرکارنیرويمشارکتکاهشسببگیريهمهحال،همیندر. استتحلیل بردهرا

ازبرخی. باشدعفونتادامهبابازگشتبهکارگرانناتوانییاتمایلنبودوزودهنگامهايبازنشستگیبهمربوطتغییراتاین
بهبودتدریجبهکارنیرويتامینسالمت،بحرانکاهشباامسالکهکنیممیفرضما. کنندمیکارکمتريساعاتکارگران

.دهدکاهشتوجهیقابلمیزانبهرا دستمزدرو به باالي فشارکهاستبعیدوبودخواهدمتوسطآنتاثیرامایابد،می
تداوماز قبل افزایش یافته براي مدت بیشتري ی کهدر این شرایط، انتظار داریم که تورمصندوق بین المللی پول اعالم کرد: 

سال 38تصادهاي پیشرفته به باالترین حد اقافزایش قیمت ها در هاي ما حاکی از آن است که سرعت بینی. پیشپیدا کند
درصد 8,7ها در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه به رسد، در حالی که افزایش قیمتدرصد می5,7گذشته یعنی 

سال این نرخ ها پیش بینی می شود، است. 2008از زمان بحران مالی جهانی در سال حرکتترین یابد که سریعافزایش می
.درصد کاهش یابد6,5و 2,5آینده به ترتیب به 

خواهددرآمدکمکشورهايدرویژهبپذیرآسیبهايجمعیتبرراثیرتابیشترینهاقیمتافزایشکهاستاینمهمنکته
ازباالترمختلفیدالیلبهاستممکنتورماما یابد،کاهشنهایتدرتورمکهاستاینماپایهانتظاراتکهحالیدر. داشت

باالمداومطوربهراتورمسرعتتواندمیکاالهاقیمتافزایشوجنگازشیناتقاضاوعرضهتعادلعدمشدنبدتر. باشداین
نهاده هاي هزینهودکنترطوالنیراعرضهاختالالتدتوانمیگیريهمهمجددشدنورشعلهوجنگاین،برعالوه. داردنگه

قیمتافزایشجبرانبرايتواندمینیزدستمزداسمیرشدفشرده،کاربازارهايشرایطدر. ددهافزایشبیشترراواسطه اي
فشارهايامراین. هستندخودخریدقدرتحفظبرايباالتردستمزدهايدنبالبهکارگرانچونشود،تسریعکنندهمصرف
می کند.تشدیدراتورمی
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022می7به روز رسانی: 

Mining:هزار55دیتولکنگوکیدموکراتيجمهوردرخودکاکوال-کاموامسیمعدنمجتمعدروانهویآیمعدنشرکت
.کردثبتامسالنخستماههسهدرراتن602و
ماهانهدیتولرکوردبهمارسماهدرکهدادخبرکرد،آغازرامجتمعنیاازدیتولپارسالکهییکانادایمعدنشرکتنیا

.استدهیرسمستن605وارهز19
ياندازراه. کرداعالمکاکوال-کاموارا درسالدرتنونیلیم3,8تیظرفباظیتغل2فازيتجاردیتولوانهو،یآنیهمچن

2022سالدردیتولدستورالعملازییباالسطحبهکهدهدیمراامکاننیاکاموامسبهظیتغلکارخانه2فاززودهنگام
واستشرفتیپحالدرزینسومفازتوسعه: کرداعالموانهویآشرکت.برسدمسکنسانترهتنهزار340تا290یعنی

.شودیمینیبشیپ2024سالانیپاتاآنمسدیتولنینخست
انیمدراریعنیباالترباجهانمسبزرگمعدننیدومبهمجتمعنیااست،معتقدوانهویآرعاملیمددلند،یفررابرت

.شدخواهدلیتبدیاصلعادنم
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جدیدترین تحوالت بورس نگاهی به 
شاخصرشدکهدارداینازحکایتامسالابتدايازبازاراینهايشاخصبررسی: گفتسرمایهبازارکارشناسیک

