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PwCبه معدن کاران برتر جهان توصیه کرد

حیاتیفلزاترويتهاجمیگذاريسرمایه

بهنیازجهانبزرگکارانمعدنکهدهدمینشانPwCچند ملیتی خدمات حرفه اي و مشاورهشرکتجدیدگزارش
. دارندحیاتیفلزاترويتهاجمیگذاريسرمایه

روندهايی کهمعدنبرترشرکت40از) PwC)PricewaterhouseCoopersشرکتساالنهمطالعهزدهمیننواساسبر
پیشرونقشیتوانندمی جهانیمعدن کارانآیاکهداردبستگیاینبهآیندهموفقیتکند،میبررسیراصنعتایندرجهانی

. داردوجودمنابعداد کهنشانگزارشاین .آفرینی کنندبراي ذینفعان ارزش وباشندداشتهجهانپاكانرژيانتقالدر
مدیریتوهاقیمتافزایشازناشیدرآمددرصدي32افزایشبابرترمعدن کاراندر بخش دیگري از این گزارش آمده است: 

.کردندمنتشر2021سالبرايراايالعادهفوقمالینتایج،هاهزینهمحتاطانه
واد معدنی در فناوري هاي انتقال انرژي ممیزان - 1نمودار 
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ثبت2020سالدرکهدالريمیلیارد70بهنسبتکهرسیددالرمیلیارد159به2021سالدرآنهاخالصسودمجموع
.داشترشددرصد127کردند،

است،مواجهآنباصنعتکهايسابقهبیتغییربهتوجهباداد،هشدارPwCدرمعدنجهانیبخش رئیس»بندالپل«
.داشتخواهدادامهزمانیچهتارکوردایننیستمشخص

بازیگرانودشومیبرانگیزترچالشعملیاتیهايمحیطاست،افزایشبهروهمچنانمهممعدنیموادبرايتقاضابه گفته وي، 
.هستندظهورحالدرنیز جدیدي

انرژيمربوط بههايفناوريبخش درحیاتیمعدنیموادساالنهتقاضايکهپیشنهاد می کندانرژيالمللیبینآژانسارقام
.رسیدخواهددالرمیلیارد400ازبیشبه2050سالتاپاك

رو به رشد مشتريانتظاراتحیاتی،معدنیموادبرايرشدبهروتقاضاهايتامینموقعیتدربایدهاشرکت: تاکید کردبندال
.گیرندقرارمینتازنجیرهکلدرباالترارزشائهاربراينوآوريبهنیازو

نوسان هايتوسعه،زمانیجدولجملهازموانعیبربایدبخشاین بازیگرانکهکردخاطرنشانPwCکار،اینانجامبراي
.کنندغلبهاقتصاديمنابعکمبودومقیاسدرجوییصرفه،ذینفعانانتظاراتژئوپلیتیکی،خطراتقیمت،

اینکهدادههشدارPwC. هستندمواجهعرضهمحدودیتباکبالتولیتیوممس،ویژهبمواد معدنیازبرخیحاضرحالدر 
.باشدداشتهانرژيانتقالهايفناورينصبوجهانیجذبسرعتبرايعمده ايپیامدهاياستممکن

محیطی،زیستاستانداردهايماهر،کارنیرويگسترده،ابعمنبهتوجهباکانادااین گزارش با اشاره به قابلیت هاي کانادا افزود: 
درجهانیلیدریکبهتواندمیدارند،نیازحیاتیمعدنیموادبهکهبازارهاییبهنزدیکیو) ESG(حاکمیتیامورواجتماعی

.شودتبدیلانرژيانتقال
تولید معادن و تقاضاي رو به رشد- 2نمودار 

وپیشرفتههايباتريتولیدبرايکلیديموادکهاستمنگنزوآلومینیومکبالت،نیکل،گرافیت،یوم،لیتازسرشارکشوراین
.هستندانرژيسازيذخیرهفناوري

) دالرمیلیارد2,9(کانادادالرمیلیارد3,8ودادهانجامحیاتیفلزاتومعدنیموادداخلیعرضهتضمینبرايرااقداماتیاتاوا،
هستند،معدنیموادازغنیکشورهاازکمیاز آنجا که تعداد.استدادهاختصاصمنظوراینبرايفدرالخیرابودجهدر

.استتوجهقابلمعدنیهايفرصتبنابراین
خاطرنشانترودو،جاستیندولتاستراتژيدربارهنظراظهارهنگام،امسالمیدرکانادادنامعانجمنمدیرعامل،گراتونپیر
داشت.دسترسیآنبهبتواناگرد،دارچیزهمهغربیشمالو سرزمین هايکانادامالش: کرد

Mining.comمنبع: 
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2021برآورد هزینه هاي نقدي معادن مس شیلی در سال 
بحبوحهدر2021سالدرشیلیمستولیدشد،منتشرمس شیلیدولتینهاد»کوچیلکو«از سويکهايمطالعهاساسبر

.رسیدتنهزار 630و میلیون5بهویافتکاهشدرصد1,9،عملیاتیهايهزینهافزایش
درمساستخراجعملیات22بینازمشخص شد که بررسیایندرمی افزاید: (کوچیلکو)گزارش کمیسیون مس شیلی

گذشتهسالدرمساجاستخرعملیات22نقديهايهزینه. اعالم کردندرانقديهايهزینهافزایشمورد16بزرگ،مقیاس
شاملتورمافزایشازناشیوداشت2020سالبهنسبتدالري0,1افزایشیکهبودپوندهرازايبهدالر1,328میالدي

.بودسولفوریکاسیدونقلوحملهزینه سوخت،انرژي،قیمترشد
کنند،میتولیدسالدرتنهزار 150ازکمترکهمعادنیازمتشکلتر،کوچکفعالیت هايگزارش حاکی است،این

.اندداشتهتغییراتاینازراثیرتابیشترین
محصولفروششاملنقديهايهزینه.ه استبود2021سالدر تولیدکاهشعواملازیکیمسعیاراز طرفی، کاهش 

اسید،مواد،برق،سوخت،،ددستمز. استنقرهوطال،اسیدمولیبدن،مانندجانبیمحصوالتازحاصلدرآمدمنهاي) کاتد(
.استنقديهزینهدرلحاظ شدهعواملجملهازدریایینقلوحملوتصفیهذوب،

افزایش موجودي محصوالت جانبی و برمثبت آنثیرتااشاره کرد و ازطالونقرهمولیبدن،هايقیمتافزایشبهکوچیلکو
ازکمتر2021در سال هاهزینهاما این نقدي،هايهزینهزایشافوجودباخبر داد.نقديهايهزینهجهشجلوگیري از

.ماندباقیگیريهمهازقبلسال هايسطح
هزینه هاي نقدي معادن مس شیلی-نمودار

کاهشراهاهزینهتادهندافزایشجدیدهايفناوريبه کارگیريباراخودتولیدبایدهاشرکتمعتقد است،کوچیلکومدیر
دولت،ویمعدنصنایعبهکمکهدفبامطالعهاین: کردتاکید»مورالسخواکین«.پیدا کننددستپایداريبهویابد 

