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يانرژانتقالپروسه مورددرکنندهنگرانامیپ
لیتبدینگرانبزرگآماجبهیمعدنمواد،دست پیدا کنندکربن صفرانتشاراهدافبهکنندیمتالشکشورهاکهدر حالی

اي انتقال اینکه عرضه کافی بروي آتیازهاینتامینيبرایکافعرضهمورددریالمللنیبيهاسازمانودولتنیچند. اندشده
.اندکردهینگرانابراز، داشتخواهدوجودیمعدنموادبريانرژستمیسبهی سوختبر يانرژستمیسکیاز 

مسبهيکمترتوجهامادارد،وجودبرقیيخودروهايباتريبراازینموردکبالتوومیتیلمورددريادیزيهابحثهرچند 
شود.، میاستيانرژانتقالپروسه گذارهیپاکه

بهيانرژانتقالمس در بحث يتقاضا. کندیمفایاکربنصفرخالصانتشاريبرایاتیحفلزعنوانبهرايدیجدنقشمس
.دیافزایمهمراهتلفنیداخلقسمتووتریکامپآشپزخانه،لوازمساز،وساختبخش هاي دریسنتيتقاضا

متحدهاالتیادردنیبادولت. هستندآیندهدههتادشانیجدهینقللیوساتمامبه برقی شدنمتعهدخودروسازانازياریبس
متعهداروپاهیاتحادRePowerEUياستراتژکهیحالدر،گذاري کردههدف2035سالتارایندگیآالبدونبرقدیتول

.دنکنچیسوئریدپذیتجديهايانرژسمتبهعایسرکهاستشده
يهاکیفتوولتائ،برقیشارژيهارساختیز،یبرقيخودروهاماننديانرژانتقاليهايفناورکهاستنیايدیکلنکته

ازینیمعموليهادروکربنیهبریمبتنانیهمتابهنسبتيشتریباریبسمسبهیهمگهايباترويباديهانیتورب،يدیخورش
ونیکامکیوداردازینیمعمولخودروکیازيشتریبمسبرابر2,5حداقليباترباخودرو برقیکی،نمونهعنوانبه. دارند
.مس بیشتري می خواهدبرابرچهارمتوسطزیسابابرقی 

د؟یآیمکجاازیاضافمس
کهبرآورد کردهيانرژیالمللنیبآژانس. استبرزماناریبسآنهابهره برداري از وبودهتوسعهحالدرمحدودي دیجدمعادن
یه هايدییاتومجوزصدور درریخاتلیدلبهاین زماناغلبوکشدیمطولدیتولنخستینتاکشفازسال16حداقل

.باشدهم تریطوالناستممکن،یدولت
عیار تیفیکشدنبدتربایحتموجود،معادنازنرخ بهره برداريشیافزایکی. شدخواهدحاصلمنبعدوازعرضهیاصلرشد

تواندیمکهاستخالصمسبهآنافتیبازوشدهختهیردورزاتیتجهدرر رفتهبه کامسيآورجمعيگریدوسنگ
.شودعرضهبازاربهدوباره

دوميویسناردر. شودیم2035سالتابزرگيکسربهمنجریفعليروندهاادامه،نخست. دیریبگنظردرراویسناردو
باز هماما،استندادهرخهرگزنیاازشیپکهبودمیخواهیطحسبهافتیبازوبهره برداري از معادنسرعتشیافزاشاهد
.خواهد داشتوجودزیادييکسر
دیتولازمتمرکزترمساستخراج. مواجه خواهد شدیاتیعمليهاچالشازيامجموعهبا ندهیآدرمسعرضهن،یابرعالوه
یاساسقانونودهندیماختصاصخودبهراهان جشدهاستخراجمسدرصد38- پروویلیش- کشوردوفقط. استنفت

.کندیمدشوارتررادنامعاز استخراجروندکهاستیمقرراتشاملیلیشجدید يشنهادیپ
مسدیتولکهبودهیلیدالازیکیوشدهدشوارياندهیفزاطوربهمتحدهاالتیادرمعادنيبرامجوزگرفتناز سوي دیگر، 

مسارزشرهیزنجکلدررايمرکزنقشنیچحال،نیهمدر. استرسیدهنصفبهبایتقرگذشتهلسا25درمتحدهاالتیا
.دارد)بزرگيهاقدرترقابتدریجهانتجارتشدنریدرگخطربا(همراه 
همان،شودیمدایپنیزییهانیگزیجاوداردوجودافتیبازعیتسريبرايازهیانگ. آوردینمدوامتقاضاوعرضهنیبشکاف

. کندیمکاریطوالنمسافتباانتقالخطوطدرمسازکمترییرساناوجودباوداردوجودومینیآلوممورددراکنونکهورط
.بودخواهدیاتیحدر این امرنیزينوآورتوجه به همچنین 

مسامیپپس. قرار داردفشارتحتيانرژانتقالپروسهي مس درتقاضاالزاماتهم اکنونوبردیمزماناین مواردهمهالبته 
خالصصفربهعدم اتصالخطریمعدنموادیناکافعرضهنشود،دایپراهکاريسرعتبهاگرست؟یچيانرژانتقالپروسه يبرا

.کندیمجادیا2050سالتاراکربن
Financial Timesمنبع: 
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مطرح کردP Global&Sسیرئبینا،نیرگیلیدان

با مس و فلزاتپلیتیکنظم جدید ژئو

وکنددایپادامهتواندینمعرضهرشد امااست،افزایشحالدرمسيتقاضااگرچه ،S&P Globalدیجدگزارشاساسبر
.اندازدیمخطربهرا) صفرخالصکربن(انتشارکاهشاهدافاین مساله 
ریدپذیتجديهايانرژکههاییرساختیزنیهمچنويدیخورشويبادهاييانرژ،برقیهینقللیوسايبرامساز آنجا که

برابردوبایتقر2050سالتامسيتقاضاکرده کهینیبشیپS&P Globalگزارش، استيدیکلکند،یمرهیذخوحملرا
.دشخواهد 

بهکنونیيانرژستمیسازشتریباریبسو انرژي هاي نويانرژانتقالپروسه : «گفتS&P Globalسیرئبینا»نیرگیلیدان«
.استوابستهمس

تواندیمعرضهیاحتماليکمبودهاوداردیبستگمسبهشدتبهبرقیتمامندهیآ،این موسسهدیجدگزارشاساسبر
نکهیامگرحاکی است،گزارشنیا.کندمختل2050سالتاياگلخانهيگازهاانتشاربهیابیدستيبراراکشورهااهداف
.مانددخواهدسترسازدوریمیاقلاهدافدر غیر این صورت رد،یگقراردسترسدریتوجهقابلدیجدعرضه