زارباکلیتسازها،شاخصوکلشاخصبرعالوهکهنشان می دهد موضوعاینکهبودهکلشاخصازبیشهموزن
درنوعیبهسرمایهبازارکلیتومتعادل روندوي افزود:. استبودهبرخورداررشديبهروومتعادلروندازنیزسرمایه

.است1401سالتورمکردنپیشخورحال

قصدهیچوشدهگرفتهکاربهبازارتنظیمبراياقداماینوبودخواهدمدتکوتاهبرايفقطصادراتعوارضوضع
اولیهموادصادراتبرمالیاتوضعبهسناباگووگفتدرمفتحمحمدصادق.نداردوجودتصمیماینپشتريدیگ

ارتباطزمینهتاشودمیباعثوداخلیبازاردرعرضهافزایشسببصادراتعوارضاعمال: گفتوکرداشارهمحصوالت
فقطواستنشدهگرفتهنظردرعوارضاینبرايتیثابرقم: کردتاکیدوي.کندپیداکاهشخارجوداخلقیمتی

.باشیمعوارضدرتغییراتازبرخیوجودشاهدتوانمیجهانیقیمتبراساس

مینتاگذاريسرمایهشرکتبهاروندانسازيکشتی: گفتایراناسالمیجمهوريکشتیرانیگروهناوگانتوسعهمعاون
.استشدهواگذار) شستا(اجتماعی

اجراییهايدستگاهوسازماننمایندگانباکهمتعدديومستمرجلساتدر: گفتمجلساقتصاديمیسیونکرئیس
اینازبخشیوتاکیدسهامدارانحساببههاشرکتشدهرسوبسودهايواریزیعنیمجلسقانونمرّ بهعملبرداشتیم
.استشدهاجراییموضوع

کاتدمستن3000قیر،تن775وهزار19دادوستدمیزبانماه،اردیبهشت17شنبهایران،کااليبورسصادراتیتاالر
.بودرطوبتیعایقتن100و

1401يابتداازکاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

انواعتنمیلیون11,7ازبیشورسیددالرمیلیارد7,4ازبیشبه1400سالطیایرانفوالدیرهزنجصادراتارزش
400ومیلیارد7از1400سالدرایرانفوالدزنجیرهصادراتارزشایمیدرو،گزارشبه.شدهدفبازارهايروانهفوالد،

بهرافوالدزنجیرهمحصوالتتنهزار687ومیلیون11بربالغتوانستایرانشدهیادمدتطی. رفتفراتردالرمیلیون
فوالدزنجیرهصادراتکلیديبازارپنجگذشتهسالامارات طیوتایلنداندونزي،عراق،چین،.کندصادرجهانکشور59

ایرانفوالدزنجیرهصادراتبازارازدرصد27,3چین.شدندشاملراکشورصادراتکلدرصد76ازبیشکهبودندایران
دالرهزار21ومیلیون2ارزشبهمحصولتنهزار540ومیلیون3ازبیشمدتاینطی. استدادهاختصاصخودبهرا
.استشدهیادمدتدرایرانفوالدزنجیرهصادراتکلحجمازدرصد30معادلکهصادرچینبه

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
اردیبهشت )17تا فروردیناول( از 

ارزش معامالت 
(میلیون ریال)

470،536،708گروه صنعت
52،845،157شرکت ملی صنایع مس ایران

%11سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت

در بورس کاال مسفروش محصوالت 
ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)اردیبهشت )17فروردین تا اول( از 

18،68046،534،881دکات
00مفتول

7503،233،211کنسانتره مولیبدن
8،8723،077،065سایر
28،30252،845،157جمع
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معدنوصنعتبخش- 1400اسفنددررانیااقتصادیقیحقبخششیپا
ارکانازیکیوياقتصادکالنوخرديهالیتحلدريدیکلیعاملمختلف،يهاجنبهازصنعتبخشرشدروندلیتحل