.شودمیانجامجدیدهايسیاستتدوینوبهترگیريتصمیم
اوکراینحرانبآن را بهدلیلهزینه ها دوباره افزایش خواهد یافت، 2022با اشاره اینکه در سال کوچیلکو،موارداینبرعالوه

دهد، نسبت داد.کاهششیلیدرمناطقبرخیدرراتولیدتواندمیکهمداومخشکسالیو
مالیاتیاصالحاتبرنامهازبخشیبه عنوان رامعدنیهايفعالیتازمالیاتدریافتافزایشدر شیلی،»بوریچگابریل«دولت

.شودمیاعالمآیندههايهفتهطیآنکاملجزئیاتکهاستدادهقرارخودگسترده
منابع:
Bnamericas.com
Mining.com
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2022ماهه 4درصدي تجارت سنگ آهن در 2کاهش 

بر اساس گزارش ها، .یافتکاهش2022سالنخستماهچهاردرچینتقاضايتوجه به افتباآهندریایی سنگتجارت
زیادطی این مدتچینتقاضايزیرا،یافتکاهشرصد د2حدود 2022نخستماهچهاردردریاییآهنسنگتجارت 
.نبودقدرتمند

داشته کاهشدرصد8,5میزانبه2022فصل نخستدرچینآهنسنگوارداتنیز نشان داد که یقبلهايگزارش البته 
.است

بارگیريها،کشتیردیابیهايدادهاساسبر«کهکرداشاره،رانی در گزارش اخیر خودکشتیکارگزار،»کاستانچرواب«شرکت 
. رسیدتنمیلیون1555,3بهویافتافزایش2020سالبهنسبتدرصد0,7میالدي2021سالکلدرجهانیآهنسنگ

در برزیل برومادینیوسدفاجعهثیرتاتحتکهسالیبود،2019سالدرتنمیلیون1526ازباالتربسیارمیزاناینهمچنین 
. بود2018سالتنمیلیون1557,3یتاریخرکوردازکمتراندکیهمچنان،وجوداینبا. گرفتقرار

. رسیدتنمیلیون883,8بهومواجه شدکاهشدرصد0,3با2021در سال استرالیاآهنسنگدریایی هايمحمولهمجموع
تنمیلیون346,9به2020سالبهنسبتافزایش3,8با2021در سال برزیلدریاییهايمحمولهمجموعدیگر،سوياز

.رسید
تقاضايدلیلبهکهشدکاهشیدوبارهآهنسنگتجارت،2022چهار ماهه دراعالم کرد: کشتیکارگزارشرکتاین

تنمیلیون477,5بهيدرصد2کاهشبا2022آوریلتاژانویهازآهنسنگجهانیبارگیري. بودچینسويازترضعیف
. بودتنمیلیون487,2حدود2021سالمشابهمدتدرین میزان در حالی که ارسید،

اینبرايرکوردیککهرسیدتنمیلیون281,1بهافزایشدرصد0,6با2022از ژانویه تا آوریل استرالیاسنگ آهن صادرات
.دومحسوب می شسالاززمان
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میلیون103,5قبلمشابهمدتدردر حالی که ،رسیدنتمیلیون96,7بهکاهشدرصد6,6بابرزیلصادراتدیگر،سوياز
اختصاصخودبه)درصد58,9(استرالیاازپسراآهنسنگجهانیهايمحمولهازدرصد20,3برزیلدر حال حاضر بود.تن

.استداده

اتحادیه اروپا
ازپسجهاندرآهنسنگبزرگندهواردکنسومین) کشور27(اروپااتحادیهحاضرحالدر: کردخاطرنشانکاستابانچرو
8تنهااروپاحاضرحالدروگرفتهقرارآسیابقیهوچینتاثیرتحتکههاستمدتاروپافوالدصنعت. استژاپنوچین

. استدادهاختصاصخودبهراآهنسنگجهانیوارداتازدرصد6وخامفوالدجهانیتولیدازدرصد
ترینبزرگآلمان،ورسیدتنمیلیون203,7بهافزایشدرصد14,1با2021در سال بریتانیااعم ازاروپادرخامفوالدتولید

درتولیدافزایشکهحالیدر. بود2020سالازبیشتردرصد12,3کهکردتولیدتنمیلیون40,1اروپا،فوالدتولیدکننده
هايهزینهتوجهقابلافزایشدلیلبهامسالامابود،2020سالدرکوویدهايقرنطینهمجددبازگشتازناشیگذشتهسال

.رسدمینظربهبرانگیزچالشهمچناناوضاعها،کارخانهسودآوريکاهشوانرژي
2020سالبهنسبتکهکردواردآهنسنگتنمیلیون78,5،میالدي2021سالدراروپااتحادیه: افزودکاستابانچرو
اروپااتحادیهوارداتتنمیلیون93,9ازکمترتوجهیقابلطوربهمیزاناین،وجوداینبا.داشتشافزایدرصد10,4حدود

.بود2018سالدرتنمیلیون97,6یا2019سالدر
قبلمدت مشابه سالبهنسبتدرصدي7,7ازبیشافزایشبا2022نخستماههچهاردراتحادیه اروپا آهنسنگواردات

. بود2019و 2018در مدت مشابه سال هاي کوویدازقبلسطوحنزدیک بهمیزان تقریبااین. رسیدتنیونمیل28,4به
انجام شد. )روتردامبندراهمیتدلیلبهبیشتر(هلندتوسط2022آوریل- ژانویهدروارداتازدرصد35,6،يکشورنظراز

14,4بافرانسهآنازپسوندداداختصاصخودبه2022آوریلتاهژانویدرراوارداتازدرصد15,5آلمانبنادرهمچنین
.گرفتندقراردرصد3,2بالهستانودرصد4,9بابلژیکدرصد،8,5باایتالیادرصد،8,8بااسپانیادرصد،
وارداتکلازصددر25,6وبود2022آوریلتاژانویهازاروپااتحادیهآهنسنگکنندهتامینترینبزرگهمچنانبرزیل

درصد11,1با2022آوریلتاژانویهدراروپااتحادیهبهبرزیلازهامحموله،وجوداینبا. داداختصاصخودبهرااروپااتحادیه
.رسیدتنمیلیون7,3بهقبلسالبهنسبتکاهش

معدنسنگوارداتازدرصد19,7کانادا. رسیدتننمیلیو5,6به2022آوریلتاژانویهازاروپااتحادیهبهکاناداازهامحموله
. داداختصاصخودبه2022آوریلتاژانویهاز رااروپااتحادیه

Hellenic Shipping Newsمنبع: 
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نگاهی به واردات مس خام و تولید روي تصفیه شده چین در ماه می
درصد 4,4وجه به کاهش محدودیت هاي قرنطینه اي، با ت2022داده هاي رسمی نشان داد که واردات مس چین در ماه می 

افزایش یافته است. دلیل این افزایش، سودآور شدن خریدهاي خارجی براي معامله گران و تجار 2021نسبت به مدت مشابه 
چینی و آغاز برداشتن قرنطینه هاي مربوط به کووید بوده است.

