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از بازار آلومینیومINGتحلیل بانک 

یابدمیبهبودسرعتبهچینآلومینیومعرضه

بهبودبرق سبب کاهش تولید شده بود،مشکالتوتوامیکنترلاقداماتکه 2021دومنیمهازچینآلومینیوماولیهتولید
. ه استدادخبرآوریلماهدراولیهآلومینیومتنمیلیون3,36تولیدردرکوازچینآمارملیاداره. استیافته

کهپیش بینی کرده بودیمژانویهدررازیاديحدتاتولیدبهبوددر گزارشی مشروح در زمینه آلومینیوم نوشت: INGبانک 
درراخودزداییکربنبامرتبطکارهايمنطقهيهادولتکهزمانیوباشدراهدر(صنعت و جامعه)»کربندوگانه«اهداف

.ه استبودانتظارحدازترسریعبهبودسرعت،وجوداینبا. شودایجادتولیددرکمترياختاللدهند،انجامجاريسال
تولید آلومینیوم اولیه چین- 1نمودار 

فراهممختلفسطوحدرمقاماتبرايآزادي عملیژانویه،درچینجمهوررئیساظهاراتازپسرسدمینظربهنخست اینکه 
خسارت هايسالامفصل نخستاواخرازکوویدشیوعدوم،.کننددرجه بندي و تنظیمدوبارهراخودهاياولویتتاشده

فشارتحتمشاغلحفظواقتصاديرشدبندياولویتبرايمحلیهايدولتبنابراین. استکردهوارداقتصادبرسنگینی
افزایشبرايراهاییتالشارشدگذارانسیاسترا ادامه دهند. سوم،کربنکاهشتهاجمیکارزاراینکه تادارندقراریاديز

ازآبیبرقتولیدبهبود آلومینیوم،براي. اندکردهسازماندهیصنعتیاتتولیدبرايبرقکافیعرضه حفظوسنگزغالعرضه
.محسوب می شودامتیازیک امسال،بارانیفصلدرباالتریآبذخیرهدلیلبه»یوننان«استان 
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پیروزدوبارهتواندمی)گراییعملپراگماتیسم (شود،میخارجدسترسازايفزایندهطوربهامسالرشدفاهداکهآنجااز
اهدافدربارهرئیس جمهور این کشور پیشماهششسخنرانی،خوداولصفحهدرکمونیستحزبکیوشیمجله. شود

تعلیق هايظرفیتدوبارهاندازيراه.شدمدتکوتاهوبلندمدتاهدافبهترتعادلخواستاروکردتکراررا»کربنیدوگانه«
توسعهنسبتااستاندوهر. شده استمشاهدهچینگوانگشیویوننانهاياستاندرجدیدهايظرفیتبرخیساخت وشده

استقرار، دولت هاي محلی از راه اندازي هاي دوباره در سال جاري حمایت کرده اند و 2021بر خالف نیمه دوم .اندنیافته
.شودفعالگوانگشیاستاندرسالازباقیماندهمدتدردیگرظرفیتتنمیلیونیک

آندقیمت،یمماهدر. استافزایشحالدرخامموادهايمحدودیتدلیلبهکربنآندتانفتیککازهاهزینه،وجوداینبا
رکوردچیندرنفتی ککو) دهدمیاختصاصخودبهراآلومینیوماولیهذوبهايهزینهازدرصد13که (پختپیشکربن

. استهشدضعیفتذوبهايکارخانهسود حاشیه،بعد از آن. زد
راه اندازي استممکن، چراکه دداخواهدادامهسودحاشیهکاهشوهاهزینهافزایشبه وضعیتنایآیاکهدیدبایدحال 
.کندآهستهراذوبهايکارخانهدوباره

. یافتکاهشسرعتبهتقاضامناطق،سایروشانگهايقرنطینهازپساز ماه مارس و بودانتظارازبیشعرضهرشدکهآنجااز
آلومینیومقیمتشدیدکاهشاعثبرزرو،فدرالترتهاجمیسیاستبحبوحهدرریسکگرایش کلیشدنبدتربااین مساله

،وجوداینبا. استترضعیفبنیاديعواملکنندهمنعکسکهبودهلندنازترضعیفشانگهايهايقیمتنسبی،شرایطدر. شد
. کندمیحمایتLMEموجوديکاهشازفشردهایجاد بازارونبوده انددوبارهقادر به راه اندازياروپاییذوبهايکارخانه

.اندشدهقطبیبیشتر) سایر بازارهابرابردرچین(بازارها،ابراینبن
39وارداتبامقایسهدرتنهزار42مارسصادرات. حرکت کرداولیهآلومینیومخالصصادرکنندهسمت بهچیننتیجه،در

597آلومینیومیمحصوالتواولیهآلومینیومصادراتکلآوریل،ماهدراولیهتجاريهايدادهاساسبر. بودتنی400هزار و 
. استبودهوارداتهزار تن197بامقایسهدرتنهزار 

آلومینیوم اولیه چینصادرات و واردات- 2نمودار

think.ing.comمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبگروه
2022جهان در فصل نخست مسنگاهی به تولید 

يهاداده. کردمنتشررا2022در مارس مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(سممطالعاتیالمللنیبگروه
درصدي مواجه شده است. 2,6با افزایش 2022در فصل نخست جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاول

ICSG ،روشبهاستخراجدرصد و 2,2مسکنسانترهدیتولگزارش دادSX-EW)در فصل درصد4,7) یحاللاناستخراج
افزایش یافته است. نخست امسال

مسمعادندیتول
داریپانرخو19- کوویدباارتباطدرهاتیمحدوداگرچه 

شدنمحدودباعثهمچنانگونه امیکرون،لیدلبهعفونت
دیتول، اماشد2022سالآغازدرکشورهابرخیدنامعدیتول

و افتهیتوسعهودیجددنمعاافزایش تولیدازمسیجهان
.بردبهره2021بهبود نسبت به فصل نخست 

تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در فصل 
درصدي مواجه شد. تولید کنسانتره 7نخست امسال با افت 

SX-EWدرصدي مواجه شد و تولید 9مس شیلی با افت 
ور بدون تغییر خاصی همراه بود. تعدادي از معادن این کش

یطوالنیخشکساللیدلبهیآبمنابعکاهشوترنییپااریع،امیکرونیآلودگيباالزانیمازیناشکارگرانبتیغریثاتتحت
.اندگرفتهقرار

با وجود بهبود در تولید پرو، اما درصدي مواجه شد. 4,3دومین تولیدکننده مس جهان در ژانویه با رشد پرو،درتولید مس 
تولید اندونزي .بود) دیکووازقبل(2019نخستماههسهازکمتردرصد6همچناناین کشور 2022نخستماههسهدیتول

درصدي 30درصدي همراه بود. رشد قوي 40با رشد » گراسبرگ«در این مدت با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 
اموآ گزارش شد.کنگو به دلیل توسعه معدن جدید کجمهوري دموکراتیک تولید در 

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده

يدرصد2,9حدود شیافزابا2022فصل نخست درجهان
ودرصد3,2هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجه

.درصد افزایش یافت1,3) قراضهاز(هیثانودیتول
و نگینیواالکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

درصد 3,4در فصل نخست امسال حدود ) یکیالکتراستخراج
کاهش یافت.