گریديهابخشبرصنعتتیفعالسطحنوساناتریثاتلیدلبهصنعتبخشدیتولشاخص. استاقتصادحوزهدريریگمیتصم
. ردیگیمقراراستفادهموردمدتکوتاهياقتصادمهمشاخصکیعنوانبهاقتصاد

نیاتیاهم. کندیممحاسبهرایبورسيهاشرکتمتیقوفروشد،یتولشاخصماهانهصورتبهمجلسيهاپژوهشمرکز
ورانیااقتصادبهواردهيهاشوكبازخوردرایزبود،خواهدشتریبدارديادیزتحوالتکهرانیااقتصاديبراروز،بهشاخص
صورتبهیقیحقبخشیرسمآمارکهیدرحالرد؛یگقراررصدموردفصلازکمترتواتردردیبااستگذارانیسيهاواکنش

باقبلسالمشابهماهبهنسبتیبورسیصنعتيهاشرکتدیتولشاخص،1400ماهاسفندیط.شودیمارائهریخاتباویفصل
کاهشبا99سالبهنسبت1400سالدرمجموعدرويدرصد0,4کاهشبااز آنقبلماهبهنسبت،يدرصد8,5کاهش

دریاندکشیافزاتیفعالرشتهچهارودیتولشاخصدرکاهشتیفعالرشته11ماهنیادر. استشدهمواجهيدرصد1,9
درراسهمنیشتریبریچشمگاختالفبا)» داروبجز(ییایمیش«و»قطعاتوخودرو«يهاتیفعالرشته. اندداشتهدیتولشاخص
. اندداشتهدیتولشاخصکاهش

باقبلماهبهنسبت،يدرصد41,7شیافزاباقبلسالمشابهماههبنسبتیبورسیمعدنيهاشرکتدیتولشاخصنیهمچن
.استشدهمواجهيدرصد6,2شیافزابا1399سالبهنسبت1400سالدردرمجموعو13,6شیافزا
بهنسبت،يدرصد5,7کاهشباقبلسالمشابهماهبهنسبتیبورسیصنعتيهاشرکتفروششاخص،1400اسفندیط

.استشدهمواجهيدرصد0,6شیافزابا1399سالبهنسبت1400سالدردرمجموعويدرصد13شیافزاباقبلماه
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شاخصکاهشدرراسهمنیشتریب»قطعاتوخودرو«و»هیپافلزات«،)»داروجزه ب(ییایمیش«يهاتیفعالرشتهماهنیادر
داشتهقبلسالمشابهماهبهنسبتفروششاخصداشتننگهباالدرراسهمنیشتریب»یبرقزاتیتجه«تیفعالرشتهوفروش

ماهبهنسبت،يدرصد33,6شیافزاباقبلسالمشابهماهبهنسبتیبورسیمعدنيهاشرکتفروششاخصنیهمچن. اند
.استشدهمواجهيدرصد15,4کاهشبا1399سالبهنسبت1400سالدردرمجموعو83,6شیافزاباقبل
46,8بهآننقطهبهنقطهرشدافت،یشیافزادرصد1,3یبورسیصنعتيهاتیفعالمتیقانهیماهرشدنرخ1400سفندادر

. افتیشیافزادرصد88,8متیقشاخصساالنهنیانگیمن،یهمچنودیرسدرصد
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1401نیفرورد–کنندهمصرفمتیقشاخص
نیفرورددريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمتیقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
دیخريبرا1400نیفروردازشتریبدرصد35,6نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد35،6عددبه1401

.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کی
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیشیافزادرصدواحد0،9قبلماهباسهیمقادر1401همانیفرورديانقطهتورمنرخ

با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد43,4بهيدرصدواحد2،7شیافزابا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
بهنسبتکهبودهدرصد35،2يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ.استدهیرسدرصد31,3بهيدرصدواحد0,1کاهش

قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد37،2ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد0،7قبلماه
.استداشتهشیافزادرصدواحد1،4
خانوارهاماهانهتورمنرخشیافزا

3،3به1401نیفروردماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور
عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهشیافزادرصدواحد2قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرسدرصد

تورمنرخ.استبودهدرصد2,5ودرصد4,9بیترتهب»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«
يبرانرخنیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد2قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد3،2يشهريخانوارهايبراماهانه

.استداشتهشیافزادرصدواحد2,4قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد4ییروستايخانوارها
خانوارهانهساالتورمنرخکاهش
قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

قبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد39،2بهکشوريخانوارهايبرا1401نیفروردساالنهتورمنرخ. استآناز
ودرصد38،7بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنهم.دهدیمنشانکاهشدرصدواحدیک

داشتهکاهشدرصدواحد1,2ییروستايخانوارهايبراوکاهشدرصدواحدیکيشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد41,6
.است
هامتیقراتییتغ
،»خشکبارووهیم«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیاندخوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر

عمدهگروهدر. بوده است) نباتوشکرقند،(»ینیریشوشکروقند«گروهو) بادمجانواریخ،یفرنگگوجه(»جاتیسبز«گروه
مهیبحق(»متفرقهخدماتوکاالها«گروه،)هتلدراقامتنهیهز(»رستورانوهتل«گروه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«

بهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) آنراتیتعموخودروانواع(»نقلوحمل«گروهو) اریع18يطالگرمويسوارلیاتومب
.اندداشتهقبلماه

41,7تانهمدهکيبرادرصد38،1ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1401ماهنیفرورددرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه
.استاولدهکيبرادرصد
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

یاکتشافيگذارهیسرمايدرصد74شدر
1400دردرویمیا

يگذارهیسرمازانیم: کرداعالمدرویمیااکتشافریمد
74حدود1400سالیطدرویمیامجموعهیاکتشاف
یفتاحاحمددرو،یمیاگزارشبه.افتیشیافزادرصد
900واردیلیم722وهزار4گذشته،سالیط: افزود

هیسرماتابعهيهاشرکتودرویمیااز سويالیرونیلیم
آن،ازقبلمشابهدتمدررقمنیا. شدیاکتشافيگذار

.بودالیرونیلیم800واردیلیم711وهزار2
716وهزار2،يگذارهیسرمازانیمنیااز: افزوديو
اردیلیم673وهزارکیمس،شرکتتوسطالیراردیلیم
159،یمعدنمواددیتولوهیتهشرکتيسوازالیر
اردیلیم143ران،یاينایآلومشرکتتوسطالیراردیلیم
10,3درو،یمیااکتشافيتوانمندسازيسوازطرحالیر
20,5زینویخاکنادرعناصرطرحتوسطالیراردیلیم
انجامسنگانآهنسنگمجتمعيسوازالیراردیلیم

.شد
يدرصد30شیافزابهاشارهبادرویمیااکتشافریمد

ودرویمیا: کردحیتصرسازماننیایاکتشافيحفار
221حدود،1400سالماهه12یطابعهتيهاشرکت

دررقمنیا. دادندانجامیاکتشافيحفارمتر600وهزار
.بودمتر800وهزار169آن،ازقبلمشابهمدت

مورد432وهزار189گذشته،سالیط: دادادامهيو
حفرمکعبمتر734وهزار17ز،یآنالويبردارنمونه

171وهزار224،يارحفيسکوسازوچاهکترانشه،
هیتهویمیژئوشنمونه880وهزار58ک،یزیژئوفنقطه

بهیشناسنیزمنقشهمربعلومتریک1913
.شدانجام1: 1000و1: 1،5000: 20000اسیمق

یصادراتتناژيدرصد240جهش
مسمحصوالت

زانیم: گفتایرانمسملی صنایعشرکترعاملیمد
انیپاتاشرکتنیایخارجو)کاالبورس(یداخلفروش
کهاستبودهالیراردیلیم1401،72،888ماهنیفرورد