نشدهفرآوريتولیداتوخام مستن495وهزار465میالديگذشتههمادراین کشور،چینگمركادارههايدادهبر اساس
آوریلرمیزان وارد شده دبیش ازفقط اندکیویافتافزایش)تن725وهزار445(2021مدت مشابه بهنسبتکهکردوارد

.بود2022
استانشانگهاي و قرنطینهباعثروناکویروسشیوعدر حالی رقم خورد که2022مس خام چین در می وارداتاندكافزایش
.کردایجادجهاناقتصاددومیندربزرگیاختاللو شداین کشور طی دو ماه گذشته شرقیشمالدرجیلین

اجازهویافتکاهشیماواسطازي اعمال شدههامحدودیتگفت:CRUمشاورهموسسه درچینمستحلیلگر»تیانیوهه«
.شوددادهتحویلچینبهLMEبارهايانموجوديازمقداري،داد
واردات،چینگمركهايدادهاساسبر.کندمیحمایتوارداتافزایشازشدگشاییبازمیماهدرکهآربیتراژپنجره: افزوداو

.یافتافزایشتنمیلیون2,19رکوردبهمیماهدرمسکنسانتره
باالترینکهکردصادریدات آلومینیومی خامو تولآلومینیومتن605هزار و 676می امسالماهدرچینحال،همیندر

.بودگذشتهسال9درحجم

روي تصفیه شده
هايداده.یافتافزایشتنهزار515بیش از بهتولیدسرگیريازبحبوحهدر2022میماهدرچینشدهتصفیهرويتولید

SMMتنی700هزار و 19افزایشیکهبودتن200هزار و 515میهمادرچینشدهتصفیهرويتولیدکهدهدمینشان
.دادنشانراساالنهمقایسه از لحاظدرصدي4,16افزایشوماهانهدرصدي3,97یا
مدت نسبتکهشدبرآوردتنهزار 483و میلیون2،میالدي2022میتاژانویهازچین شدهتصفیهرويترکیبیولیدت

.نشان دادکاهشصددر1,09مشابه قبلی
برآوردهراانتظاراتیمماهدرچینشدهتصفیهرويتولیدکهدادنشان) SMM)Shanghai Metals Marketبررسی

. استکرده
وتعمیرازپس»ناننیو«ایالت درفلزذوببزرگکارخانهیکاز سرگیري تولیددلیلبهروي تصفیه شدهتولیدافزایش 
. بودنگهداري

میزان فعالیت،داخلیمغولستاندرذوبکارخانهیکو»سیچوان«و » شانشی«درذوبهايکارخانهازبرخیحال،ینهمدر
. بازگشتندعاديتولیدبه»گوانگشی«درذوبکوچک کارخانهتعداديودادندافزایشراخود
تولیدکاهشباعثنگهداريوتعمیرحبوحهبدرشانشیدرذوبکارخانهیکزیرا،داشتوجودتولیددرهاییکاهشالبته
راتولید،کوچکذوبکارخانهیکوبودنگهداريوتعمیرحالدر»هونان«دربزرگذوبکارخانهیکحال،همیندر. شد
.درآوردتعلیقحالتبهمیماهاواسطدر

کاهشتن400هزار و 514بهاه مینسبت به مکاهشتن800باژوئندرچینشدهتصفیهرويتولیدپیش بینی می شود،
. داردمدت مشابه پارسالبهنسبتدرصدي1,27یاتنی6500افزایشیبا این وجود حتیکهیابد

کارخانهیکوشودمیایجادگیرد،میسرازراتولیدکهداخلیمغولستاندرذوبکارخانهیکتوسطژوئن تولیدافزایش
هايکارخانهبرخیزیرا،باشدکاهشیتولید،رودمیانتظارمی گیرد، ولی در مجموعسرازراخودعاديتولیدهوناندرذوب
داد.خواهندادامهاساسیتعمیراتبه» کینگاي«و»شانشی«درذوب

منابع: رویترز
Shanghai Metals Market (SMM)
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2036پیش بینی تغییرات اقتصاد جهان تا سال 

بینیپیش. بودخواهدیبزرگتغییراتشاهدآیندههايدههدرجهانیاقتصاد،کروناگیريهمهازپسبهبودينزدیک شدنبا
.شودتبدیلجهاناقتصادترینبزرگبهوکندعبورمتحدهایاالتازچین،شودمی

باجهانیاتتغییراین. ستآسیاسمتبهشمالیآمریکايواروپاازدر حال تغییر مسیرکههاستمدتجهاناقتصاديمرکز
. شد) FDI(خارجیمستقیمگذاريسرمایهجذبباعثکهشدآغازاقتصاديبیشتر آزاديوتجاريموانعکاهش

منطقهدراقتصاديپیچیدگیکلیافزایشوارتباطاتوهازیرساختبهبودوان به می تمحركمهمعواملهمچنین از دیگر
.اشاره کرد

استفاده)World Economic League(اقتصادجهانیمجمع2022جدولویرایشسیزدهمینهايدادهازاین پیش بینی
است.شدهمنتشر)CEBR(تجارتواقتصادتحقیقاتمرکزکرده که توسط

متحدهایاالتاز2030سالتاچینپیش بینی می شود،شد؟خواهدتبدیلاقتصاديقدرتبزرگ ترینبهانیزمچهچین
کووید«هايسیاستتحتچیندرگیري هايو2021سالدرمتحدهایاالتدرانتظارحدازترسریعبهبود. بگیردپیشی
.یفتدبتعویقبهسالدواین کشور نخسترتبهکسب تاشدهسبب»صفر
کشوراین اقتصاديرشدحفظدرو این امرشدهحفظداخلیتقاضايثباتدلیلبهچینداخلیناخالصتولیدمثبترشد

غربرشدبهروتجاريهايمحدودیتازترسدلیلبهگیريهمهازقبلچیناقتصاديومالیسیاست. استبودهمهمبسیار
.بودشدهمتمرکزموضوعاینبر

سومینبه2036سالتادالريتریلیونGDP10,8بینی پیشباهندرود،میانتظارمی شود. آمادهسومرتبهبرايهند
.داشتداخلیناخالصتولیددالرمیلیارد949فقط2006سالدرهندشود.تبدیلداخلیناخالصتولیدنظرازکشور
تاشودمیبینیپیش. می رسددالرتریلیون3,1به2022سالدرواستشدهبرابرسهازبیشهندداخلیناخالصتولید

. شودبرابرسهدوبارهآیندهسال15
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چیست؟چشمگیررشددلیل
در. کندمیکارکشورنفع اینبهنیزجمعیت. داشته استبهبودبرايبیشتريفضايکشورهاسایربهنسبتهنداقتصاد
سنیمیانگینواقع،در. داردجوانیکارنیرويهنداست،افزایشحالدربالغدهاياقتصاازبسیاريسنیمیانگینکهحالی
.است-بزرگاقتصادسومین- ژاپنازکمترسال20هند
افزارنرممخابرات،. استیافتهگسترشهندداخلیناخالصتولیدازدرصد55حدودبهخدماتصنعتگذشته،سال60طی