،S&P Globalبه گزارش. کنندیماستفادهمسازيانرژرهیذخيهايباترويبادويدیخورشهاي يانرژ،برقیهینقللیوسا
ويدیخورشهاي انرژي. داردازینمسبهیداخلقاحتراموتورهینقللهیوسکیازشتریببرابر2,5برقی حداقلخودروکی

پنجودوبیترتبهسنگزغالاییعیطبگازازاستفادهباشدهدیتوليروینبهنسبتشدهنصبتیظرفمگاواتهردريباد
.دارندازینبیشتريمسبهبرابر

وستوریترانزکابل،بهتوانیمآنياربردهاکازاست وریدپذیتجديهايانرژرساختیزدیکل،ییرسانالیدلبهمسهمچنین 
.کرداشارهنورتریا

مسبهمایفعليانرژستمیسازشتریباریبسيانرژانتقال: گفتCNBCبهS&P Globalسیرئبینا»نیرگیلیدان«
واسترقی شدنفرآیند بفلزمس. داشتدخواهوجودیمعدنموادریساومسکهداردوجودیهفرضنیافقط«. استوابسته

.»شودیممربوطآنبهيانرژانتقالکهاستيزیچاز شیباین فرآیند



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

4

رشد دوبرابري تقاضا
يبرا. دیرسخواهدتنونیلیم53ازشیببهدو برابر خواهد شد و 2050سالتامسيتقاضاکهکردهینیبشیپگزارشنیا

تا1900يهاسالنیبجهاندرشدهمصرفمسکلازشیبنیاکهکردخاطرنشانS&P Globalرقم،نیادادننشان
.است2021

مسکرده کهینیبشیپS&P Global. دهدیملیتشکراتقاضاشیافزاازياعمدهبخشریدپذیتجديهايانرژاستقرار
کناردراتفاقنیا. شودبربراسهندهیآدههاواسطتاهايباترويدیخورشانرژي،يبادانرژي،یبرقيخودروهايبراازینمورد
.استنشدهدهیدکهرساندخواهدیسطوحبهرامسيتقاضاودادخواهدرخمناطقریساازتقاضارشد

طوربهدیجدمسمعدنکی،يانرژیالمللنیبآژانسگفتهبه. ستینیسادگهمینبهدیجدمعادنو بهره برداري از ساخت
رشدوموجودمعادنازبهره بردارينرخشیافزاحاضر،حالدربهره برداري برسد. بهتاکشدیمطولسال16متوسط

.کندبرآوردهرادر حال رشديتقاضاازیبخشتواندیمافتیباز
S&P Globalتادیتولآندرکه- »یسنگجاده«يویسناراساسبر. کندیمارائهبازارینیبشیپيبراتالشدرراویسناردو

.دیرسخواهد2035سالدرتنونیلیم10بهساالنهعرضهکمبود-ابدییمادامهشکلنیهمبهيادیزحد
دههشتریبدرهمچنانبازار، ولیدهندیمشیافزاراافتیبازوبهره برداري از ظرفیت، نرخمعادن»انهبلندپرواز«يویسناردر

.بودخواهدمواجهيکسربا2030
تاکربن صفرانتشاراهدافيتقاضابهییپاسخگويبرایکافعرضهو،یسناردوهردر: «استآمدهرشگزانیانتیجه گیريدر

.داشتنخواهدوجود2050سال

یکیتیژئوپلجدید نظم
کشورهارایزکند،یمجادیارايدیجدیجهانيهانظمسرانجامهستند،ماندهیآسوختکهیمعدنموادوفلزاتيبراتقاضا

.با شتاب حرکت می کنندیاتیحخامموادریساوکلینوم،یتیلمس،منابعنیامتيبرا

اشارهو قبالشدخواهدجادیامسمانندیمعدنموادرامونیپيدیجدکیتیژئوپلنظم: «گفتCNBCبه در این زمینه نیرگی
».تاسنفتجملهازخامموادریساازمتمرکزتراریبسمسنیتامرهیزنجکهامکرده

مسوبودهيضرورکربناهداف انتشار يبراکهشدهمتمرکزیمعدنموادنیتامرهیزنجدرهیاولتیموقعجادیابرشتریبنیچ
بهبایتقرگذشتهقرنربعدرآمریکامسدیتولحال،نیهمدر. قرار دارنديدیکلیتیموقعچهدرآنهاکهاستيبارزنمونه
.استافتهیکاهشنصف

قیمت ،کنونی جهانتمشکالازترسشیافزابا. استفشارتحتمسمتیقکهشدهمنتشریحالدرS&P Globalگزارش
.استختهیبرانگتقاضاکاهشمورددررا هاینگرانوکردهسقوطکاالها

CNBCمنبع: 
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تولید مس جهانرشداز» فیچ«پیش بینی
بهندهیآسالچندیطمسدنامعیجهاندیتولکرد:دیتاکیصنعتگزارشجدیدتریندرFitch Solutionsبازارلگریتحل
.بودخواهديقوشوند،یمیبانیپشتتقاضا و قیمتشیافزاباونیآنالدیجديهاتوسعهوهاپروژهازيتعدادنکهیالیدل
2031تا 2022يهاسالیطدرصد2,8ساالنهمتوسطنرخبامسدنامعیجهاندیتولکرده کهینیبشیپ» سولوشنزچیف«

.برسد2031سالدرتنونیلیم31به2022سالدرتنونیلیم24,6ازساالنهدیتولوابدیشیافزا

انجام می شود. Teck ResourcesوBHPجملهازبزرگاسیمقکارانمعدنهاي مهم عمدتا از سوي پروژهتوسعه
نخستینهرچند . استاستوارBHPشرکت»اسپنس«پروژهتولید شیافزاربعمدتا2022سالدر»چیف«رشدینیبشیپ

.افتادقیتعوبهآنشیافزا19-دیکوولیدلبهاما،رقم خورد2020دسامبردردیتول
300ساالنهنیانگیمطوربهاسپنس،شودیمینیبشیپآندنبالبهوداردادامهکاملتیظرفتا2022یمازافزایش تولید

یادشده پروژهشیافزااز2021سالازپستولید شرکت .کنددیتوليبرداربهرهنخستسالچهارطی) کاتدشامل(هزار تن
یمالسالدرمعمولحدازکمتردیتول،معتقد استچیف. بردخواهدبهرهمعدن اسکوندیدادریاتیعملبهبودو(تاخیري)

.بوده استکاريروینیفعلسطوحجهینتدر) 2022ژوئنبهیمنته(2022
تولید ،پیش بینی می شودحال،نیهمدر
شرکتQuebrada Blancaپروژهدومفاز