ازیحاکنیچشدهمس تصفیهدیتولیرسمهیاوليهاداده
.استطی این مدتيدرصد4,5رشد

تولید مس 20اللی با رشد در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انح
.بوداز مدت مشابه قبلکمتردرصد4,3،یاتیعملمشکالتلیدلبهژاپنمس تصفیه شده دیتولتصفیه شده مواجه شد. 
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس تصفیه 

3,2با افزایش حدود 2022شده جهان در فصل نخست 
مس مصرفکهشودیمبرآورددرصدي مواجه شده است. 

در فصل درصد1,6حدودنیچبه جزجهانشدههیتصف
به(نیچيظاهرمصرف.ه استافتیشیافزانخست امسال

فصل در) نشدهگزارشموجودي درراتییتغياستثنا
شیافزاریثاتتحتکهکردرشددرصد4,5نخست امسال

.بودشدههیتصفمسخالصوارداتدريدرصد10
بازارترازبهبودبرايسسه بین المللی مطالعات مسمو

تخصصمانمشاورتوسطنشدهگزارشهايموجوديو کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانی
د مازاازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردر

.استبوده 2022در فصل نخست ی بازارتنهزار195

مس بازار
فصل درنیچموجودي هاي رسمی مسبه نظر می رسد،مستقلمشاوردوتوسطشدهارائهيبرآوردهانیانگیماساسبر

مسموجودي،2022آوریلانیپاتا.استافتهیافزایشتنهزار118حدود2021یانیپاسطحباسهیمقادر2022نخست 
شیافزاکه دیرسهزار تن 280بیش از بهمجموعدر) LME،COMEX،SHFE(فلزاتیاصليهابورسدرشدهينگهدار

مارس درLMEمسينقدمتیقنیانگیمداشت. 2021دسامبرانیپادر شدهينگهدارموجوديبهنسبتدرصدي47
.داشتکاهشمارسنیانگیمنسبت بهدرصدنیمکهبودتندر هردالر183هزار و 10امسال

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

ICSG.orgمنبع: 
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COMEXو مس LMEتفاوت ها و شباهت هاي مس 
این در، بنابراین باشدکنندهگیجتواندمیاین فلزقیمتپیگیري،می شوندمسدرگذاريسرمایهواردتازهکهکسانیبراي

.استمورد بررسی قرار گرفتهبدانند،آنمورددربایدمسگذارانسرمایهکهيفلزهايبورس،قالهم
در حالی کهشود،میگذاريقیمتتنمتریکهرازايبهLMEمسیالندنفلزاتبورسدرشدهمعاملهمسبه طور کلی 

گذاريقیمت(واحد وزنی)پوندهرازايبهوركنیویکااليبورسCOMEXبخشدرشدهمعاملهقراردادهايیاکامکسمس
.شودمی

. کنندمیارائه،مسسهامدرسرمایه گذارانیامسبازاربه دنبال کنندگانراارزشمندياطالعاتبازاردوهربه طور کلی 

LMEمس 
اطالقمسیبهLMEمسشد،گفتهکهطورهمان

کهجاییشود،میداد و ستدلندندرکهشودمی
(فیوچرز) آتیقراردادهايو(آپشن)معاملهاختیار

.شودمیمعاملهآندرصنعتیفلزاتبراي
قیمتیامسايلحظههايقیمتبهLMEمس

.اشاره داردلندنفلزات بورسدرآتیقراردادهاي
حداکثراستممکنLMEمسفیوچرزقراردادهاي

ششتاهسبینیاروزانهانقضايتاریخباماهسهتا
همچنین. شودتنظیمهفتگیانقضايتاریخباماه

وشودمیفروختهتن25حجم هايدروذکر آمریکادالربهقراردادقیمت.داردوجودماه123تاتريطوالنیقراردادهاي
.دشوتسویهجهانسراسردرLMEتاییدموردانبارهايازايشبکهبینفیزیکیتحویلطریقازاستممکن

عنوانبهعملبرعالوهLME. باشدداشتهاشارهنیزLMEانبارهايدرمسکاتدهايموجوديبهاستممکنLMEمس
مصرفوتولیدکنندگانبرايآخرین چاره بازار فیزیکی عنوانبه، همچنینمرجعهايقیمتارائهوآتیمعامالتبورس

.کندمیعملمسجملهازفلزاتازتعداديکنندگان
نگاهجهانیتقاضايوعرضهشرایطازشاخصیعنوانبهLMEدرموجوديسطحکاهشوافزایشبهبازارناظرانماري ازش

.تا هنجاراستثناستیکفیزیکیتحویلکهاستمهمنکتهاینبهتوجهحال،اینبا. کنندمی

مس کامکس
واستنیویوركدرآنمرکزيدفترکهکامکس
وفیوچرزبورسیکدارد،جهانسرتاسردردفاتري
دو بورسهر. استLMEکاالیی مشابهمعاملهاختیار

NYMEXوCOMEXشدند،ادغام1994سالدرکه
.هستندCMEگروهبهمتعلق
هايقیمتبهتواندمیکامکسمس،LMEمسمانند
درشدهمعاملهمسقراردادهايومسايلحظه

COMEXباشدداشتهاشاره .
مس قراردادهايشد،اشارهپیش ترکهطورهمان

جوالي،می،مارس،هروتقویمی آیندهماه23جاري،تقویم ماهدرشدهفهرستقراردادهايو باپوندهرازايبهکامکس
شود.میگذاريجاري قیمتماهازماهه60دورهدردسامبریاسپتامبر
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بهمعامالتنوعاین. هستندشرایطواجدبلوکیتجارتبرايقراردادهااشد،بآستانهحداقلازباالترمبالغکهصورتیدر
. شودمیانجامعمومیبازارازجداومذاکرهخصوصیصورت

کامکس مسآتیمعامالت. شودمعاملهکامکسمطابقت داشته باشد تا درخاصفیزیکیوشیمیاییالزاماتبابایدمسکاتد
نقديصورته بCOMEX E-Miniمسآتیقراردادهايدر حالی کهشود،میتسویهفیزیکیتحویلطریقازانقضاازپس

.شودمیتسویه
ریسکمدیریتاهدافبرايکامکسمسازپوشش دهندگان ریسکوتجاريهايشرکتها،بانکازبسیاري،LMEمانند

کنند.میاستفاده

کاالییبورس هاياهمیت
LMEوCOMEXدیگريتوجهقابلنمونهشانگهايفلزاتبورس. شودمیمعاملهآنهادرمسکهنیستندییکاالبورستنها
به شمار می رود،جهانیمصرفدرصد54حدودباشدهتصفیهمسکنندهمصرفبزرگ ترینچیناینکهبهتوجهباواست