ناخالصتولیدازدرصد10تنهاییبهاطالعاتفناوري. کنندمیایجادبخشایندررادرآمدبیشتریناطالعات،فناوريو
.بر عهده داردرااین کشورداخلی
بسیاريوامبیآيمایکروسافت،اینتل، گوگل، متا،مانندالمللیبینهايشرکتبرايفنیانگلیسی زبان با دانشکارنیروي

.دهندمیادامهخودشکوفاییبههمچنانداخلیهايآپاستارتهکحالیدراست،جذابدیگر
بهبخشیدنتنوعدنبالبهکهاستچندملیتیهايشرکتبراي»تولیدبامرتبطهايمشوق«دنبالبههمچنینهنددولت
وخورشیديهايپنلازبیشتريتعدادها،مشوقاینبودنآمیزموفقیتصورتدربنابراین . هستندچینازخارجخودتولید

.شدخواهدتولیدهنددرجهانهوشمندهايگوشی
اتفاقاقتصاديقدرت هايبنديرتبهدرايعمدهتغییرات،2031سالتابود؟خواهدچگونه2031سالدرجهانیاقتصاد
جهانبزرگاقتصادسومینهندوشدخواهدتبدیلجهاناقتصادبزرگ ترینبهداخلیناخالصتولیدنظرازچین.دادخواهد
. بودخواهد

2031سال دراقتصاد برتر 10پیش بینی تولید ناخالص داخلی -جدول

بهاقتصاديقدرتتغییرچگونگیدهندهنشانکهژاپنوهندچین،: دارندقرارآسیادراقتصادسهبرتر،اقتصادپنجمیاناز
وفرانسهبریتانیا،آلمان،: داشتخواهدبرترکشور10میاندرکشورچهار،اروپاقاره .آسیاستدرجمعیتیبزرگمراکزسمت

.شودمیظاهربرتراقتصاد10بینبرزیلتنهاجنوبی،آمریکايایتالیا و از
هايتحریمکهدیدبایدالبته. خواهد داشتقراربرترکشور10ازخارج2031سالدرروسیهها،بینیپیشایناساسبر

.داشتخواهدکشورایناقتصاديروندبرتاثیريچهجهانیانزوايوکمرشکن
استاینحقیقتآورد؟به دسترااولمقامجهانیاقتصاددربینیپیشاینطبقچینکهاستناپذیراجتنابامراینآیا
بدهی،بحران. اندکردهمدلچیناقتصادبرايراجایگزینسناریوهايهابینیپیشسایر. نیستشدهتضمینچیزهیچکه

.داردنگهدومجایگاهتري درطوالنیمدتبرايراچیناقتصادتواندمیجمعیتکاهشیاالمللیبینانزواي
visualcapitalist.comمنبع: 
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از بازار نفت جهانEIAجدید پیش بینی 
را در حالی منتشر کرد که همچون گزارش قبلی نژوئخود در ماه) STEO(مدت کوتاهاندازاداره اطالعات انرژي آمریکا، چشم

.بوداوکراینبهروسیهحملهجملهازمختلفیعواملازناشیوقرار داشتقطعیتعدمازباالتريسطوحمعرضدر
درصدي3,1داخلیناخالصتولیدرشدشاملو»آکسفورد اکونومیکز«ازبینیپیشدر اینجهانکالناقتصادمفروضات

بوده است.2023سالدرصدي براي3,4و2022سالرجهان د
تعادل تولید و مصرف سوخت هاي مایع جهان-نمودار

. بگذاردتاثیربینیپیشدورهطیانرژيبازارهايبرتوجهیقابلطوربهتواندمیکالناقتصادنتایجازايگستردهطیف
تولیدتصمیماتروسیه،نفتتولیدبرهاچگونگی تاثیر تحریمملشاشود،میانرژيعرضهقطعیتعدمباعثکهاصلیعوامل
.دهندمیافزایشراعملیات حفاريطبیعی،گازو تولیدکنندگانمتحدهایاالتکهنرخیوپالساوپک

9,3به2022سالنخستفصلدرروزدربشکهونیلیم11,3ازهیروسعیماهايسوختکلدیتول،میکنیمینیبشیپ«
خامنفتوارداتيبرااروپاهیاتحادریاختیممنوعپیش بینی نیا.ابدیکاهش2023چهارمماههسهدرروزدربشکهونیلیم
تیممنوعوگریدماهششتاخامنفتوارداتتیممنوعد،کنیمفرضرا در بر می گیرد وهیروسازینفتيهافرآوردهو

».شودیماعمالگریدماههشتتاینفتيهافرآوردهواردات
راهیروسنفتدیتولنده،یآيهامیتحرریساایهامیتحرنیاکهداردوجوداحتمالنیااداره اطالعات انرژي آمریکا اعالم کرد: 

.کندجادیاینیبشیپدورهدرخامنفتمتیقيبراراریسک هاي صعوديودهدکاهشانتظارحدازشیب
ینیبشیپما. دادخبرآگوستويجواليهاماهيبرادیتولاهدافیشیافزالیتعدازودخژوئندومنشستدرپالساوپک«

ونیلیم29,2به2022دوممهیندراوپکخامنفتدیتول،میدارانتظارومیکردروزبهاهدافنیاکردنمنعکسيبراراخود
».خواهد بودشتریب2022نخستمهینبهنسبتروزدربشکههزار 800کهبرسدروزدربشکه

برآورد قیمت
) پیش بینی کرد،EIAاداره اطالعات انرژي آمریکا(.بودبشکههردردالر113متوسططوربهمیماهدربرنتخامنفتقیمت
. باشد2023سال دربشکههردردالر97وامسالدومنیمهدربشکههردردالر108متوسططوربهبرنتقیمت
يادیزحدتامتیقیواقعجینتا. افزایش می دهدرانفتمتیقنوسانلیپتانسکهاستنییپانفتیفعليموجودسطح
دیتولبرشرکتی مستقلاقداماتتاثیر وندهیآیاحتمالمیتحرهرگونهه،یروسبرشدهاعمالیفعليهامیتحرزانیمبهیبستگ
.داردیجهانبازاردرهیروسنفتفروشایهیروسنفت

eia.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022ژوئن20به روز رسانی: 
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جدیدترین تحوالت بورس نگاهی به 
خرداد18بهیمنتههفتهبهنسبتخرداد25بهیمنتههفتهدرتهرانبهاداراوراقبورسمعامالتکلحجموارزش

گزارشبه.افتیشیافزادرصد2,9ودرصد1,79بیترتبهزینکلشاخصووزنهمشاخصنیهمچن. شدیشیافزا
بازارنیامعامالتکلارزشکهداردآنازتیحکا،1401خرداد25بهیمنتههفتهدرسهامبازارمعامالتیبررسسنا،

اردیلیم338وهزار235بهالیراردیلیم688وهزار159ازشیافزادرصد47باقبل از آنهفتهبهنسبتهفتهنیادر
سهمونیلیم752واردیلیم33بهسهمونیلیم756واردیلیم22ازبازارنیامعامالتکلحجمنیهمچن. دیرسالیر

.دهدیمنشانرايدرصد48,3شیافزاکهدیرس

تابستاندر) دیجد(محور پروژهعامیسهامشرکتپنجلیتشکبرنامهازدرویمیايراهبردنظارتويزیربرنامهریمد
نکهیاانیبباسمیه خلوصی.شودیمهمواربهاداراوراقبورسبهورودریمسها،شرکتنیاثبتبا:گفتودادخبر1401