Teck Resources2022دوممهیندر
يریگهمهلیدلبهپروژهتوسعه. شودآغاز

دوبارهلیو،افتادقیتعوبهماهپنج تا شش
دیتولکهبرآورد کردهشرکتنیا. آغاز شد

متوسططوربهنخستسالپنجدرمس
Teckنیهمچن.باشدسالدرتنهزار 286

کهاستپروژهنیاسومفازتوسعه دنبالبه
زانیمبهمدتبلنددرراتیظرفتواندیم

.دهدبشیافزایتوجهقابل
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1,38آنارزشکهاست»نکایاویرا«پروژهساختآغاز آمادهکهه بودکرداعالم،2021میدرییایلیشکارمعدن،کودلکو
مرعبهسال47وکنداورهالراخود»سالوادور«معدن،پروژهنیابرايداردنظردرکودلکو. برآورد می شوددالراردیلیم

.برسددر این پروژهتنهزار 90دیتولبه2023نخستمهیندرداردقصدکودلکو.دیفزایبمعدن
10ابتکارازیبخشپروژهنیا. کندیمجادیاروزدرنفر973کاريرویننیانگیمبادیجدشغل2476»نکایاویرا«پروژه
موردشیافزادرابتکارنیاکهکردهخاطرنشانفیچ هموودهبیمیقدمعادنيارتقايبراکودلکويدالراردیلیم40ساله

.داشتخواهدنقششود،یمحاصلدیجديهاپروژهجهینتدرکهمسدیتولانتظار

متحدهاالتیا
ازيتعدادکهکندیمشنهادیپفیچودارد) 15(یاتیعمليهاپروژهبه) 39(دیجديهاپروژهازییباالنسبتمتحدهاالتیا
.کردخواهندحرکتدیتولسمتبه2031سالتاینیبشیپدورهدراحتمااليدیکليهاروژهپ

شروعهاپروژهریساوابندییمشیافزاهاپروژهنیارایزشود،یمعیتسردههاینمدومهیندراحتماالدیتولرشددیگویمچیف
ممکن،هاپروژهیطیمحستیزيهایبررسبرآمریکایفعلدولتمجددتمرکزکهکندیماشارهاگرچهکنند،یمتیفعالبه

.ندازدیبقیتعوبهراهايگذارهیسرمایبرخاست
توسعهتاکندیمقیتشواین کشور رایداخليهاشرکتمس،متیقبهيصعودنگاهکهکردهینیبشیپچیفاز سوي دیگر، 

.ببرندشیپراها پروژه
ها،متیقشیافزابا. کرده استینیبشیپتقاضاشیافزااندازچشمبهتوجهبارامسيبااليهامتیقندهیآيهاسالیطچیف

ترجذاباند،شدهمواجهییباالنسبتادیتوليهانهیهزبامواردیبرخدرکهگذارانهیسرمايبرامسدنامعيهاپروژهاقتصاد
.شودیم
2021نیمه نخست سال گزارشازیبخشعنوانبه2021يجوالدرآمریکامسمعدنکارنیتربزرگ» فریپورت مک موران«

طراحی تیظرفبهورساندانیپابهتیموفقبا2020دوممهیندرراLone Starمسچیلپروژههیاولتوسعهکهکرداعالم
.افتیدستسالدرهزار تن90شده

جدولدرآنهامربوطهپروژهدوهرکهیحالدر. است»نگینیماوریاکسلس«و» کاپرنوادا«واردانتازهشاملگریديهاپروژه
ها،تیمحدودکاهشباآنهايدوهرکهداردتظارانچیفاما شدند،مواجهشکستبا19- دیکوومشکالتلیدلبهخودیزمان
.دهندبشیافزا2022سالدررادیتول

Mining.comمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبگروه

2022ماهه نخست 4جهان در مسوضعیت تولید 
ژوئنماهبولتندررا2022در آوریل مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبگروه

2,9با افزایش 2022در چهار ماهه ابتدایی جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشر
درصدي مواجه شده است. 

ICSG ،روشبهاستخراجدرصد و 2,1در در چهار ماهه نخست امسال مسکنسانترهدیتولگزارش دادSX-EW
لیدلبهعفونتداریپانرخوکرونا بهمربوطي دولتیهاتیمحدودافزایش یافت. درصد6,4حدود)یلانحالاستخراج(

منجر شد.2022سالآغازدرکشورهابرخیدنامعدیتولیتمحدودبهشیوع امیکرون
نسبت به مدت دیتولکلیبهبودوافتهیتوسعهایدیجدمعادندردیتولرشد به دلیلدنامعیجهاندیتول،وجودنیابا

افزایش یافت.2021مشابه 

مسمعادندیتول
تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در 

درصدي مواجه 7,4با افت 2022چهار ماهه نخست 
درصدي 10,5شد. تولید کنسانتره مس شیلی با افت 

درصدي 2,2با افزایش SX-EWو تولید به روش 
همراه بود. 

کشوراینمعادنازيتعدادگزارش، بر اساس این
يباالزانیمازیناشنیروي کاربتیغریاثتتحت
بهآبعرضهکاهشوکاهش عیار،امیکرونیآلودگ

.اندگرفتهقراریخشکساللیدل
درصدي مواجه شد و حتی با 2,8با رشد 2022دومین تولیدکننده مس جهان در چهار ماهه نخست پرو،درتولید مس 

(قبل از شیوع کرونا) بود.2019درصد پایین تر از مدت مشابه سال 6,5بهبود تولید، همچنان وجود 
درصدي همراه 40با رشد » گراسبرگ«همچنین تولید اندونزي در این مدت با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 

موآ و رشد ظرفیت هاي جدید در سایر درصدي تولید در کنگو به دلیل توسعه معدن جدید کا31بود. از طرفی رشد 
معادن گزارش شد.

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
شیافزابا2022چهار ماهه ابتدایی درجهانشده

،مدتنیادر.استشدهمواجهيدرصد3,4حدود 
یک ) قراضهاز(هیثانودیتولودرصد4هیاولدیتول

.فزایش یافتدرصد ا
در چهار ماهه یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

تغییر خاصی نسبت به مدت مشابه پارسال 2020
و کاهش تولید در یک بخش با افزایش تولید نداشت

هیاوليهادادهدر بخشی دیگر جبران شد. همچنین 
.استن مدت بودهطی ایتولید مس تصفیه شده ي درصد3رشدازیحاکنیچشدهمس تصفیهدیتولیرسم
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تولید مس تصفیه 20در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي جدید با رشد 
.بودکمتردرصدیک،یاتیعملمشکالتلیدلبهنیز در این مدت ژاپندیتولشده مواجه شد. 