.کندمیپیداايفزایندهاهمیت
مسقیمتمورددرکاملشفافیتبهدستیابیاست،کردهاشارهCormark Securitiesاز»استفان ایانو«کههمان طور

.استغیرممکنتقریبا
کهباشیدداشتهخاطربهامااست،دسترسدرراحتیبهLMEحجممورددرااگرچه طالعات: «گفتايمصاحبهدراو

قطعات دیگري مانند کامکس،،مینهاي است، چراکه در این زتکههفتیاششپازلیکازقطعهیکفقطLMEموجودي 
.داردوجودنیزرسمیغیرذخایربازیافت ومعادن،موجوديشانگهاي،

قطعهتواندمیموجودي،سطحمورددراطالعاتهمچنینوCOMEXمسوLMEمسقراردادهايقیمتوجود،اینبا
سهامدرکهکسانینمونه،عنوانبه. دارندرامسيفضادرگذاريسرمایهتصمیم بهکهباشدکسانیبرايپازلازارزشمندي

بینیپیشیافعلیقیمتبااحتماالشرکتیکمعدنیپروژهآیاکهببینندبخواهنداستممکنکنندمیگذاريسرمایهمس
.خیریااستاقتصاديمسشده

Investingnews.comمنبع:

بازار مس به محرك هاي بیشتري نیاز دارد
نجاتبرايرااقدام33دولتودادکاهشرابهرهنرخکزيمربانککهزمانیازچیندرمسقیمت
.استتغییر کردهسختیبهکرداعالمصفرکوویدسیاستچنگالازاقتصاد

تجدیدپذیر،انرژيلوازم برقی وتاگرفتهسازوساختازمسکاربردهايازايگستردهطیفبهتوجهبا
.برانگیزدخریدارانبیندررازیادياست اشتیاقتوانستهنمقامات چین هنوزسويازگستردهواکنشچنین

یکخریدآن،ناشی ازتهدیداتیاهاقرنطینهبا توجه بهاست وعمیقانجماددرامالكبرايچینتقاضاي
.داردوجودمردمذهندرکهاستچیزيآخریناحتماالجدیدخانه

با بیان اینکهShanghai Dongwu Jiuyingريگذاسرمایهمدیریتشرکتدرفلزاتتریدر»ژنگجیا«
کافیموثرهايسیاست: اظهار کرداست،شدهاشباعحدازبیشامالكبازارتحریکبرايدولتهايتالش
.نداردوجودتولیدوهازیرساختجملهازواقعیاقتصادتقویتبراي

صنایعدگرگونیوجدیدهايانرژينندماها را در موارديمحركخواهندمیگذارانبه گفته وي، سرمایه
.ببینندسنگین

.دهدمیتشکیلراچینمستقاضايازدرصد20حدودسازوساخت،UBS AGگزارشاساسبر
است.درصد 31برقیهايزیرساختودرصد18خانگیهمچنین تقاضاي لوازم

Mining.comمنبع:
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مارکت اینتلیجنس معرفی کرد

2021ولیدکننده برتر سنگ آهن در سال ت10

در محدوده واست هماندثابتتقریبا،دست یافت2021سالدرايسابقهبیرکوردهايبهاینکه ازسقیمت سنگ آهن پ
.داد و ستد می شودتنهردردالر130

قیمتافزایشکهدهدمینشان،وسازساختوامالكهايبخشتقویتبرايچینتالشجملهازعاملچندین،وجوداینبا
.استمحتملآهنسنگ

مانندغیرمعدنیتولیدکنندگاناستثنايبهراجهاندرآهنسنگبزرگتولیدکننده10ازفهرستی»ماینینگ اینتلیجنس«
.کردبنديرتبهتنمیلیونگیرياندازهبا2021تولیديواحدهاياساسبرراآنهاوکردتهیه»میتسویی«

واله:#1
معدنیبرتر ایالتدربارانشدیدفصلدلیلبهریوتینتوبهخودجایگاهموقتدادندستازازپسبرزیلمعدنیغول»واله«

Minas Gerais،319,6میالدي 2021سالدرشرکتاین . گرفتپسرا جهاندرآهنسنگتولیدکنندهبرترینعنوان
.کردتولیدسنگ آهنتنمیلیون

ینتو: ریوت#2
تن276,6استرالیاییشرکتاین. استجهاندرآهنسنگبزرگتولیدکنندهدومینوجهانبزرگمعدنکاردومینریوتینتو 

.کردتولید2021سالدر

BHP: گروه#3
BHP،تقویمیسالدرآهنسنگتنمیلیون245,4آهن،سنگبزرگتولیدکنندهسومینوجهانیکشمارهکارمعدن
.کرددتولی2021
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: فورتسکیو متالز#4
184,7،استرالیا»ثپر«درمستقرمعدنکار. استدادهاختصاصخودبهبنديرتبهاین درراچهارمفورتسکیو متالز، رده

.کردتولید2021سالدرآهنسنگتنمیلیون

: آرسلورمیتال#5
شرکتاین. استدادهاختصاصخودبهراپنجمجایگاه،لوکزامبورگمستقر در» آرسلورمیتال«تولیديومعدنیشرکت

.کردتولیدتنمیلیون51,2گذشته میالديسالدرفوالدتولیدچندملیتی

متالو اینوست:#6
این رده ششمجایگاهدر2021سالدرآهنسنگتنمیلیون40,8تولیدبا»ینوستامتالو«تولیديومعدنیروسی شرکت
.گرفتقراربندي

#7:DCNM
NMDCسالدرمعدنکاراین. استجهاندرآهنسنگتولیدکنندههفتمینوهندآهنسنگتولیدکنندهترینبزرگ

.کردتولیدتنمیلیون35میالدي 2021

#8:Companhia Sideurgica Nacional
سالدرآهنسنگتنمیلیون31,6تولیدباCompanhia Sideurgica Nacionalتولیديومعدنیبرزیلیشرکت
.گرفتقرارهشتمجایگاهدر2021

کومباآهن: سنگ#9
.گرفتقرارنهمجایگاهدر2021سالدرتنمیلیون30,2تولیدبا»کومبا«جنوبیآفریقاياهلکارمعدن

هندفوالد: اداره#10
.نهایی کردرافهرست، 2021سال درآهنسنگتنمیلیون30تولیدباهندفوالداداره

Mining.comمنبع: 
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بلومبرگ بررسی کرد

خطرات امنیت غذایی جهان، رکود چین و تورم آمریکا
موضوع امنیت غذایی بویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و مشکالت تامین چندین ماده غذایی در کانون توجه بسیاري از 

راخاصکلیديکاالهايبرخیصادراتکههستندییآسیاکشورچندینمیاندرمالزيوهندکشورها قرار گرفته است. 
.کنندمحافظتتورموغذاییامنیتازنگرانیدلیلبهمنابع خودازکنندمیسعیکشورهاچون اینکنند،میمحدود