اردیلیم23،374(گذشتهسالمشابهمدتباسهیمقادر
.استبودههمراهيدرصد212رشدبا) الیر

تناژ: افزودیرستمیعلدکتر،پرسمسگزارشبه
2286گذشتهسالماهنیفرورددرشرکتکاتدصادرات

تناژیابیبازاروفروشحوزهپرسنلهمتباکهبودهتن
240جهشدهندهنشانکهدیرستن7774بهفروش
.استيدرصد

شرکتمحصوالتیخارجفروشارزش: کردحیتصريو
در،بوددالرونیلیم21گذشتهسالماهنیفرورددرمس
نیاارزشيجارسالماهنینخستانیپادرکهیحال

275رشدازتیحکاکهدیرسدالرونیلیم79بهفروش
.دارديدرصد

سالماهنیفرورددر: کرداظهارمسشرکترعاملیمد
يباالعرضهبهاقدامدولتيهااستیسيراستادريجار

بورسدرکاتدیتن13560فروشجملهازمحصوالت
نیاگذشتهسالمشابهمدتدرکهیحالدرکردیم،کاال
دريدرصد120رشددهندهنشانکهدبوتن6160تناژ

.کاالستبورسدرکاتدفروشوعرضهتناژزانیم
حاضرحالدرمسشرکتنکهیابهاشارهبایرستم
يبراکشورکیدسولفوریاسکنندهنیماتنیترعمده
کیدسولفوریاسفروش: افزوداست،یدستنییپاعیصنا
دورهباسهیمقادرکهبودهتن92647سالامنیفرورددر

روه روبيدرصد78رشدبا) تن52167(قبلسالمشابه
.استبوده

»جانجا«معدنییاجرااتیعمليبراتازهگام
وسیستانمعدنیواکتشافیهايطرحمجتمعمدیر

برندهکنسرسیومبهزمینتحویلبا: کرداعالمبلوچستان
گامجانجا،طاليومسمعدنتوسعهطرحمزایده
.شدبرداشتهمعدنایناجراییعملیاتايبريجدید
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کارخانهاحداثبا: گفتزرنديمولويمحمدمصطفی
هزار130حداقلساالنهظرفیتبا(مسکنسانترهتولید

دست،پایینصنایعایجادآندنبالبهو) کنسانترهتن
وسیستاناستاندرجدیديشغلیهايفرصت

توسعهقتصادي،ارونقشاهدوشدخواهدایجادبلوچستان
.بودخواهیممنطقهاینتحولو

وسیستانمعدنیواکتشافیهايطرحمجتمعمدیر
معدنمزایدهبرندهکنسرسیوم: کردتصریحبلوچستان

سرمایه«هايشرکتازمتشکلجانجاطاليومس
گلصنعتیومعدنی«،»فلزاتومعادنتوسعهگذاري

گهرآهنگسن«،»چادرملوصنعتیومعدنی«،»گهر
و»غدیرمعادنوصنایعتوسعهگذاريسرمایه«،»زمین

.است»فلزاتومعادنتوسعهتجلی«
تجهیزاکتشاف،طرحمنعقده،قراردادطبق: دادادامهوي

پنجزمانیدورهدرجانجاطاليومسمعدنفرآوريو
اجراییکشورمعدنیبزرگشرکتششحضورباساله
کهدارددنبالبهرابرداريبهرهدورهسال20وشودمی

اینبرداريبهرهادامهشده،بینیپیشذخایربهتوجهبا
. استمیزاناینازبیشتربسیارمعدن

کوچکمعادنيسازفعاليبندتیاولو
رساختیزيهاپروژهبراساس

يسازفعاليبندتیاولوبردرویمیاعاملاتیهسیرئ
دیتاکرساخت،یزيهاژهپروياجرااساسبرکوچکمعادن

سالعملکردیبررسنشستدريجعفرالههیوج.کرد
ويسازفعالا،یاحطرح1401ساليهابرنامهوگذشته
درراییهاطرحدیبا: افزوداسیمقکوچکمعادنتوسعه

وفعالمعدنيادیزتعداد،یاقداماتباکهدادقرارتیاولو
.شوندایاح
انجامییربنایزيهاطرحناسبتبه: کردخاطرنشانيو