شیپ: افزوداست،راهبردنیااهدافنیترمهمازمنتخبيهاپروژهدرمردممیمستقيگذارهیسرماوهاپروژهیمالنیتام
.شدلیتشکفوالدرهیزنجدرعامیسهاممحورپروژهشرکتنینخستعنوانبهیتجلشرکتنیااز

فرابورسوبورسدردرصدکیفصلهرشدقرارومطرح1400ماهيدنوساندامنهرییتغ: گفتفرابورسرعاملیمد
یعمليدارتریپاطیشرادرمیتصمنیا،شدقررمبرجاموبودجهمبهمطیشرابهتوجهبااماابد،یشیافزانوساندامنه
.میهستفروشصفوفکاهششاهدفرابورسدرنوساندامنهيدرصدکیشیافزاباحاضرحالدر. شود

پرداختويارهیزنجیمالنیماتطرحباامسالخرداداز: گفتصمتوزارتيزیربرنامهوکارکسبطیمحدفتررکلیمد
مقاطع(يفلزمقاطعيبراگردشدرهیسرماتوماناردیلیمهزار320،حدودیکیالکترونسابصورتحبریمبتنالتیتسه
دستنییپاعیصنا،)فوالدباالدستعیصناولیپروفولولهـاسلبولومبلت،یب،يفوالدتختمقاطع،يفوالدلیطو

،یساختمانمصالح،)اولهیتصفتورموروغن،یمیپتروشمحصوالت(یمیپتروشوگازنفت،،)هاطبقههمه(یمیپتروش
.استشدهنیماتخودروقطعاتوخودرو،یخانگلوازم،)شکالتوینیریشات،یلبن،ینباتروغن(ییغذاعیصنا

متیقيدرصد25شیافزابابازارمیتنظستاد: گفترانیایشیآراویبهداشتنده،یشوعیصناانجمنرهیمداتیهسیرئ
. کردموافقتیشیآراویبهداشته،ندیشوموادانواعهمه

کنونتا1399يابتداازکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت
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کاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت

23سهمازیحاکامسالنخستماههدودریبورسیمعدنعیصناومعدنبزرگشرکت90فروشعملکردیبررس
شرکت90،بهشتیاردانیپاتاامساليابتدازا.استیبورسيهاشرکتفروشجمعازشدهادیيهاشرکتيصددر

ونیلیم668واردیلیم867وهزار112ارزشبهخودمحصوالتفروشبهموفقیبورسیمعدنعیصناومعدنبزرگ
یبورسشرکت90فروشارزش.دهدیمنشانيدرصد24رشدپارسالمشابهمدتباسهیمقادررقمنیا. شدندتومان

فوالدشرکتدوفروش.داردانهیساليدرصد17رشدکهدیرستوماناردیلیمهزار56,7بهماهبهشتیارددرشدهادی
.استبودهیبورسیمعدنيهاشرکتکلفروشدرصد45مجموعدرمسیملشرکتواصفهانمبارکه

ورس کاالفروش محصوالت گروه صنعت در ب
خرداد )29خرداد تا 16( از 

ارزش معامالت 
(میلیون ریال)

221،585،986گروه صنعت
33،285،314شرکت ملی صنایع مس ایران

%15سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال

خرداد )29خرداد تا 16( از 
مقدار

(تن)
شارز

(میلیون ریال)
12،00029،925،109کاتد

00مفتول
290934،150کنسانتره مولیبدن

11،1602،426،054سایر
23،45033،285،314جمع

آنانبهيابخشنامهیطارزبازاررساندنتعادلبههدفباهایصرافندگانینماباجلسهازپسخرداد22يمرکزبانک
نشستهمروزنیهميفردا. بفروشندارزانیمتقاضبهويداریخر،یتوافقنرخباراصادرکنندگانساسکناارزداداجازه

یرنفتیغصادراتدریمهماریبسنقشصنعتنیاکهچرا،کردبرگزاریمیپتروشمحصوالتصادرکنندگانبایمشترک
.کندکمکبازاردرشتریبدلتعابهتواندتواندیمحوزهنیاصادرکنندگانبهترعملکردوداردکشور
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1401اردیبهشت - شاخص مدیران خرید اقتصاد

دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
بهشیافزانیاشدتالبتههکدیرسطرحشروعيابتداازخودماهه32مقدارنیشتریببهکهشدثبت56،17بهشتیارد

لوازمایهیاولمواديموجودازریغماهنیادر. بودنیفروردالتیتعطدروکارهاکسبتیفعالدیشدکاهشدنبال
دریتوجهقابلشیافزا،ماهبهشتیارددریصنعتيهاشرکت. شدندثبت50يباالیاصليهامؤلفهریسا،شدهيداریخر
.بودروه روبتیفعالدرکاهشورکودباساختمانبخشکهیرحالدداشتند،هاتیفعال

بهنیفرورددیشدکاهشازبعدوداشتیتوجهقابلرشد) 61،37(بهشتیارددرکارو کسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.داشتیاصليهابخشریساانیمدررارشدزانیمنیشتریبصنعتبخش. دیرسطرحشروعيابتدااززانیمنیشتریب

درشیافزاازثرامتشتریبآنشیافزاوداشتشیافزا) 55،19(ماهبهشتیارددرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
رشدزینيکشاورزوخدماتبخشدروبودروه روبکاهشباساختمانبخشدرسفارشاتکهیحالدر،استصنعتبخش

.داشتیاندک
ياقتصادبخشسههردرشاخصنیا،بودروه روبکاهشبا) 45،34(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودزانیمشاخص
درهیاولموادمتیقدیشدشیافزاوشدکمترقبلماهبهنسبتکاهششدتالبته.بودیکاهشيکشاورزوخدماتصنعت،
.بودرگذاریثاتشاخصنیاکاهش

ازیبرخدرکهدیرس99آبانازخودماهه19مقدارنیشتریببه) 92،75(شدهيداریخرلوازمایهیاولموادمتیقشاخص
دريانقطهتورمنرخکننده،مصرفمتیقشاخصازآمارمرکزگزارشاساسبر.بودهمراهيشتریبشیافزاباهاتیفعال
عمدهگروهيانقطهتورمنرخوافتیشیافزادرصدواحد3,7از آنقبلماهباسهیمقادرودیرس39,3عددبهبهشتیارد
.دیرسدرصد49,4بهيدرصد6شیافزابا»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

به99ماهآبانازریاخماه19یطوداشتشیافزاشدتبه) 70،05(شدهارائهخدماتودشدهیتولمحصوالتمتیقشاخص
بامتناسبهاتیفعالرشتهازیبرخدرفروشمتیقياقتصادفعاالنازياریبسدهیعقبههرچند. دیرسخودریمقادنیشتریب

.استافتهینشیافزادیتوليهانهیهزشیافزا
وشدیکاهشدوبارهشیافزاماهکیازبعد) 43،82(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخص

بخشدرویژهببخشنیافعاالناکثر. بوديکشاورزوخدماتبخشدرژهیوبهياقتصادفعاالنیکاهشانتظاراتدهندهنشان
باونقلحمليهانهیهزودیتولمتیقتناسبنبودلیدلبهکهمعتقدند،اندبودهروه روبهانهادهمتیقشیافزاباکهيکشاورز

دیتولشدهتماممتیقشیافزایطرفاز. ردنداياقتصادصرفهدولت،توسطشدهنییتعيهامتیقبادیتولادامهفروش،متیق
.باشندنداشتهزینرایصادراترقابتتوانتاشدهباعث

شیافزابنگاهشدهتماميهانهیهزشیافزابامتناسبراهامتیقانیمشتريتقاضاحفظيبراهاتیفعالازياریبسنیهمچن
. هستندروه روبهیاولموادنیماتمشکلباهابنگاه،ینگینقددیشدکمبودویمتیقنابسامانطیشرالیدلبه. اندنداده
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يبراازیموردنینگینقددیشدکمبودباهیاولموادمتیقرفتنباالبابودندیحیترجارزبهوابستهکهییهاتیفعالیطرفاز
.ستندینيدستوريهامتیقبادیتولادامهبهقادروهستندروه روبهیاولموادنیمات

صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
بهشتیارددر) نشدهیفصللیتعد(صنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

ماه24یطخودمقدارنیشتریببهوداشتشیافزابهشتیارددرصنعتبخششاخص. استآمدهدستبه63،21دعد
هیاولمواديموجودجزبههاشاخصهمهصنعت،بخششاخصیاصليهامؤلفهانیمدر. دیرس1399بهشتیاردازگذشته

کاهشباکیپالستوکیالستصنعتدرفعاليهاشرکتع،یصناهمهانیمدرنیهمچن. اندشدهثبت50يباالشدهيداریخر
ثبتبهگریدعیصناانیمدررادیتولوشاخصرشدزانیمنیشتریبینساجعیصناوبودندروه روبدیتولزانیموشاخص
.رساندند
نیشتریبهب1399سالخردادازگذشتهماه24یط) 69،29(بهشتیارددرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقدارشاخص

.داشتریثاتدیتولرشدبرانیمشتريتقاضاشیافزاکهدیرسخودمقدار
فعاالندهیعقبه. دیرسخودماهه24مقدارنیشتریببه) 64،88(بهشتیارددرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
قبلدیخردرانیمشترلیتعجازیناشزینتقاضاشیافزاازیبخشن،یفروردالتیتعطازبعدسفارشاترونقبرعالوهياقتصاد

.هاستمتیقرفتنباالاز
اما،داشتشیافزانیفروردبهنسبتشاخصعددگرچهکهشدثبت) 47،95(ماهبهشتیارددرهیاولمواديموجودشاخص

.ندهستروه روبهیاولموادنیماتدرینگینقدکمبودخصوصبههیاولموادکمبودباعیصنااکثرهمچنان
آبانازریاخماه19یطوداشتیشیافزاروندیاپیپماهنیسوميبرا) 89،91(بهشتیارددرهیاولمواددیخرمتیقشاخص
ریساشیافزادنبالبههیاولموادمتیقدیشدشیافزاياقتصادفعاالندهیعقبه. دیرسخودزانیمنیشتریببه1399
.رودبباالاریبسدیتولشدهتمامنهیهزوباشندروه روبینگینقدکمبودباتاشدهباعثيانرژودستمزدازجملهدیتوليهانهاده

شدتاما،کردثبتراخوديباالریمقادازیکیگرچه،)66،04(ماهبهشتیارددردشدهیتولمحصوالتفروشمتیقشاخص
يهانهیهزبامتناسبراهامتیقهنوزخودانیمشترحفظيبراعیصناازياریبس. بودکمترقبلماهبهنسبتآنشیافزا
درکهشاخصنیا. استافتهیشیافزاماهبهشتیارددر) 63،02(محصوالتفروشزانیمشاخص.اندندادهشیافزادیتول

.افتیشیافزاشدتبهبهشتیارددرانیمشتريتقاضاشیافزابابودروه روبدیشدکاهشباالتیتعطلیدلبهماهنیفرورد
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1400اعالم نرخ رشد اقتصادي 
در1390سالثابتقیمتبه) GDP(داخلیناخالصمحصولایران،آمارمرکزفصلیملیهايحسابنتایجآخریناساسبر 

رقمکهحالیدراست،رسیدهنفتاحتساببدونریالمیلیاردهزار6511ونفتباریالمیلیاردهزار7569رقمبه1400سال
درصدي4،3رشدازنشانکهبودهریالمیلیاردهزار6289نفتبدونوریالمیلیاردهزار7254نفتبا1399سالدرمذکور

.دارد1400سالدرنفتبدونداخلیناخالصمحصولدرصدي3,5ونفتباداخلیناخالصمحصول

خدماتگروهو6معادنوعیصناگروه،-3،7ورزيکشاگروههايفعالیترشته1400سالدرکهاستآنازحاکیمذکورنتایج
.استداشتهرشدقبلسالمشابهدورهبهنسبتدرصد4,5

ISIC.Rev4يبندطبقهيمبنابرفعالیترشته42ازمتشکلاصلیبخش18قالبدرایرانآمارمرکزدرفصلیمحاسبات
گروهماهیگیري،وداريجنگلدامداري،باغداري،وزراعتايهبخشزیرشاملکشاورزيگروهاساساینبرکهشودمیانجام

طبیعیگازوبرقآب،میناتصنعت،معادن،سایراستخراجطبیعی،گازوخامنفتاستخراجهايبخشزیرشاملمعادنوصنایع
حملغذا،وجاینماتبهمربوطخدماتیهاي	فعالیتفروشی،وخردهعمدههايبخشزیرشاملخدماتگروهوساختمانو

اداره،یودامپزشکوکارکسبوخدماتکرایهمستغالت،مه،یبویمالهايتیفعالارتباطات،واطالعاتپست،انبارداري،ونقل،
عمومی،سایرخدماتویاجتماعيمددکاروانسانسالمتبهمربوطهايتیفعالآموزش،شهري،خدماتوامورعمومی

.استوخانگیشخصیاجتماعی،
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

استفادهدریاساسيبازنگرنیاز به 
یمالنیتاميابزارهااز

ویمالمعاونتسرپرستومعاونمعارفهوعیتودجلسه
حضوربارانیامسعیصنایملشرکتياقتصاد

رانیمدمعاونان،ران،یامسعیصنایملشرکترعاملیمد
برگزارمسشرکتمحلدرگانهسهيهامجتمعوستاد
.شد
ازتشکربایرستمیعلدکترپرس،مسگزارشبه

ياقتصادویمالقبلیمعاون،یمهرانارشیکخدمات
رارییتغنیایطیشرادرمسشرکت: گفتمس،شرکت

یبدهعدموهیسرمابودنداراوجودباکهدهدیمانجام
روه روبيادهیچیپتیوضعباياقتصادویمالحوزهدر