والیمتهايخشکسالیازپسامسالکه، چراببرندسودنظراینازتایلنديبرنجومرغشکر،تولیدکنندگان،رسدمینظربه
مواجهگرسنگیسطحباالترینباگیريهمهمدتدرهابرزیلیمیان،ایندر. هستندبرخوردارمناسب محصوالتبرداشتاز

شدحفظباالتورمبا وجودکنندهمصرفهايهزینهمتحده،ایاالتدر.گذاشتثیرتازنانوفقرابرنامتناسبیطوربهکهشدند
. هاي خود از پس انداز خرج می کنندخریدازحمایتبرايآنهاکهدادنشانبیشتريشواهدو

ادامه در.آوردمیفشارهافعالیتبرهمچنانها قرنطینهزیرا،ماندباقیعمیقرکوددریمماهدرچیناقتصاداز سوي دیگر، 
:استآمده،شدهتهیهجهانیاقتصادتحوالتتازه ترینمورددربلومبرگاز سويکهنمودارهاییاین گزارش،

تولید ناخالص جهان
ي کرونا گیرهمههايقرنطینهواوکراینبهروسیهحملهمضاعفهايبحران،»اکونومیکسبلومبرگ«جدیدتحقیقاتاساسبر

.استدرآوردهلرزهبهراجهاناقتصادبهبودرشد،بهرساندنآسیبوتورمتشدیدبادرچین
افزایشرابهرهنرخگذشتههفتهگواتماالوجنوبیکرهنیوزیلند،نیجریه،،غنااکستان،پمرکزيهايبانکدر همین حال 

60که گفته می شود بیش از دادندکاهشراهانرخاقتصاد،تقویتبرايتالشیدرروسیهدرسیاستگذاراندر حالی .دادند
بانک مرکزي در جهان نرخ هاي بهره را افزایش می دهند.

پذیري تولید ناخالص اروپا و آمریکا از جنگ اوکراین و رکود چیناثر- 1نمودار 

هند
اقدامیکهکردخواهدمحدودخودغذاییذخایرازمحافظتبرايو احتیاطی پیشگیرانهاقدامیعنوانبهراشکرصادراتهند

درشکرصادرکنندهترینبزرگبرزیلازپسگذشتهسالدرکشوراین. بودگندمفروشممنوعیتازپسگرایانهحمایت
.این کشور بودنداصلیمشتریانازبیودومالزياندونزي،بنگالدش،وبودجهان
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صادرکنندگان بزرگ شکر - 2نمودار 

چین
وامیکرونتهدیدوآوردفشارهافعالیتمیزان برهمچنانها قرنطینهزیراماند،باقیعمیقرکوددریمماهدرچیناقتصاد

. دادکاهشراناشی از آن، گرایشات بازار گستردههايمحدودیت
اقتصاد چین در ماه می بدتر از آوریل بود- 3نمودار 

تاکنندمیمحدودراکشاورزيهايتایلند، صادرات محمولهآسیاییهمسایگانازبسیاريکهآنجااز-سایر آسیایی ها
ومرغشکر،صادرکنندگانازیکیاین کشور به عنوانرسدمینظرکنند، بهظتمحافهاقیمتافزایشمصرف کنندگان را از

تایلنديتولیدکنندگانبراييخوشایندخبرهاقیمتافزایشوغذاییموادازگرایانهسیاست حمایت.بردخواهدسودبرنج
.است
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برزیل
گزارشیاساسبر.کردجهشنقلوحملوغذايهاهزینهمورددرهابینیپیشازبیشبرزیلدر کنندهمصرفهايقیمت
است.کردهتحملکروناویروسگیريهمهطولدرراخودگرسنگیمیزانباالترینبرزیلجدید،

ناامنی غذایی برزیل در دوران پاندمی افزایش یافت-4نمودار 

آمریکا
یافتافزایشاخیرماهسهطیمیزانبیشترینبهلآوریدر)تورماساسبرشدهتعدیل(متحدهایاالتکنندهمصرفمخارج

.تاب می آورندخوداندازپسدست بردن بهباهاقیمتمداومفشارهايبامواجههدرخانوارهادهدمینشانکه
ماه اخیر3افزایش مخارج واقعی در آوریل به باالترین میزان -5نمودار 
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زغالوطبیعیگازعرضه محدوددلیلبهامسالتابستاندرواستیافتهافزایشلها قبماهاز مریکاآمسکونیمنازلبرقنرخ
.رفتخواهدباالترهماینازحتیکشور،این سراسردرشدیدگرمايبینیپیشوغربدرسختخشکسالیسنگ،

تورم انرژي خانوار در آوریل در کالنشهرهاي آمریکا -6نمودار 

اروپا
مخالفبادهايباتاداداجازهاین کشوربهوکردحمایتاولماههسهطیاروپااقتصادترینبزرگازلمانآدرگذاريسرمایه

.کندمقابلهاوکرایندرجنگوگیريهمهازناشی
2022رشد آلمان با سرمایه گذاري ثابت در آغاز -7نمودار 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2202ژوئن6به روز رسانی: 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

15

جدیدترین تحوالت بورس نگاهی به 
ماهخرداد4بهیمنتههفتهبهنسبتماهخرداد11بهیمنتههفتهدرتهرانبهاداراوراقبورسدرمعامالتکلارزش

شاخصن،یهمچن. دهدیمنشانشدهادییزماندورهدررايدرصد7,61شیافزامعامالتحجمکهحالیدرشد؛یکاهش
آنازتیحکا،1401خرداد11بهیمنتههفتهدرسهامبازارمعامالتیبررس.شدندیکاهشزینکلشاخصووزنهم

624وهزار287ازکاهشدرصد5,82باقبل از آنهفتهبهنسبتهفتهنیادربازارنیامعامالتکلارزشکهدارد
. دیرسالیراردیلیم881وهزار270بهالیراردیلیم

یحقوقاشخاصیبانکيهاسپردهبهامسالکهيسوداتیمالافتیدرازیاتیمالامورسازمانمقرراتمیتنظمرکزسیرئ
.دادخبرندهیآسالدرردیگیمتعلق

روند،قبل از آنهفتهباهسیمقادرخرداد11بهیمنتههفتهدرمعاملهقابليگذارهیسرمايهاصندوقمعامالتارزش
الیراردیلیم900وهزار72بهقبلماهفتهدرالیراردیلیم771وهزار62ازبازارنیامعامالتارزشوداشتیشیافزا
.کردتجربهرادرصدي 16,14شیافزاودیرسادشدهیهفتهدر

ازکشورخودروسازدوسهاميواگذاردرهايزیربرنامهوهایبررسانجامبهاشارهضمنتجارتومعدنصنعت،ریوز
عنوانبهسهامنیادارانیخرتعهدوتخصص،یتوانائت،یاهلآنبراساسکهدادخبررابطهنیادريسندنیتدو

.شدخواهدگرفتهنظردرشرطنیمهمتر

ازسببانیززانیمنیا. شدعالماتوماناردیلیمهزار110حدود1400سالانیپادرکشورخودروسازدوانباشتهانیز
یاصلعامل. استآوردهوجودبهراسازانقطعهبهمعوقیبدهابرچالشوشدهینگینقدازياعمدهبخشرفتندست