فقطن،یچيدرصد3شیافزاوجودبا)قراضهاز(هیثانومسیهانجدیتولکهدهدیمنشانهیاوليبرآوردهاوهاداده
.افتیشیافزادرصدکی

مسمصرف
یمنفریثات19-دیکووبامرتبطيهانهیقرنط
يدیکليهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجهقابل

نیچجهان به جزمناطقتمامدرمسیینهامصرف
. داشت
شروع2020سالدوممهیندریجهانيتقاضااگرچه

سالدرشدههیتصفاما مصرف مسکرد،بهبودبه
يریگهمهازقبلسطحریزکشورهایبرخدر2021
.ماندیباقکرونا 

داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري 
مس مصرفکهشودیمبرآورددرصدي مواجه شده است.2,2با افزایش حدود 2022مس جهان در چهار ماهه نخست 

ياستثنابه(نیچيظاهرمصرف.ه استافتیشیافزادرصد1,2حدوددر این مدتنیچبه جزجهانشدههیتصف
.کردرشددرصد3هیژانودر) نشدهگزارشموجودي درراتییتغ

هیتصفمسيظاهرمصرفشیافزابهگذشته آگوست21درشدههیتصفمسصادراتبريدرصد15موقتعوارض
مصرفسطوح،2021سالانیپادراتیمالحذفباپیش بینی می شود . کردکمک2021سالدوممهیندرهیروسشده
قرارهیروسهیعلشدهاعماليهامیتحرریثاتتحتمی تواندوگرددبرترنییپاسطوحبه2022سالدرمسيظاهر

.ردیگ
شدههیتصفمسيظاهرمصرف«رده بود:خاطر نشان ک2021گروه بین المللی مطالعات مس در گزارش پایانی سال 

مسصادراتبريدرصد15موقتاتیمالاعماللیدلبه2021سالدرامابود،تنهزار370حدودریاخيهاسالیط
».شدحذف2022هیژانودراتیمالنیا. افتیشیافزایتوجهقابلطوربهآگوست21درشدههیتصف

مسمازاد بازار
کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايمطالعات مسگروه بین المللی

.می شودتهیهچینمسبازاردرمتخصصمشاورانتوسطنشدهگزارشهايو موجودي
در چهار نی بازارتهزار213مازاد ازحاکیچین،موجوديدرتغییراتبر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهتراز مس

.بوده است2022ماهه نخست 

مس روند قیمت هاي 
درنیچموجودي هاي رسمی مسبه نظر می رسد،مستقلمشاوردوتوسطشدهارائهيبرآوردهانیانگیماساسبر

،2022میانیپاتا.استافتهیافزایشتنهزار120حدود2021یانیپاسطحباسهیمقادرچهار ماهه نخست امسال
هزار تن 259بیش از بهمجموعدر) LME،COMEX،SHFE(فلزاتیاصليهابورسدرشدهينگهدارمسموجودي

داشت. 2021دسامبرانیپادر شدهينگهدارموجوديبهنسبتدرصدي36شیافزاکه دیرس
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کاهشآوریلنیانگیمبهنسبتدرصد8,1کهبودتندر هردالر9362می امسالدرLMEي مسنقدمتیقنیانگیم
.داشت

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

ICSG.orgمنبع: 
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نیم نگاهی به تحوالت اقتصاد جهان

و کربنگازمس، بازارهاي بررسی 
یصنعتلزاتفریساومسمتیقکاهش. استافتهیکاهشدرصد30بیش ازلیآور4دريریگاوجزمانازمسمتیق

تورمنرخورویمنطقهباالست،همچنانتورمبهمربوطيهاینگران،وجودنیابا. استجهان اقتصاددرشتابيکندازیحاک
وغذاواستدهیرسدرصد9حدودبهمتحدهاالتیاکنندهمصرفمتیقشاخصاست،کردهگزارشدرصد8,6راژوئنماه
یهمبستگگرانبها،فلزاتمتیقبهیکلطوربهایطالمتیقبهمسهايمتیقنسبت. هستندتورمشیافزاعامليانرژ
.دهدیمنشانیاسمبهرهنرخبایخوب
ساله10يهانرخ. استکردهکاهشبهشروعهم اکنونمتحدهاالتیابلندمدتخزانهاوراقیاسمبهرهنرخب،یترتنیابه

یحالدریحتاست،افتهیکاهشدرصد3بهبوددرصد3,5حدودکهژوئناواسطدرخوداوجازمتحدهاالتیايدارخزانه
متیقدرشتریبضعف. دهندیمادامهیاستیسيهانرخشیافزاويسازيعادبهيمرکزيهابانکریساورزروفدرالکه

یحالدرابد،یکاهشهمچنانتواندیمتبلندمدبهرهيهانرخکهدهدیمنشانگرانبها،فلزاتمتیقباسهیمقادرژهیوب،مس
.کنندخودمدتکوتاهيهانرخيسازيعادسرعتدردنظریتجدبهشروعاستممکنيمرکزيهابانککه

گازمتیق
ژوئناواسطدرخودتیظرفازدرصد40تنهابهراآلمانبهمیاسترنوردلولهخطانیجرگازپرومکهیزمانازاروپاگازمتیق

خطنیارایز،درآمدقیتعلحالتبهکاملطوربههیژوئ11درمیاسترنوردانیجر. استافتهیشیافزاشدتبهداد،هشکا
لیدلبهکرداعالمگازپروم. برسدانیپابهجوالي21دراستقراروکردآغازراخودينگهداروریتعمساالنهیلیتعط،لوله
میاسترنورددرانیجرقطعبهمجبورکانادا،درشدهانجامراتیتعمازپسگازکمپرسوريدیکلنیتوربکیبازگشتدرریتاخ

.استشده
حدازکمترانیجرنکهیاایبازنگرددينگهداروریتعمازپساستممکنمیاسترنوردکهداردوجودییهاینگراناروپادر

هاپروتکلتمامایآوشودبازگرداندههیروسبهنیتوربتاکشدیمطولمدتچهکهستینمشخصنیهمچن. باشدانتظار
تاخوديدرصد80گازریذخاکردنپرهدفبهدنیرسيبرااحتماالاروپام،یاسترنوردبدون. دداروجودآنبازگشتيبرا

.کردخواهدتالشنوامبر
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بازار کربن
رکودبههمچنانS&P500کهیحالدر. استکربنداوطلبانهزارباکند،عملبهترانتظاراتازتوانستهکهییبازارهاازیکی

گفتهبه. استبودهریپذانعطافکربناعتبارات است،مواجهدیشدنانیاطمعدمباکاالهامتیقودهدیمادامهخود
کاالها،ریساخالفبر.استرشدحالدریدگیچیپوبلوغنظرازکربنداوطلبانهبازارکهدهدیمنشانروندنیاکارشناسان،

تعهداتانباشتتداومباتقاضانیا،رودیمانتظار. استاستوارییهواوآبراتیثاتيبرامهميوجوديتقاضاباکربنبازار
.شودعیتسرهاشرکتخالصصفر