يهاپروژهنشدنییاجراشاهدسوکیازچراکهاست،
معاونتاعالمبهبناوگریديسوازومیهستياتوسعه

یالممنابعنهیهزعدمباعثهاپروژهياجرايکند،یمال
.استشدهشرکت

دیکاتباجلسهدرحاضررانیمدومعاونانبهخطابيو
هاپروژهتوسعهبهنسبتسریع ترچههردیبانکهیابر

شرکتبرازندهنیا: گفتشود،آوردهعملبهعاجلاقدام
انواعازاییمالنیمتااهرموابزارهاازکهستینمسیمل

.استنشدهاستفادههاهپروژیمالنیتاميبراهااوراق
یفملسهامدارانثروتشیافزانکهیابهاشارهبایرستم

بهازینامرنیا: گفترد،یگقرارکاردستوردردیبا
. داردیمالنیتاميابزارهاازاستفادهدریاساسيبازنگر
وياتوسعهيهاپروژهسمتبهمنابعبردنبااستالزم

درموجودانتقاداتوراداتیارم،توازباالتريابازدهجادیا
رفعرادیتولشیافزاوتوسعهيهاطرحنشدناجرانهیزم
.میکن

مسشرکتینگینقدتیریمددرمناسبریتداباتخاذيو
تیاهمحائزراشودیمافزودهارزشبهمنجرتینهادرکه

یکاملیمالمارکتازواقعدرشرکت: کرداظهارودانست
يزیچنهیزمنیادرکهنیابهتوجهباواستبرخوردار

طوربهشرکتینگینقدازمدتنیایطندارد،کم
.استنشدهاستفادهيریچشمگ

حائزرانکتهدوادامهدرشرکت ملی مسرعاملیمد
کهاستنیانخستنکته: دادحیتوضودانستتیاهم

وقولومیکنحرکتترعیسرتوسعهحوزهدردیباهمه
دیتولشیافزاوتوسعهيبرامختلفمجامعبهکهياوعده

عملجامهرامیادادهياهیسرماشیافزااستیساعمالبا
.میبپوشان
یبازدهحصوليبراتریاساساقداماتانجام،یرستم

ياگونهبهدیبا: افزودوکردبیاناتیضرورازراشتریب
يهاهتوسعانجاميبرايشتریبسودتامیکنيزیربرنامه

.میباشداشتهاریاختدریآت
تیریمدموضوعادامهدرمسیملشرکترعاملیمد

ياقتصادویمالحوزهدرمهممباحثگریدازراترازنامه
اقالمتماممسئولياقتصادویمالمعاونت: گفتودانست
.استشرکتانیزوسودوترازنامه

اریبساتدیتولشدهتماممتیقتیریمدنکهیاانیببايو
قراررصدموردقیدقطوربهرالهامسنیادیباواستمهم
قراریطیشراچهدررقبابهنسبتنکهیا: گفتم،یده
مناسبيوربهرهوییکاراد،یتوليهاسرانهومیدار

.داردیبررسبهازینریخایهستند
یاتیعمليزیربودجهتیاهممسیملشرکترعاملیمد
یاتیعمليزیربودجه: کردحیتصرودادرارقاشارهموردرا
.دارديشتریبتمرکزبهازیناماشده،انجاميحدودتا

وسهامدارمنفعتدیباامورانجامدرنکهیاانیببایرستم
یمالانضباطبهنسبتومیباشداشتهنظردرراشرکت

نیا:  کردحیتصرم،یباشداشتهتوجهگذشتهازشیب
نیاازبهتردیباوستینمننظرموردیلمایفعلانضباط

.  باشد
گوشزدرافروشموضوعتیاهمادامهدریفملرعاملیمد

LMEریزصادراتوفروشکهنداردیمعن: افزودوکرد
.شودتیریمددیبافروشباارزرابطهباشد؛



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

19

نهیگتیبوکسگذارهیسرمایابیارزفراخوان
ازدرویمیایمعدنعیناصومعادنتوسعهيهاطرحمعاون
تیبوکسگذارهیسرمایفیکیابیارزفراخوانیآگهانتشار

.دادخبرنهیگ
اعالمیعلمقدمحسامدرو،یمیایعمومروابطگزارشبه

يهالیپتانسییافزاهمامکانفراخواننیاازهدف: کرد
ومعدنبخشتوسعهباوبودهکشورياهیسرماویمال
استخراجتنونیلیم10تا8داشتبرامکانساختریز

.بودخواهدحصولقابلسالدر
درماهخرداد23روزدرفراخوانیآگهنیا: افزوديو

طوربهومزیتاتهرانواقتصاديایدنيهاروزنامه
شدهمنتشرنهیگيهاروزنامهوهاتیسادرهمزمان

جهتیفیکیابیارزشاملفراخوانازمرحلهنیا. است
بامندعالقهيهاشرکتکهاستيگذارهیسرمامانجا

ماهریت21تاوکردهافتیدررااسناددرخواست،ارسال
امکان. کنندارسالراشدهلیتکماسنادتادارندفرصت

درزیندرویمیاکهانیپارسينایآلومپروژهدرمشارکت
يهانهیهزنیتامدرSBDTمشارکتواستسهامدارآن
.استیبررسقابلزینرساختیز

يهاپروژهراسانهیگتیبوکسشرکت: افزودیعلمقدم
قالبدرمشارکتنیادرنظرموردمعدنسهاکتشاف
رایاخوکنکوترا،لگهمعادنشاملراریاخفراخوان

یالمللنیبیاکتشافبرتريهاشرکتباراتکلوگورال
باگذارانهیسرماتااستکردهلیتکمنهیگدرمستقر

وستنیپيبراراخوديهایبررسيشتریبخاطرنانیاطم
.کننددنباليهمکارنیابه
توجهقابلشیافزاانگریبریاخمطالعاتجهینت: گفتيو

به،بودهدسترسقابلیمعدنموادداریپاتیفیکورهیذخ
هیسرماحضورتداومامکانیینهااسناددرکهياگونه
هیتوجواستخراجقابلرهیخذبهیابیدستزمانتاگذار

.استشدهلحاظزینریپذ
درومینیآلومدیتولدررانیادوازدهمرتبهبهاشارهباوي

پروژه: کردحیتصریتنهزار800دیتولتیظرفوجهان
رهیزنجکنندهنیتضميهاطرحازیکینهیگتیبوکس

.استرانیاومینیآلومصنعتنیتام
مصرفنسبتبانایآلومپودروم،ینیآلومیاصلهیاولماده

بهحساسومتالطماریبسيبازاريداراکهاست1به2
پودربهیدسترسازنانیاطمجادیانیبنابرا. استعرضه

اریبسنایآلوميهاشگاهیپاالاحداثقیطرازنایآلوم
تنونیلیمیکحدودساالنهحاضرحالدر. استيضرور
.شودیمواردیداخلومینیآلومياسملترهاتوسطنایآلوم

یمعدنمادهنیتامدیباراستا،نیهمدر: شدادآوریيو
نایآلومتنهريازابه1به3حدودنسبتباکهتیبوکس

نهیگتیبوکسمعادن. شودنیتضمزینشودیممصرف
دولتبهمتعلقکشورنیادولتبایمشارکتقالبدر

تیبوکسمشتركشرکتکهاسترانیایاسالميجمهور
.استمشارکتنیاحاصلSBDTتوگهودابواليها

یمعدنازنامهیامتایيبرداربهرهپروانه: افزودیعلمقدم
ودابوالینواحدرمعدن15حداقلشرکت،نیااریاخترد