.استگذشتهيهاسالیطخودرورکارشناسانهیغويدستوريگذارمتیقاتفاق،نیا

گفت،استقرمزخطوطازيمرکزبانکازدولتمیمستقاستقراضبحثبا تاکید بر اینکه يمرکزبانککلسییر :
ازیکی.کنديادیزکمکبازاردرتعادلبهتواندیمامرنیاوشودیماعطايمرکزبانکبهياژهیواراتیاختيزودبه

ازدارنداریاختدرارزکهيافرادتاشودیمیطراحاوراقنیااکنونهماست،يارزاوراقانتشاريمرکزبانکيهابرنامه
.شوندمندبهرهآن

1401خرداد16تا1399يابتداازکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت
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1401خرداد16تا1401بهشتیارد26ازکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت

25,1باومینیآلومشمشتن100وهزار571،پارسالماهه12مجموعدرتجارتومعدنصنعت،وزارتآماراساسبر
شمشازپس.داشترایمعدنمنتخبمحصوالتدیتولشیافزانیشتریبوشددیتول1399سالهبنسبتشیافزادرصد

دیتولرشدزانیمنیکمترگزارش،نیاطبقاست. دادهاختصاصخودبهجامشهیشرادیتولرشدنیشتریبوم،ینیآلوم
. اندداشتهدیتولرشددرصد0,7ودرصد2,8بیترتبهکهبودنایآلومومسکاتدبهمتعلقیمعدنمنتخبمحصوالت

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
ارزش معامالت (میلیون ریال)خرداد )16اردیبهشت تا 28( از 

241،619،979گروه صنعت
22،991،094شرکت ملی صنایع مس ایران

%10سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال 

ارزشمقدار(تن)خرداد )16اردیبهشت تا 28( از 
(میلیون ریال)

9،00021،144،106کاتد
00مفتول

230842،180کنسانتره مولیبدن
2،9301،004،808سایر
12،16022،991،094جمع

گفتطالصندوقجادیادربارهمایصداوسيخبرگزارباگوو گفتدردرویمیايگذارهیسرماتوسعهوياقتصادریمد :
کهدیرسامضابهکاالبورسمشارکتبازرشورانيطالمجموعهودرویمیاملت،بانکنیبطالصندوقجادیاقرارداد

بهکاالبورسدر) نیآنال(برخطمعامالتصورتبهوشودیمییکاالدهسپربهلیتبدنخست،مرحلهدرطاللویک250
گرمدهمکیمحدودهتادیخرامکانوهستندمردمکاال،وخدماتنیاانیمشتر: کرداضافهصباغامیر .رسدیمفروش

شمشسپردهیگواهمعامالتیمالگردشدرو،یمیابرآورداساسبر.استشدهفراهمگذارانهیسرماومردميبراطال
يگذارهیسرماتوسعهوياقتصادریمدگفتهبهکهدیرسخواهدتوماناردیلیمهزار6حدودبهکاالبورسدرطال

تفاهميامضاازپسطالشمشسپردهیگواهعرضه. داردراشیافزاتیقابلعددنیاشمش،ارزششیافزابادرویمیا
.شودیمآغازکاالبورسدريزودبهملتبانکوزرشورانيطالدرو،یمیامشترك
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1401بهشتیارد–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص

درصد3,5قبلماهبهنسبتکهدیرس429،6به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1401ماهبهشتیارددر
5,4باالبرزوبلوچستانوستانیسيهااستانبهمربوطکشوريرهاخانواماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشانشیافزا

سالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,7باخوزستاناستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمترودرصد
مازندراناستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد39،3کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبل

بهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. است) درصد32,6(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد45,7(
وکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد38،7عددبهکشوريخانوارهايبرا1401بهشتیارد

.است) درصد33,6(بلوچستانوستانسی	استانبهمربوطآننیکمترو) درصد46,7(بویراحمد
يشهريخانوارها

3,7قبلماهبهنسبتکهدیرس424،4به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1401ماهبهشتیارددر
5,8بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشانشیافزادرصد
سالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,9باخوزستاناستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمترودرصد

يشهريرهاخانوانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد39،2کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبل
.است) درصد33,5(بلوچستانوستانیسوخوزستانيهااستانبهمربوطآننیکمترو) درصد45,1(مازندراناستانبهمربوط

تورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد38،3عددبهيشهريخانوارهايبرا1401ماهبهشتیاردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ
33,5(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد45(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازده
.است) درصد

ییروستايخانوارها
درصد2,8قبلماهبهنسبتکهدیرس459،2به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1401بهشتیارددر

نرخنیکمترودرصد9,2باهرمزگاناستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهمتورنرخنیشتریبماهنیادر. داشتشیافزا
بهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصدبود.درصد-1,3بازنجاناستانبهمربوطماهانهتورم
47,8(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطقطهنبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد40،1ییروستايخانوارهايبرا) نقطه

ماهبهشتیاردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. است) درصد30,6(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد
بویراحمدوویهکهگیلاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد40،8عددبهییروستايخانوارهايبرا1401

.است) درصد32(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد50,3(
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1400سال -ترشبیوساله15جمعیتنرخ بیکاري 
بیکار1400در سال )بیکاروشاغل(فعالجمعیتازدرصد9،2کهدهدمینشانتربیشوساله15افرادبیکارينرخبررسی

افتهیکاهشدرصد0,4،)1399(قبلسالبهنسبتشاخص،اینکهاستآنازحاکیبیکارينرختتغییراروندبررسی. اندبوده
.است

بیکارانیاشاغالنگروهدریعنیاند،بودهفعالاقتصادينظرازتربیشوساله15جمعیتدرصد40،9میزانبه1400سالدر
درصد0,4) 1399(قبلسالبهنسبتنرخاینکهبودهآنازیحاکاقتصاديمشارکتنرختغییراتبررسی. اندگرفتهقرار

.استیافتهکاهش
ازبیشقبلسالبهنسبتکهبودهنفرهزار447ومیلیون23بابرابر،1400سالدربیشتروساله15نشاغالجمعیت

باخدماتبخش،1400سالدرکهددهمینشاناقتصاديعمدههايبخشدراشتغالبررسی. استیافتهافزایشنفرهزار180
کشاورزيودرصد33,8باصنعتهايبخشبعديمراتبدر. استدادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمترینشبیدرصد49،8

.دارندقراردرصد16,3با
. اندبودهبیکار1400سالدرسنیگروهاینفعاالنازدرصد23،7کهاستآنازحاکیساله24تا15جوانانبیکارينرخ

.استنداشتهتغییري) 1399(قبلسالبهنسبتنرخایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخساالنهتغییراتبررسی
بیکارسنیگروهاینفعالجمعیتازدرصد16،5کهدهدیمنشان1400سالدرساله35تا18سنیگروهبیکارينرخبررسی