ازيگریديجادرراناباجترقابلیغانتشاراتتاکندیمحذفایدهدیمکاهشمکانکیدرراکربنانتشار،کربناعتبار
کربناعتبارات. استکربنانتشارکاهشتنکیدهندهنشانکربناعتبار. کندجبرانسبزيانرژشدهدییتايهاپروژهقیطر

.باشدداشتهیستیزتنوعحفظولیسازيریجلوگآب،حفظشغل،جادیامانندیمشترکيایمزاتواندیم
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022جوالي22روز رسانی: به

قبلماهبهنسبتدرصد15,5ژوئنماهدراین کشورمسوارداتکهدهدیمنشانچینگمركادارهيهادادهرویترز:
آند،مسمحصوالتشاملنیچبهیمسمحصوالتومسواردات.استدهیرستن698هزار و 537بهوافتهیشیافزا
تولیداتوومینیآلومتن443هزار و 607ژوئنماهدرکشورنیاهمچنین .شودیمساختهمهینوياژیآلشده،هیتصف
کاهشتنهزار 70حدود یمماهبهنسبتکهکردصادرساختهمهینوياژیآله،یاولومینیآلومجملهازیومینیآلوم

.داشت

نیاوکرادرجنگشروعازحاصليدستاوردهاوافتهیکاهشدرصد35حدودگذشتهماهچهاردرمسمتیقگاردین:
نیابا. شودعرضهکمبودباعثاستممکنيریدرگنیاکهبودندکردهینیبشیپگرانمعامله. استبردهنیبازرا

کههدادرهشدانتویوتیر.استدادهقرارریتاثتحتراتقاضاوفراگرفتهرایماليبازارهاياقتصادرکودازترسحال،
وندهیفزاتورممهاريبراترسختیپوليهااستیسن،یاوکراوهیروسجنگلیدلبهیجهاناقتصاداندازچشم

.استشدهفیضع،نیچدر19-دیکوويهاتیمحدود



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

13

بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
ازاستفادهبابهاداراوراقانتشاردیجدضوابطابالغازبورسسازمانیبدهبهاداراوراقثبتوانتشاربرنظارتادارهسییر

سازمانرهیمداتیهنکهیاانیبباچشانیمرتض. دادخبرهاشرکتیمالنیتامعیتسرولیتسههدفباياعتباررتبه
ياعتباررتبهبرهیتکبایمالنیتامدیجدضوابطها،شرکتیمالنیتامعیتسرولیتسهيراستادربهاداراوراقوبورس

بهاداراوراقبورسدرشدهرفتهیپذيهاشرکته،یابالغنیااساسبر: افزودکرد،ابالغراضامنازاستفادهبدونوشرکت
بهمجازت،یفعالمجوزيدارايبندرتبهموسساتازباالبهBBBياعتباررتبهاخذصورتدررانیافرابورسایتهران

.اندشدهضامنرکنازفادهاستبدونیمالنیمات

خودزانیمنیباالتربه1401سالدرینگینقدرشدکنترليراستادريمرکزبانکيابزارهاازیکییبانکنیببهرهنرخ
توسطپولخلقوینگینقدحجمکنترليهااستیسوهاروشازیکییبانکنیببهرهنرخرییتغ. استدهیرس

بانک،دهدیمنشانیبانکنیببهرهنرخيدرصد21,14نرخ.دارداریاختدرراابزارنیايمرکزبانککههاستبانک
.دارديپافشارزینخودبرنامهنیايروبرويجدبرنامه،هابانکترازنامهکنترليبرايمرکز

یواقعبخشسهدرياقتصادعمدهيهاشاخصاعالمبارا1400سالچهارمماههسهياقتصادينماگرهايمرکزبانک،
ودرصد4،4نفتباگذشتهسالدریداخلناخالصدیتولرشدنرخگزارش،نیااساسبر. کردمنتشریمالویخارج
درصد،6،7گذشتهسالنخستماهسهدرهیپامتیقبهیداخلناخالصدیتولرشدنرخ.شداعالمدرصد3,9نفتبدون

.دیرسدرصد5,7بهسالچهارمماههسهدروصددر4,8سومماهسهدرصد،کیدومماهسه

ریت22بهیمنتههفتهبهنسبتماهریت29بهیمنتههفتهدرمعامالتکلحجموارزشتهران،بهاداراوراقبورسدر
نیامعامالتکلارزش.داشتندیکاهشروندزینکلشاخصووزنهمشاخصهفتهنیادرنیهمچن. شدیکاهشماه

اردیلیم20بهبازارنیامعامالتکلحجمنیهمچن. دیرسالیراردیلیم760وهزار135بهکاهشدرصد38,62بابازار
.دهدیمنشانرايدرصد51,24کاهشکهدیرسسهمونیلیم18و

1401تیر تا اول مرداد5ازکاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتاتدکمعامالت- 2نمودار

درکاالبورسسپردهیگواهبازاردر) همت(توماناردیلیمهزار7,5ارزشبهکاالبریمبتناوراقونیلیم360ازشیب
یگواهبازار) 1401ریتبهیمنته(امسالنخستماههچهاردرکاالخبرگزارشبه.شدمعامله1401ییابتداماههچهار

اردیلیم7498بهکینزدارزشبهکاالبریمبتناوراق431وهزار971وونیلیم359معاملهثبتشاهدییکاالسپرده
هزار830وونیلیم113ازشیبثبتباریتبهمربوطسپردهیگواهمعامالتحجمنیشتریبمذکورمدتدر.بودیتومان
اردیلیم3245ارزشکهچرابود،باالترارزشلحاظبهخردادمعامالتهمچنانکهیرحالدبود،کاالبریمبتناوراق
یگواههزار16وونیلیم75ازشیبنیفرورددردهدیمنشانيآماريهايکاوداده.بودخوردهرقمماهنیادرتومان

63بهبیترتبهبهشتیارددرعامالتمنیاحجموشددستبهدستگرانمعاملهانیمتوماناردیلیم928ارزشبه
. دیرستوماناردیلیم1369آنارزشوهزار917وونیلیم

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال
خرداد تا اول مرداد )29( از 

ارزش معامالت
(میلیون ریال)

452،434،136گروه صنعت
52،181،799شرکت ملی صنایع مس ایران

%12لی صنایع مس ایران از گروه صنعتسهم شرکت م
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال

مرداد )اولخرداد تا 29( از 
مقدار
(تن)

ارزش
(میلیون ریال)

20،00046،272،910کاتد
00مفتول

6602،224،060کنسانتره مولیبدن
3،0903،684،829سایر
23،75052،181،799جمع
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1401خرداد- اخص مدیران خریداعالم ش