ساحلازيلومتریک400فاصلهدروشدهشاملراتوگه
استجهانتیبوکسصادرکنندهنخستیننهیگ. داردقرار

86ساالنهکشورنیادرفعالیخارجيهاشرکتو
شودیمینیبشیپکهدارندصادراتودیتولتنونیلیم

.ابدیشیافزازینتنونیلیم100بهمدتکوتاهدر
درفعاليهاشرکتنیتربزرگ: کردخاطرنشانيو
يبراانحصاراایونیچهدفبازارنیتاميبراعمدتانهیگ

صادراتنهیگازخارجییکشورهادرخوديهاشگاهیپاال
ییهاشرکتتوانیمآنهاجملهازکهدهندیمانجامرا

.بردنامراچالکوه،یروسوسالرنتو،یوتیر،SMBهمچون

دیجدروگاهینمگاواتهزار5قرارداديامضا
مگاواتهزار5قرارداد: کرد،اعالمدرویمیارساختیزریمد

شدهامضایهزارمگاوات10تفاهمنامهازدیجدروگاهین
.است

درییغالمرضامنیژه درو،یمیاروابط عمومی گزارشبه
سمنانيباکردیشهیروگاهینپروژهازدیبازدهیحاش
تفاهمنامهچارچوبدردیجديقراردادها: کردحیتصر

حوزهيبرایروگاهینتیظرفمگاواتهزار10جادیا
.استشدهامضامعدنوصنعت
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نیاازپروژهنینخستسمنان،روگاهیننکهیاانیببايو
380دیتولتیظرفباپروژهنیا: افزوداست،تفاهمنامه

.شودیمياندازراهتابستانمهینتابرقيژانرمگاوات
این يبراروینوزارتتوجهقابليهمکاربهاشارهبايو

يهاوزارتخانهنیبکهتفاهمنامهطبق: کرداظهارطرح
کشوراستان14مجموعدرشدهمنعقدروینوصمت

اریاختدرآنهابرقکهشوندیمدیجدروگاهینيدارا
.ردیگیمقرارمعادنوعیصنا

تیسا24درتیظرفزانیمنیا،ییغالمرضاگفتهبه
.شدخواهندجادیاماه36مدتیطویروگاهین

رانیايکانسارهایملشیهمابرگزاري 
چندازپسرانیايکانسارهاساالنهیملشیهمانیدوم

و15روس،یکروناويریگهمهووعیشلیدلبهوقفهسال
.شودیمبرگزارشاهرودیصنعتدانشگاهدرامسالریت16

نیدوم: کرداعالمشاهرودیصنعتدانشگاهیعمومروابط
يکانسارهاموضوعبارانیايکانسارهاساالنهیملشیهما

.شدخوهدبرگزاررانیادرهمراهفلزاتويرو- سرب
ونامتخصصیفندانشگسترشبا هدفشیهمانیا

.شودیمگزاربریشناسنیزمومعدنحوزهپژوهشگران
ییبرپـابـهبااشـارهشاهرودیصنعتدانشگاهیعمومروابط

موضـوعبـارانیايکانسارهاساالنهیملشیهمانخستین
یصـنعتدانشگاهدر1398بهمندررانیايهاگوهرسنگ

همـهيمـاریبوعیشلیدلبهمتاسفانه: کرداعالمشاهرود
کـاتنتیـرعالـزوموجهانسرتاسردر19-دیکوويریگ

زمــانافــراد،تجمــععــدمویاجتمــاعفاصــله،یبهداشــت
يهـاسـالوافتادقیتعوبهشیهمادورهنیدوميبرگزار
.نشدسریمشیهمايبرگزارامکان1400و1399

یمعدنریذخاانواعتناردیلیم55وجود
ثبتوییشناساازتجارتومعدنصنعت،ریوزمعاون

انواعتناردیلیم55ازشیب: گفتودادخبریمعدنمواد
رهیذخهیبقویقطعرهیذخکشوردریمعدنمواد

.استشدهینیبشیپیشناسنیزم
کشور،یمعدناکتشافاتویشناسنیزمسازمانگزارشبه
سطحوعمقشیافزاهکنیاانیببايدیشهرضایعل

رانیایمعدنریذخاشیافزابهتواندیمرانیااکتشافات
بودهبابتاکنونکشوردرکهآنچه: کرداراظهکند،اضافه

ثبتوییشناساکشورسطحدریمعدنموادکهبودهنیا
رهیذخانواعتناردیلیم55ازشیباساسنیابروشود
یشناسنیزمرهیذخهیبقویقطعکشوردریمعدن

.استشدهینیبشیپ
کشوریمعدناکتشافاتویشناسنیزمسازمان: افزوديو

يروپنهانریذخاییشناسابهکهاستدههدوبهکینزد
عنوانچیهبهریذخانیاکهیمعننیابهاست،آورده
بامیدواریامنیبنابراندارند،نیزمسطحيروییهانشانه

رایمعدنریذخانیامیبتوانییهواکیزیژئوفازاستفاده
.میکنییشناسا
ویناسشنیزمسازماندر: کردانیبصمتریوزمعاون

80دههدرکصدهزارمیاسیمقازکشوریمعدناکتشافات
موردراکشورسطحلومترمربع،یکهزار945اسیمقبه

.استگرفتهقرارییشناسا
سالاز: گفتودادخبراکتشافاتدقتشیافزاازوي

کیاسیمقدرهیپااطالعاتدیتولبهسازماننیاگذشته
.استکردهورودهزارمپنجاه

تجارتومعدنصنعت،يدرصد45سهم
اشتغالاز

خودتحولگزارشدرتجارتومعدنصنعت،وزارت
راکشوراشتغالازيدرصد45سهمحوزهنیا:کرداعالم

.استدادهاختصاصخودبه
ومعدنصنعت،بخشدرتحولگزارششاتا؛گزارشبه

ومعدنصنعت،بخشنینویرانحکمکردیروباتجارت
وزارتيسوازیاسالمنینوتمدنيراستادررتتجا

بخش: استآمدهگزارشنیامقدمهدر.شدمنتشرصمت
ومتنوعاریبسيهاتیفعالشاملتجارت،ومعدنصنعت،

25حدودمعدنوصنعتبخش. استيمتعددنفعانیذ
باسهمنیاکهشدهشاملرایداخلناخالصدیتولدرصد

رسد؛یمدرصد40ازشیببهمرتبطخدماتاحتساب
بخشنیادرزینکشوراشتغالدرصد45حدودنیهمچن

يبراتجارتومعدنصنعت،بخشيهاراهبرد.داردقرار
ازاندعبارتمطلوبتیوضعبهموجودتیوضعازحرکت

ها،تیفعاليسودآورمیتنظان،یبندانشاقتصادگسترش«
گسترشها،کاروکسبییافزاهمويتوانمنديارتقا

صنعت،بخشیحکمراناصالحویالمللنیبتعامالت
. »تجارتومعدن

.
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