.استیافتهکاهشدرصد0,2میزانبه1399سالبهنسبتنرخاین،دهدمینشانافرادنیاکاريبینرختغییرات. اندبوده
دالیلبهشاغلجمعیتدرصد10،2کهدهدمینشان1400سالدرناقصاشتغاليداراترشبیوساله15جمعیتسهمبررسی

برايآمادهوکردهکارهفتهدرساعت44ازترکم) …وترشبیساعتباکارنکردنپیداکاري،رکودغیرکاري،فصل(اقتصادي
.اندکردهکارهفتهدرتربیشوساعت49تر،بیشوساله15نشاغالازدرصد37,8کهحالیدر، اندبودهاضافیکارانجام

منبع: مرکز آمار ایران
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

نگونسومسمجتمعدرجمهورسیرئحضور 

بایشرقجانیآذربااستانبهسفرانیجردرجمهورسیرئ
شرکترعاملیمدویاستانمقاماتدولت،اتیهیهمراه

وسونگونمسمجتمعدرحضوربارانیامسعیصنایمل
بادیتولرونقبرمسصنعتسختکوشکارگرانجمعدر

.کرددیتاککارگرانيتوانادستان
جمعدردخردا12پنجشنبهیسیرئمیابراهاهللاتیآ

کارشما: خاطر نشان کردسونگونمسمجتمعکارگران
د؛یکنیمتیفعالدیتولجبههدرودیدهیمانجامیبزرگ
نکهیاضمند؛سازیمعزتمندوقدرتمندراکشوردیتول
ينامگذارويرهبرمعظممقامداتیتاکياجراجهتدر

.استدیتولسال
بهيازینواستسختاریبسمعدندرکار: کردانیبيو

بدون،کندنگاهریمسنیابهکهیکسهرست،ینحیتوض
.ستینیآسانکارکهکنددركتواندیمشک

همآن.دیکنیمکاردیتولجبههدرشما: دادادامهيو
داردکیاستراتژتیاهمکشورمانيبراکهیمحصولدیتول
درآمد،شوندفعالمحصولنیايهایدستنییپااگرو

وکردخواهدمطابقتکشورنفتپولباآنازحاصل
.شودیممحسوبکشورتوسعهجهتدریمهممنبع

مردميسوازشدهمطرحيهاخواستهبهاشارهبایسیرئ
فعالهاخواستازیکی: گفتیشرقجانیاآذربمنطقه
ومحترمریوزازلذااست،یدستنییپاعیصناشدن

نییپاشدنفعالبهنسبتکهخواهمیممسمسئوالن
نیادرراییهاتیفعالکهچندهر؛کننداقدامهایدست

وکندیمجادیاافزودهارزشچوناماکردند،آغازنهیزم
نسبت،کردروشنمردميبراتوانیمبهتررادیتولجینتا
.کننداقدامهایدستنییپاکردنفعالبه

يهاخواستهازگریدیکینکهیاانیببایسیرئاهللاتیآ
مسصنعتنهیزمدریمستقلشرکتسیتاسشدهمطرح

نیاباکامالبنده:  کرداعالماست،جانیآذربااستانيبرا
نیاازحاصلدرآمدوجینتاکهچراموافقم؛درخواست

تیوضعدردیبابلکه،استانکلتنهانهمحصول
دادهاختصاصمواردریساوهاجادهاطراف،يروستاها

.شود
دیبامناطقنیابهکینزدمردم:  کردتاکیدجمهورسیرئ
.استیمنطقنیاوشوندمندبهرهمحصولنیامنافعاز
ضیبعتمسالهبهسخنانشازيگریدبخشدریسیرئ

عیسرچههرکهخواهمیمدوستاناز: کرداظهارواشاره
وکارکنانازیجمع. کنندیدگیرسموضوعنیابه

معتقدندهستند،نفر5000حدودتعدادشانکهکارگران
ریوزازلذاست،ینعدالتاساسبرشانيهایافتیدر

يجدطوربهرامسالهنیاخواهمیمصمتمحترم
يجاامرنیایول،نکردمیبررسخودمنم.کننديریگیپ

بلکهزباندرنههستم؛عدالتطرفدارقایعمدارد،یبررس
يامرعدالتاحساسکهچرا،شوداحساسکهياگونهبه

.استتیاهمحائز
ریوزویشرقجانیآذربااستاندارازادامهدرجمهورسیرئ

هکرديریگیپراموضوعیمیتلیتشکباتاخواستصمت
.کنندرفعراآن،داردوجودیعدالتیبییجادراگرتا
مردميبرارامشکالتدیبامسئوالن: افزودادامهدريو
مشکالتتاکنندصحبتنهیزمنیادرگریکدیباوانیب

.استمهممسائلمیتفه. شودرفع
از: گفتسونگونمسمجتمعکارگرانبهخطابیسیرئ

ازشیبومضاعفراخودتالشکهخواهمیمشما
يجهادطیشرادرماوشماکهچرا،دیکنتیفعالگذشته

یدشمنبرابردرکهاستآنيمعنابهنیام؛یدارقرار
.داردرادیتوليهاچرخکردنمتوقفقصدکهمیهست

وجمهورسیرئدیبازددرزینمسشرکتعاملریمد
ترهکنساندیتول: گفتسونگونمسمجتمعازدولتاتیه

تنونیلیمکیبهتنهزار300ازراسونگوندرمس
. میرسانیم

کنسانترهدیتولکهمیهستآندنبالبه: افزودیرستمیعل
تنهزار300ازندهیآسالچهاریطراسونگوندرمس
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ياجرابابارنینخستيبراومیبرسانتنونیلیمکیبه
تنهزار400دیتولسونگوندرشگاهیپاالوذوبطرح
.میکنمحققراکاتد

عبوربهاشارهبارانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
شمالریمسدررانیاکشورازجهانمسییفلزاکمربند

درمسییفلززاکمربندنیا: گفت،یشرقجنوببهیغرب
يکمربندبخشکی. استشدهبخشدورانیامرکز
یجنوبنخراساويرضوخراسانسمنان،شاملکهاست
وشودیمدهیکشافغانستانکشوربهادامهدرواست

وستانیسکرمان،زد،یمحورکمربندنیاگریدبخش
کشورواردتینهادروردیگیمبردررابلوچستان
.شودیمپاکستان

تیموقعنیبهترکشورمسصنعتنکهیابردیتاکبايو
یآتيهاهبرنامحیتشربهداردرايارزآوروتوسعهيبرا

بابتوان،کرديدورایامابرازوپرداختمسشرکت
.دادشیافزارامسدیتولگرفتهصورتيهايزیربرنامه

ازحاصليارزآورادامهدرمسیملشرکترعاملیمد
دالراردیلیم12ازشیبرامستنونیلیمکیدیتول

نیادستنییپابخشدرتمرکزبا: گفتوکرداعالم
.داردراشیافزاتیقابلشدتهبمقدار
درمسیمعدنکممنابعلیدلبهنکهیابهاشارهبایرستم