ماهنیادر) شامخ(رانیااقتصاددیخررانیمدشاخصخردادماه،درکشورياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
50ازشتریبیاصليهامؤلفهریساشدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودرازیغبهماهنیادراست. شدهبرآوردواحد54،73

.اندشدهثبت
1401خرداديبرااقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصانتشاردورهنیوسومیسدررانیااتاقيهاپژوهشمرکزيهاافتهی

رشدکاهشبابهشتیاردباسهیمقادر) 51،90(خردادماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصکهاستنیاازیحاک
.استداشتهکاهشساختمانويکشاورزوخدماتيهاخشبدرشاخصنیاوبودهمواجه

آن50ازکمتررقمیول،داشتهشیافزا) 47،72(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودزانیمشاخصگر،یديسواز
ایهیاولادموکمبودباساختمانويکشاورزوخدماتيهابخشدرخصوصبههاتیفعالاکثرهمچنانکهاستنیادهندهنشان
بودهرگذاریثاتشاخصنیارقمدرهیاولموادمتیقشیافزاآندنبالبهوارزنرخشیافزا. هستندروه روبشدهيداریخرلوازم
.است

ازهرچند،کردهثبتراخوديباالریمقادازیکیخردادماهدر) 86،70(شدهيداریخرلوازمایهیاولموادمتیقشاخصنیهمچن
بخشدروبودهرگذاریثاتهیاولموادمتیقبودنباالدرارزمتیقشیافزا. استشدهکاسته) 92,75(قبلماهبهسبتنآنشدت

استبودههمراهيشتریبشدتباشیافزانیايکشاورزوخدمات

شاخص مدیران خرید صنعت
خردادماهدر) نشدهیفصللیتعد(نعتصدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

خردادباسهیمقادراسترساندهثبتبهراخوديباالریمقادازیکیکهشاخصنیا. استآمدهدستبه59،65عدد
اندشدهثبت50يباالصنعتبخششامخیاصليهالفهومهمهخردادماهدر. استداشتهراخودمقدارنیباالترقبليهاسال

عیصنابیترتبهیصنعتيهاتیفعالرشتهانیمدر. استداشتههامؤلفهریسابهنسبترارشدنیکمترهیاولمواديدموجواما
عیصنامقابلدرو داشتهراشیافزانیشتریبيرفلزیغیکانعیصناویخانگلوازمويسازنیماشوابسته،قطعاتوهینقللیوسا

.شده اندروه روبکلاخصشکاهشباییغذاعیصناوچرموپوشاك
کمترقبلماهبهنسبتآنشیافزانرخاماداشتهشیافزا) 62،65(خردادماهدرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقدارشاخص

دردیتولرشدنرخشدنکمترباعثقبلماهباسهیمقادرانیمشترسفارشاترشدنرخبودنکمتررسدیمنظربه. استبوده
.استشدههاتیلفعارشتهازیبرخ

. استبودهروعه روبيکمتررشدباماهبهشتیاردباسهیمقادر) 59،61(خردادماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
دیشدشیافزالیدلبه. اندبودهروه روبسفارشاتدیشدکاهشباچرموپوشاكوییغذاصنعتدوع،یصناهمهانیمدر



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

16

اقالمتیاهمبا وجودگذشته،ماهدرعیصنانیافروشمتیقشیافزاآندنبالبهو) یحیترجارزحذف(هیاولموادمتیق
.اندبودهروه روبتقاضاکاهشبا،يدیتول

مانندهاتیفعالرشتهازياریبسدراما، داشتهشیافزابهشتیاردبهنسبت) 51،88(خردادماهدرهیاولمواديموجودشاخص
.استمواجه شدهدیشدکاهشباشاخصک،یپالستوکیالستوچرموپوشاكگاز،وتنفيهافرآوردهعیصنا

تورمباسهیمقادرآنشیافزانرخامابوده،خوديباالریمقاددرهمچنان) 82،94(خرداددرهیاولمواددیخرمتیقشاخص
. استبودهشتریبعیصناریساابسهیمقادرییغذاعیصنادرشاخصنیاشیافزا. استبودهکمترقبلماهدیشد
عددنیاکه52,5بهخرداددريانقطهتورمنرخکننده،مصرفمتیقشاخصازرانیاآمارمرکزخردادماهگزارشاساسبر
نیاکهداشتهشیافزا8,7زینماهانهتورمنرخ. استدهیرس81,6بهاتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراکعمدهگروهيبرا
.استبودهدرصد25,4اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراکعمدهگروهيبراشیافزا

آنشیافزانرخاگرچه. استشدهثبتشاخصيباالریمقاددر) 63،29(خردادماهدرشدهدیتولمحصوالتمتیقشاخص
فروشمتیقشاخصشیافزاعثبادیتوليهانهادهریساوهیاولموادمتیقیاپیپشیافزا. استبودهکمترقبلماهبهنسبت

افتهینشیافزاهانهیهزشیافزازانیمبهشاخصنیاهاتیفعالرشتهازیبرخدرهنوزهرچند،استشدهيدیتولمحصوالت
.است

دنبالبهرسدیمنظربهواستداشتهکاهشبهشتیاردبهنسبت) 48،94(خردادماهدر) انبار(محصوليموجودشاخص
فروششیافزابازار،يتقاضاجبرانيبراوافتهیکاهشدیتولها،تیفعالرشتهازیبرخدرارز،متیقشیزاافوینابسامان

.استشدهنیماتانبارهادرمحصوليموجودمحلاز) 60,98(
درتقکاهشبارسدیمنظربه. استشدهکمترماهبهشتیاردباسهیمقادر) 57،63(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص

يکمتررشدياقتصادفعاالننانهیبخوشانتظاراتبرق،يهایقطعنیهمچنوهابنگاهینگینقدکاهشوسفارشاتودیخر
.داردقبلماهبهنسبت

يهانهادهریساشیافزاهمراهبهوابدیشیافزامحصوالتوهیاولمواددیخرمتیقتاشدهباعثارزنرخشیافزایطورکلبه
تجارتومعدنصنعت،وزارتيدستوريگذارمتیقامابرده،باالرادیتولشدهتمامنهیهز،يانرژمتیقودستمزددمانندیتول
بعضاکهبرسانندفروشبهراخودمحصوالتنییپااریبسسودهیحاشباعیصناتاشدهباعثهاتیفعالرشتهازیبرخدر
. شونددهانیز
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1401بهاردر کارنیرويآمارگیريطرحنتایج
ازدرصد9،2کهدهدمینشانترشبیوساله15افرادبیکارينرخبررسی. شدمنتشر1401بهارکارنیرويآمارگیريطرحنتایج