معادنيسازفعالبرآنهایاثربخشتااستيضرورشده
.شوديریگاندازه

معادناکتشافحوزهاطالعاتيروزآوربه
ارزشدرو؛یمیااکتشافحوزهاطالعاتيآورروزه ببا

1400تا92يهاسالیطاکتشافازحاصلبرجاریذخا
ییشناسارشدازیحاککهدیرسدالراردیلیم27,809به
. استیمعدنموادارزشو

رهیذختنونیلیم977درو،یمیااکتشافحوزهآمارطبق
زغالدیجدرهیذختنونیلیم496آهن،سنگدیجد

شدهادیمدتیططالدیجدرهیذختن182وسنگ
.استشدهییشناسا

دیجدریذخازانیمشده،ادیسالهشتدرگریديسواز
ونیلیم6بهيرووسربوتنونیلیم14يتومحمس
.استدهیرستن

یمعدنمواددیجدریذخازانیم: دیافزایمگزارشنیا
ونیلیم103(تیبار،)تنونیلیم363(شورابههمچون

17(تیبوکس،)تنلونیم85(ینادرخاکعناصر،)تن
،1400سالانیپاتا) تن6(موانیآنتو) تنونیلیم

.استیشیافزا

يرووسرباستخراجودیتولشیافزا
تابعهيهاشرکتيرووسرباستخراجودیتولزانیم
.افتیشیافزا1400سالیطدرویمیا

يرووسربمجتمعدرو،یمیایعمومروابطگزارشبه
کی،1400اسفندانیپاتانیفرورديابتداازانگوران

کرداستخراجیمعدنمادهتن397وهزار39وونیلیم
وهزار886(99سالمشابهمدترقمباسهیمقادرکه

.دهدیمنشانرشددرصد17،)تن825
وهزار93حدوداسفنددرانگورانيرووسربمجتمع

ارسالتن635وهزار63واستخراجیمعدنماده830
وهزار52(99سالمشابهمدتآماربهنسبتکهکرد

بیترتبه،)ارسالتن247وهزار72واستخراجتن855
.افتیکاهشدرصد12ورشددرصد78

حدود1400سالماههدوازدهدرمجتمعنیان،یهمچن
. کردارسالهاشرکتبهیمعدنمادهتن27وهزار715

619وهزار952حدود،99سالمشابهمدتدرآمارنیا
ارسالزانیميدرصد25کاهشازیحاککهبودتن

يابتداازنخلکسربیمعدنمجتمعهمچنین .است
744وهزار252برافزون1400اسفندانیپاتانیفرورد

مدترقمباسهیمقادرکهکرداستخراجیمعدنمادهتن
درصد258،)تن673وهزار70(گذشتهسالمشابه
دهدیمنشانرشد

کنسانترهتن874وهزار8یبررسموردمدتیطنخلک
99سالدرشدهدیتولرقمبهنسبتکهکرددیتولسرب

.افتیشیافزادرصد16حدود،)تن620وهزار7(
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مسمجتمعدیجدسرپرستانتصاب 
شهربابک

یملشرکترعاملیمد»یرستمیعل«دکترحکمبا
عنوانبه»مندیميمحمودنیحس«ران،یامسعیصنا

.شدمنصوببابکشهرمسمجتمعدیجدسرپرست
:استآمدهحکمنیامتندرپرس،مسارشگزبه
نیاموجببه،یجنابعالسوابقواتیتجرببهتیعنابا«

منصوبشهربابکمسمجتمعسرپرستعنوانبهحکم
ونهیبهوقیدقيزیربرنامهبارودیمانتظار. دیگردیم

يتوانمندازيریگبهرهوستادنیمعاونبایهماهنگ
شرکتاهدافتحققجهتسازمانکارکنانورانیمد

.»دیباشکوشا
خدماتازجلسهنیادرنیهمچنگزارش،نیااساسبر

مسمجتمعسابقریمدنسبیمیابراهنیحسارزنده
.شدتشکرویقدردانبابکشهر

در فروردین»باهنر«رکوردشکنی تولید 
ساله20دیتولرکوردباهنرمسیعمومروابطگزارشبه

.شدشکستهشرکتنیادرماهنیفرورد
: گفتخبرنیااعالمباباهنرمسرعاملیمد،یائیضمجید 

ه بيرهبرمعظممقاميسوازکهامسالنیفرورددر
ينامگذارنیآفراشتغالان،یبندانشد،یتولسالعنوان
نسبتتن1715حدنصابکسبباباهنرمسدیتولشده،