ازمسفلز،نیايبرارشدبهرووادیزيتقاضاوایدن
تماممتیق: افزود،استبرخورداریخوبیجهانمتیق

حدودرانیامسصنعتدراکنونمحصولنیاشده
هزار10دودحآنیجهانمتیقنیانگیمودالر2800

.استدالر

مسکاتدوآنددیتوليدرصد8رشد
نخستماهدوطیمس،شرکتعاملمدیرگفتهبه

49ودرصدي8رشدباآندتن685هزار و 61امسال
برنامهبهنسبتدرصدي8رشدباکاتدتن841هزار و 

.استشدهتولید
مستن545هزار و 52تولید: افزودرستمیعلیدکتر

هزار و 220تولیدودرصدي7رشدازمعدنیمحتوي
برنامهبهنسبتدرصدي9رشدازمسکنسانترهتن731

تنهزار579ومیلیون33استخراجازاو .داردحکایت
688ومیلیون9تولیدودرصدي6رشدبامعدنیماده
بامقایسهدردرصدي7رشدباسولفوريسنگتنهزار

پایانتا: گفتو دادخبراردیبهشتانپایتابرنامه

هزار و 173رقمبهسولفوریکاسیدتولیداردیبهشت
داشتهرشددرصد35برنامهبهنسبتکهرسیدهتن211
.است

هابنیاندانشپیگیري موضوع
درایرانمسصنایعملیشرکتمدیرعاملهمچنین 

هايهمکاريتوسعهسمپوزیومنخستینافتتاحیهمراسم
قصداظهار کرد: مسصنعتآفرینارزشوبنیاندانش
مسشرکتدرجديطوربهراهابنیاندانشبحثداریم
معظممقامسربازهمهکهاستاینباورمان. کنیمآغاز

دستورراکالنیاستراتژيیکفرمانده. هستیمرهبري
برايرافرماناینبایدسربازانوافسرانمجریان،ماداده؛

.کنیمعملیاتیواجراییآیندههايسالوامسال
شرکتاسبقمدیرعاملاردیبلیمهندسحضورازوي

سازمانرییسرفسنجان،فرماندارجمعه،امامومس
قدردانیاستانیمسئوالندیگروهادانشگاهرؤسايصمت،

.کرد
ودرستیبهکهگردهماییوهمایشاین: گفترستمی

مسشرکتدرگرانقدرمکارانهمازسويمناسبزماندر
فرمایشاتبهلبیکشده،برگزارسرچشمهمسمجتمعو

تولید،«امسالگذارينامدررهبريمعظممقام
.است»آفریناشتغالوبنیاندانش

روزوخرمشهرفتحروزخردادسومکهاینبیانباوي
ماگامنخستین: کرداظهاراست،مسصنعتواقعیتولید

خداوندکافیاندازهبه. استتوسعهبرنامهمسشرکتدر
خوبیذخایرواستگذاشتهودیعهبرایمانطبیعیمنابع

همکاراناند؛کردهاکتشافقبلهايسالدرماهمکارانرا
.اندداشتهخوبیهمکاريمسشرکتبانیزاستانصمت

اینکهبرايسرچشمهمسمجتمعدر: دادادامهرستمی
تنهزار600بایدبرسیمکاتدولیدتتنهزار400به

کارخانهاولین. دهیمافزایشنیزراکنسانترهتولیدظرفیت
36طیداریمبناواستشدهشروعکاروخوردهاستارت

.کنیمبرداريبهرهآمادهراپروژهاینآیندهماه
بهراتنیهزار120ظرفیتآبادخاتوندر: دادادامهوي

درآلومسمعدنمجموعهسهونیمرسامیتنهزار200
خواهیمافتتاحامسالراسرچشمهفلوتاسیونوزاردرهو

دروباشدمسصنعتدرتولیدسالازنماديتاکرد
.رسیدخواهدنتیجهبههاپروژهسایرنیزآیندههايسال

تولیدتنیهزار400برنامهسونگوندر: گفترستمی
کهتنیهزار300لیظتغمجتمعوداریمراکاتدمس
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هدف. داریماجرادستدرراشودمیتنیهزار600جمعا
کهایمگذاشتهبرنامهدرهمکارانباراتنیمیلیونیک

. استممکناما،سختهموراحتهمآنبهرسیدن
همهکارگرانومهندسانمدیران،باید: کردتاکیدوي

وندکنتالشروشنآیندهاینبرايمتحدویکدل
ترازدرصد25کهاستایننیزتوسعهاینخروجی
دالرمیلیارد12ازبیشوکردخواهدرشدایرانبازرگانی
راعدداینبخواهیماگرودهیممیرشدراکشورصادرات

.ایرانپتروشیمیصنعتکلاندازهیعنیکنیمدرك

سمناناستاندرتیبوکسمحدوده12ثبت
معدننشدنفعال: کرداعالمدروایمیعاملهیاترئیس

آلومینايمجموعهبهسنگینیخسارتتاش،بوکسیت
.کندمیواردایمیدرووایران

درجعفريلهاوجیهایمیدرو،عمومیروابطگزارشبه
درشدهانجاماقداماتبررسیویدئوکنفرانسنشست
وصمتوزارتمقاماتحضورباکهسمناناستانمعادن

بوکسیتتامین: گفتشد،برگزاراستاننآصمتسازمان
بودهآلومیناپودرتولیدبرايکشورجدينیازهايازیکی

استاندربوکسیتپهنهیکاساس،اینبرایمیدروو
.استدادهانجاممطالعهآنرويوکردهتعریفسمنان

18رويشدهانجاماکتشافاتطیسازماناین: افزودوي
معدنیپتانسیل17سمنان،استاندرمربعکیلومترهزار

حوزهدرمحدوده12میزان،اینازکهرساندهثبتبه
است.متالپلیحوزهدرمحدودهپنجوبوکسیت

ایندفاعبیان کرد: با وجودایمیدروعاملهیاترئیس
مذکور،پهنهنقشوجایگاهاز1399سالطیسازمان

هامخالفتبرخیدلیلبهاکتشافیپروانهصدورمتاسفانه
همهایرانآلومینايشرکت، در حالی که نشدهمحقق

اقداماتزمینهدرسمناناستانداريهايدرخواست
.استدادهانجاممصوبه20قالبدررامحیطیزیست

واستانداريباگرفتهصورتتوافقطبق: دادادامهوي
سرمایهباطرح6-5شرکتاین شدقراراستانی،مسئوالن

.کنداجرایورومیلیون30وتومانمیلیارد1200اريگذ
پیشموانعاستانمسئوالنابراز امیدواري کرد،جعفري

پتانسیلیکعنوانبهتاشمعدنسازيفعالروي
اکتشافپروانهصدورامکاننیزواستراتژیکوارزشمند

برعالوهتاکنندفراهمراشدهیادهايمحدودهبراي

صنعتاولیهموادمعدن،اینازمنطقهدياقتصاانتفاع
.شودتامیننیزکشورآلومینیوم

اينامهطیترپیشکهگونههمانایمیدرو: دادادامهوي
دربراصراريبوکسیتی،هايمحدودهازغیرکرده،اعالم