فصلبهنسبتشاخص،اینکهاستآنازحاکیبیکارينرختغییراتروندبررسی. اندبودهبیکار،)بیکاروشاغل(فعالجمعیت
.استافتهیشیافزادرصد0,4)1400بهار( قبلسالدرمشابه

بیکارانیاشاغالنگروهدریعنیاند،بودهفعالاقتصادينظرازتربیشوساله15جمعیتدرصد40،9میزانبه1401بهاردر
بهار(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخاینکهاستآنازحاکیاقتصاديمشارکتنرختغییراتبررسی. اندگرفتهقرار

.استیافتهکاهشدرصد0,5) 1400

نفرهزار98قبلسالهمشابفصلبهنسبتکهبودهنفرهزار578ومیلیون23فصلایندربیشتروساله15نشاغالجمعیت
درصد51،2باخدماتبخش،1401بهاردرکهدهدمینشاناقتصاديعمدههايبخشدراشتغالبررسی. استداشتهکاهش

درصد16باکشاورزيودرصد32,7باصنعتهايبخشبعديمراتبدر. استدادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمترینشبی
.دارندقرار
بررسی. اندبودهبیکار1401بهاردرسنیگروهاینفعاالنازدرصد24کهاستآنازحاکیساله24تا15جوانانبیکارينرخ

شیافزادرصد1,9) 1400بهار(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخفصلیتغییرات
اینفعالجمعیتازدرصد1401،16،6بهاردرکهدهدیمنشانزینساله35تا18سنیگروهبیکارينرخبررسی.استیافته
درصدیک میزانبه،1400بهاربهنسبتنرخاین،دهدمینشانافرادنیابیکارينرخفصلیتغییرات. اندبودهبیکارسنیگروه
.استیافتهشیافزا

شاغل،جمعیتدرصد1401،9،7بهاردرکهدهدمینشانتربیشوساله15جمعیتناقصاشتغالدارايجمعیتسهمبررسی
وکردهکارهفتهدرساعت44ازترکم) …وترشبیساعتباکارنکردنپیداکاري،رکودغیرکاري،فصل(اقتصاديدالیلبه

.اندکردهکارهفتهدرعتسا49ازشیبتر،بیشوساله15نشاغالازدرصد40,3. اندبودهاضافیکارانجامبرايآماده
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1401ریت–کنندهمصرفمتیقشاخص
ماهریتدريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
کیدیخريبرا1400ریتازشتریبدرصد54نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد54عددبه1401

.اندکردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیشیافزادرصدواحد1،5قبلماهباسهیمقادر1401ماهریتيانقطهتورمنرخ

با»خدماتویرخوراکیغيهاکاال«گروهودرصد86بهيدرصدواحد4,4شیافزابا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
نسبتکهبوده درصد52،8يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ.استدهیرسدرصد36,9بهيدرصدواحد0,1شیافزا
ماهبهنسبتکهبودهدرصد60,7ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیهمچن.استداشتهشیافزادرصدواحد1,4قبلماهبه

.استداشتهشیافزادرصدواحد2,5قبل

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد4،6به1401ریتماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد7,6قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد3,8ودرصد5,7بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیهمچن. استداشتهکاهشدرصدواحد7قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد4،5يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد11قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد4,8ییروستايخانوارهايبرانرخ

خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا
مشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد40،5بهکشوريارهاخانويبرا1401ماهریتساالنهتورمنرخ. استآنازقبل
.دهدیمنشانشیافزادرصدواحد1،1قبل،

يخانوارهايبراکهبودهدرصد43,2ودرصد40بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیهمچن
.استداشتهشیافزادرصدواحد1,4ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد1,1يشهر

وقرمزگوشت«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
گروهو) مرغتخموخامهزه،یپاستوردوغ(»مرغتخمواتیلبن«گروه،)کالباسوسیسوس،ینیماشمرغ(»انیماکگوشت

گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر. بوده است) تیسکویبوکیک،یرانیابرنجانواع(»تغالونان«
و) ییرایپذتاالروهتلنهیهز(»رستورانوهتل«گروه،)یمارستانیبخدماتوییسرپایطبخدمات(»درمانوبهداشت«

.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیزاافنیشتریب) ندهیشوانواع(»یخانگلوازمومبلمان«گروه
44,8تادهمدهکيبرادرصد38،9ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1401ماهریتدرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه
.استاولدهکيبرادرصد
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

شرکتانهیساليعادیعموممجمعيبرگزار
مسشانیاندهیآتيگذارهیسرما

يگذارهیسرماشرکتانهیساليعادیعموممجمعجلسه
یمالسالبهمربوط) عامیسهام(مسشانیاندهیآت

يدرصد100حضوربا29/12/1400بهیمنته
دفترمحلدر1401رماهیت14خیتاردرسهامداران

شرکتیعمومروابطگزارشبه.شدبرگزارشرکتيمرکز
حضوربامجمعنیامس،شانیاندهیآتيگذارهیسرما

موسسهمحترمرعاملیمد،یحسنآرمانمهندسيآقا
سیرئعنوانبهرانیامسعیصنایبازنشستگصندوق
،یقانونبازرسوحسابرسسهامداران،هیکلمجمع،

رهیمداتیهياعضاوبهاداراوراقوبورسسازمانندهینما
پسوشدبرگزارمسشانیاندهیآتيگذارهیسرماشرکت

وحسابرسگزارشاستماعورهیمداتیهگزارشقرائتاز
یمنتهیمالسالیماليهاصورتشرکت،یقانونبازرس

.دیرسبیتصوبه29/12/1400به
وشرکتیرسمروزنامهعنوانبهاقتصاديایدنروزنامه
یقانونبازرسعنوانبههمکارانودشیحسابرسموسسه

انتخاب29/12/1401بهیمنتهیمالساليبرایاصل
هیآتيگذارهیسرماشرکتگزارش،نیااساسبر.شدند

خالصسودکسببهموفقگذشتهسالدرمس شانیاند
سودوالیرونیلیم3,106,459مبلغبهیاصلشرکت

.استشدهالیرونیلیم3,161,846مبلغبهیقیتلف

مستنونیلیم70استخراجینیبشیپ
شهرنیمشگدر

دروانیدصاحبمعدنازيبرداربهرهبا: وزینمعدن
جرگهواردلیاردباستانشهرنیمشگشهرستان

اتفاقنیا. هستنديفلزمعادنيداراکهشدییهااستان
شتابلیاردباستانیصنعتتوسعهبهتواندیممهم
استانمعدنیيهایماندگعقبازیبخشودهیبخش
. کندجبرانرالیاردب