يدرصد144رشدگذشتهسال20درماهانهدیتولبه
.استداشته

رانیمدوکارگرانازیقدردانضمنباهنرمسرعاملیمد
نصابحدنیاکسبخاطره بشرکتمختلفيبخشها
تهیکموکارگروهلیتشکباشرکتيجارسالدر: گفت

رايمتعدديهابرنامهداردمیتصم،سالشعارتحقق
درمربوطهيهااستیسراستانیهمدروکندیاتیعمل
ويدیتوليهابخشیتمامبهزیندیجدساليداابت

.استشدهابالغیبانیپشت
وکرداعالمتن703راگذشتهسالنیفرورددیتوليو

رايبرابر2,44رشدشد،انجامامسالکهيدیتولبا: افزود
ماهانهدیتولدريدیجدنصابحدومیاکردهتجربه

.شدثبتشرکت

ويریپذتیمسئولوزهیانگازنشانراتیموفقنیایائیض
یتیریمدماتیتصموکارکنانیمیتکارويهمکارتبلور

.دانستشرکت
وهزار5ازشیبباشدموفق1400سالدرشرکتنیا

دروثبترایصادراتتوجهقابلآمارصادراتتن100
يبرادالرونیلیم40ازشیبارزبهکشورازینطیشرا

.کنديارزآورکشور
یصادراتجهشریاخسالدودرباهنردیشهمسعیناص

11عملکردگزارشاساسبرواستداشتهیتوجهقابل
413،يتناژصادراتدردرصد271توانست1400ماهه

یالیرصادراتدردرصد481ويارزصادراتدردرصد
ثبتخودنامبهرارشد99سالمشابهمدتبهنسبت

.کند
داشتهصادراتکشورهشتبهگذشتهسالدرباهنرمس

مقاصدخودیصادراتيبازارهاتوسعهباشدهموفقو
اضافهخودهدفِبازاربهصادراتموضوعدررايدیجد
صادراتازدرصد20حدودست،ایحاکگزارشنیا.کند

.استبودهدورخاوربهشرکت،نیاسال گذشته

عیصناونیسیکمدرمعادنقانوناصالحطرح
اصالحطرح: گفتمجلسمعادنوعیصناونیسیکمعضو

استیدگیرسحالدرعیصناونیسیکمدرمعادنقانون
انجاممعادنقانوندرکهیاصالحاتبامیدواریامو
.شودبرطرفزینمعادنيواگذارندیفرااشکاالتشود،یم

با خبرگزاري صدا و سیماگوو گفتدریمیکراکبریعل
یکلطوربه: گفتمعادنيواگذاراشکاالتبهاشارهبا

کهاستیاشکاالتيداراکشوردرمعادنيواگذارندیفرا
وانیمتقاضيبراندیفرانیاشدنیطوالنودهیچیپباعث

معادنازیبرخدرانحصارجادیاباعثمواردياپارهدر
.شودیم
گرفتهشکلياگونهبهمعادنيواگذارندیفرا: افزوديو

دیبادیتولرهیزنجدرکهیکسانوفلزاتدکنندگانیتولکه
هیاولموادبهیدسترسکنند،استفادهیمعدنمواداز

حلقهدروشودیمدادهیکسبهمعدنیعبارتبهندارند؛
هانیاکهکنندیميگذارهیسرمايگریدافرادآنرهیزنج

راياقتصادنامطلوبيهادهیپدوندارندارتباطهمبا
. دهندیمشکل
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