صنعت،سازمانونداردهامحدودهسایرگرفتناختیار
مزایدهطریقازارآنهاتواندمیاستانتجارتومعدن
درترودپتاسمعدنبهاشارهباوي.کندواگذارقانونی
منطقه،مسئوالنهماهنگیبا: کردتاکیدشاهرود،جنوب

هايزیرساختتامینزمینهدرموجودهايدغدغهباید
.کنیمرفعراگذارسرمایهبراينیازمورد

یصنعتویمعدنابرشرکتيریگشکل
هدایتبهکنسرسیومیکهبودلپارسابهمناواخر
شامل(فلزاتومعادنتوسعهگذاريسرمایهشرکت

تجلی،گهر،گلچادرملو،غدیر،معادنوصنایعهلدینگ
وسیستاندرجانجامسمعدنمزایدهبرنده) گهرزمین
.شدبلوچستان

طاليومسمعدن،»ومعادن«عمومیروابطگزارشبه
معادنازواستشدهواقعنیمروزشهرستاندرکهجانجا
یکبربالغايذخیرهباشود،میمحسوبجهانیکالس

تبدیلکشورمعادنترینبزرگازیکیبهتنمیلیارد
. شدخواهد

اینکهبودهایمپاسکواختیاردرترپیشمعدناین
ازبیشبامحدودهایندرحفاريمترهزار80شرکت

انجامجانجامعدنردحفاريارزشتومانمیلیارد200
.استداده

وجانجامعدندرطالومسپاییننسبتاعیاروجودبا
حضورآن،ازناشیاجراییوفنیمشکالتوپیچیدگی

حوزههايشرکتترینمطرحوترینبزرگازجمعی
درحرکتاینانجامبرايراروشنیدورنماي،معدن
.کندمیایجادمنطقه
کنسرسیوماینکهبیانباتجارتومعدنصنعت،وزیر
توانمندفنیومالیلحاظبهجانجامعدنمزایدهبرنده
وپروژهاجرايدرتسریعباعثتوانمندياین: گفتاست،
هیاترییساز طرفی .شدخواهدمعدنازبرداريبهره

جانجاطاليومسمعدن: بودکردهاعالمایمیدروعامل
.شودمیبلوچستانونسیستااستانبرايتحولینقطه

فلزاتومعادنتوسعهگذاريسرمایهشرکتمدیرعامل
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کنسرسیومعضوهايشرکتراسخعزمبرتاکیدضمننیز
اساسبر: کرداعالمشدهیادطرحسریعپیشبردبراي

سرمایهاجراییعملیاتها،شرکتاینمزایدهشرایط
بهارجانجاطاليومسمعدنازبرداريبهرهوگذاري

درمسکنستانترهتنهزار130تولیدوسال25مدت
.دارندعهدهبهسال

فعلی،محاسباتاساسبر: افزودمحمديسعداردشیر
عیارباتنمیلیون312معدن،اینبرداشتقابلذخیره

ارزیابیطالتنبرگرم0,25ومسدرصد0,26متوسط
.استشده

سقويِفوالدشرکت17صادراتمجوز
شددیتمدیکیالکتر

شرکت17صادراتمجوزگمرك،وصمتوزارتابالغبا
تاالکتریکیقوسروشبهاسلبوشمشتولیدکننده

بامعدندنیايگزارشبه.شدتمدیدخرداد امسالپایان
شرکت17صادراتمجوزگمرك،وصمتوزارتابالغ

تاالکتریکیقوسروشبهاسلبوشمشتولیدکننده
مجوزکههاییشرکت.شدتمدیدخرداد امسالایانپ

،1401سالخردادماه31تاشدهتمدیدهاآنصادرات
صمتوزارتمعدنیصنایعدفترتأییدبهصادراتجهت

.ندارندنیاز) صادراتیتیک(گمركفرامرزيسامانهدر

لیتکميبرايدالراردیلیم12,5نیاز 
درویمیاياتوسعهيهاطرح

نیا: گفتدرویمیايراهبردنظارتويزیربرنامهریمد
يبراهیسرمادالراردیلیم12,5ازمندینياتوسعهسازمان

1404اندازچشمافقتاخوديهاپروژهوهاطرحلیتکم
.است
توسعهسازمانگذشتهسال20طی: افزودیخلوصهیسم

ازشیب) درویمیا(رانیایمعدنعیصناومعادنينوسازو
يهاطرحياجرابراييگذارهیسرمادالراردیلیم24

ه دادانجامیمعدنعیصناومعدنحوزهدرياتوسعه
هاطرحازدالرونیلیم750پارسال: کردانیبيواست.

يهاطرحزینيجارسالدرودیرسيبرداربهرهبه
1,3ارزشبهیروگاهینویرساختیزفوالد،مس،مختلف

.دیرسخواهديبرداربهرهبهدالراردیلیم
عیصناومعدنبخشمحصوالتصادراتارزش،یخلوص
کردبیاندالراردیلیم12ازشیبرا1400درسالیمعدن

به بخشنیامحصوالتفروشارزشگذشتهسال: افزودو
.دیرسدالراردیلیم26ازشیب
صنعتجملهازکشوردستنییپاعیصنااکثرازین،يو

بخشمحصوالتبهیخانگلوازموخودروساختمان،
فعال: کرداضافهوشدادآوریرایمعدنعیصناومعدن
م،یمستقاشتغالجادیابرعالوهتواندیممعدنهرشدن

.انجامدیبمیرمستقیغاشتغالجادیابهبرابرهفتتا
: کردحیتصردرویمیايراهبردنظارتويزیربرنامهریمد

برافزونیمعدنعیصناومعدنبخشيهاشرکتامروز
.دارنداریاختدررایبورسيهاشرکتارزشدرصد38

بخشحضورنهیزمتاکنوندرویمیا: کرداظهاريو
اردیلیم7,2ارزشبههاپروژهوهاطرحدررایخصوص

يبرداربهرهبهآنهادالرونیلیم2,5کهکردهفراهمدالر
ذکرقابلآباديمهديرووسربجمله،آنازکهدهیرس

.دیرسخواهديبرداربهرهبهامسالکهاست
دیتولگذشتهسال20در: گفتدرویمیامسوولنیا

وبرابر2,5مسبرابر،پنجکشوردرفوالدشمش
.استداشتهرشدبرابر3,5ومینیآلوم

درکوچکمعادنيایاحطرحياجرابهاشارهبایخلوص
معدن852مدتنیارد: شدادآوریگذشتهسالسه

بسته30زینامسالوشديسازفعالوایاحکوچک
معادنيبراکشورزیخمعدنمنطقهدريگذارهیسرما

.استشدهفیتعر
درویمیايسوازاکتشافاتتوسعهبهاشارهبايو

ریذخاییشناساگذشتهسال10در: کردخاطرنشان
.استداشتهرشددرصد30ازشیبیمعدن
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