استاندرشدهکشفمعادنگذشتهيهاسالیط
باسهیمقادرکهبودهیساختمانمصالحعمدتالیاردب

. استداشتهيکمترافزودهارزشيفلزمعادن
ومعدنصنعت،مانسازسیرئ،یصادقنیرامگفتهبه

سالازمحدودهنیادرمطالعاتل،یاردباستانتجارت
نیسرزم"شرکتتینهادروبودانجامحالدر1393
معدنيبرداربهرهپروانهشیپهفته"یآسمانيهاجلگه

ازيبرداربهرهباهملیاردبتاکردافتیدرراوانیدصاحب
يدارايهااستانجمعبهارزشبايفلزمعدننینخست
.ونددیبپکشورمهميفلزیمعدنتیظرف
ریذخااستحصالبهنسبتيدواریامابرازبایصادقنیرام

مطالعات: کرداضافهطالوبدنیمولمس،ازيارزشمند
می کندفراهمرايانهیزمیمعدنپهنهنیاکهدادنشان

قرارکشوریمعدناستانسهزمرهدرلیاردباستانتا
رهیذختنونیلیم70اولفازدررودیمنتظاراوردیگ

.شودبرداشتمحدودهنیاازارزشبایمعدن
اتیعملانجامتداومبهتوجهباالبته: کرداظهاريو

زانیمنیاشودیمینیبشیپاستخراج،نیحاکتشاف
بهلیاردباستانومواجهیتوجهقابلشیافزابارهیذخ

عیصناویمعدنيهاقطبازیکیبهندهیآدرقطعطور
.شودلیتبدکشوریمعدن

لیاردباستانتجارتومعدنصنعت،سازمانسیرئ
راشدهینیبشیپاشتغالونفر110رایفعلییزااشتغال

اشتغالزانیم:افزودوکرداعالمنفر350روشیپافقدر
خواهدانجامیمحليروهاینجذببانفر1000تایینها
.شد

روزبهآالتنیماشيداریخريبراهاتالشبهشارهابايو
مشارکتباندهیآماه20تااستقرار: گفت،يفرآور

مس،يفرآوريبراياکارخانهگذار،هیسرماشرکت
رهیزنجشاهدتاشوداحداثمنطقهنیادرطالوبدنیمول

مناسبافزودهارزشبایمحصوالتعرضهودیتول،يفرآور
.میباشلیاردباستاندر
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مسو استخراج اکتشافشیافزابرنامه
توانیمیمعدنزاتیتجهحوزهدر: کرداعالمصمتریوز

دررانیامثالعنوانبه. دادانجامیبزرگاریبسيهاکار
يهاشرکتهمواریبسیمعدنریذخاهمیمعدنحوزه
.دارديتوانمندیمعدن

: گفتتجارتومعدنصنعت،ریوزپرس،مسگزارشبه
شدهکشفریذخااماداردراایدنتیجمعدرصدکیرانیا

.استیدنکلریذخادرصد7رانیامسیفعل
شیافزايبراياگستردهبرنامهنکهیاانیببانیامیفاطم

ازمندینیعنیموضوعنیاومیدارمساستخراجواکتشاف
حوزهدربالروس: دادادامهم،یهستیمعدندامپتراكبه

نیاماشنهادیپلذادارد،ییباالاریبستیظرفاكدامپتر
دکنندهیتولشرکتچندبایرانیاشرکتچندکهاست

دواگرنیبنابرا. میکنمتصلهمبهرابالروسدامپتراك
بازاربرعالوهمیتوانیم،میشومشتركداتیتولواردکشور

. میکنحسابزینجهانگریديهابازاربهنسبتران،یا

در بهار یمعدنعیصناومعدنیخارجتتجار
ماهسهدریمعدنعیصناومعدنبخشصادراتارزش

شیبرقماین . دیرسدالراردیلیم3,27بهامسالنخست
.استبودهحوزهنیاوارداتبرابر3,3از

دریمعدنعیصناومعدنحوزهیخارجتجارتعملکرد
نیاتمحصوالصادراتکهدهدیمنشانامسالبهار

.استکردهکسبرايدرصد7,6رشدحوزه
بهمربوطمحصوالتصادراتسهمنیشتریبانیمنیادر

،)دالرونیلیم1,58(مرتبطمحصوالتوفوالدرهیزنج
ومینیآلومرهیزنجو) دالرونیلیم515(محصوالتومس

. است) دالرونیلیم251(محصوالتو
مانیسراتصادارزششدهادیمدتیطاساسنیابر

آهنگندلهدالر،ونیلیم145يرودالر،ونیلیم146
بودهدالرونیلیم19,4سیلیفروسودالرونیلیم140
گندلهمس،وم،ینیآلومهمچونیمحصوالتصادرات.است
افتهییتوجهقابلرشدسیلیفروسويرومان،یسآهن،
زانیمحوزه،نیایخارجتجارتگزارشطبق.است

برقیقطعازیناشيهاتیمحدودلیدلبهدفوالصادرات
.استافتهیکاهش

صادراتزانیمحوزه،نیایخارجتجارتگزارشطبق
کاهشبرقیقطعازیناشيهاتیمحدودلیدلبهفوالد

. استافتهی
ادیمدتدریمعدنمحصوالتوارداتارزشگریديسواز

2,7کاهشازیحاککهبودهدالرونیلیم979شده
.استقبلسالمشابهمدتبهنسبتيدرصد

سهمهريازابهیفملیالیر700سود

یمالساليبرا»یفمل«انهیساليعادیعموممجمعدر
بهسودانتوم70مبلغ1400اسفندماه29بهیمنته

مجمعپرس،مسگزارشبه.شدبیتصوسهمهريازا
یمالساليبرامسیملشرکتانهیساليعادیعموم
حضوربارماهیت29چهارشنبه29/12/1400بهیمنته

ندگانینماسهامداران،تیاکثرسه،یرئتایهمجمع،ارکان
بازرسویقانونحسابرسوبهاداراوراقوبورسسازمان

.شدبرگزارکشوروزارتيهاشیهماسالندریقانون
شاملمجمعنیاجلسهدستورگزارش،نیااساسبر

یمالساليبرارهیمدتایهعملکردگزارشاستماع
وحسابرسگزارشاستماع،29/12/1400بهیمنته

سالعملکردوهاحسابمورددرشرکتیقانونبازرس
خصوصرديریگمیتصم29/12/1400بهیمنتهیمال

ویاصلیقانونبازرسوحسابرسانتخابسود،میتقس
روزنامهنییتع،1401یمالساليبراالبدلیعل
کهبوديمواردریساو1401یمالساليبراراالنتشاریکث

.گرفتقراریبررسموردومطرح
راالنتشاریکثروزنامهیعموممجمعبیتصوبانیابرعالوه

درجيبرا»صنعتجهان«زنامهروو»اقتصاديایدن«
1401سالدررانیامسعیصنایملشرکتيهایآگه

.شدندانتخاب
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