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نگاهی به آخرین فعالیت بازار قراضه ر خاور ور
رشد قی ت ورق ر ش ال اروپا

شرکتهای بزرگ معدنی با تداوم روند رو به رشد تولید خو

ر سال جاری ،میزا تولید

کنسانتره آهن را  02رصد افزایش ا ند.
به ازارش روابط ع ومی سازما

توسعه و نوسازی معا

و صنایع معدنی ایرا ،

تولیدکننداا بزرگ سنگ آهن کشور شامل چا رماو ،ال اهر ،سنگا  ،توسعه معا
صنایع معدنی خاورمیانه و سنگ آهن مرکزی از ابتدای فرور ین تا پایا
میایو

و

مر ا ماه20 ،

و  3۵4هزار و  02تن کنسانتره تولید کر ند .این رقم ر مدت مشابه سال

اذشته 22 ،میایو و  443هزار و  633تن بو .
ر میا شرکتهای تولیدکننده» ،چا رماو«  3میایو و  ۵هزار و  6۸3تن» ،ال اهر« 3

اقدامات ولت روحانی ر حوزه فور

میایو و  023هزار و  60۸تن» ،سنگ آهن مرکزی« یک میایو و  323هزار و  3۸3تن،

ریسک هایی که رون بازار فازات را تهدید می کنند

صا رات  ۵میایو تن فور ایرا

بزرگ ایمیدرو

ر سال جاری

شاخص کل بورس اوراق بها ار تهرا

»توسعه معا

و صنایع معدنی خاورمیانه« یک میایو و  ۵4۸هزار و  324تن و سنگا

 ۵۸۵هزار و  0۵6تن بو .

قی ت اوراق بها ار اروه سی ا

ر تاریخ246۵/23/04 :
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بنا به این ازارش 3 ،شرکت بزرگ معدنی می  ۵ماهه نخست امسال 0 ،میایو و  ۵02هزار و  226تن سنگ آهن انه بندی
تولید کر ند که نسبت به میزا تولید مدت مشابه سال اذشته ( 0میایو و  6۵3هزار و  020تن) 24 ،رصد کاهش
نشا می هد .از این میزا » ،شرکت سنگا «  ۸۸0هزار و  636تن» ،مرکزی«  36۵هزار و  222تن» ،جالل آبا « 342
هزار و  2۸0تن» ،فالت مرکزی«  03۸هزار و  6۸۸تن» ،میشدوا «  0۵2هزار و  002تن و »چا رماو«  40هزار و 322
تن تولید کر ه است.
ه چنین ،می مدت یا شده (از ابتدای فرور ین تا پایا مر ا ماه) ۸ ،میایو و  63هزار و  4۸تن »کنسانتره سنگ آهن« و
یک میایو

بزرگ سنگ آهن کشور به واحدهای

و  202هزار و  620تن »سنگ آهن انه بندی« توسط تولیدکننداا

فرآوری ارسال شد که ر مقایسه با آمار مدت مشابه سال اذشته به ترتیب  00رصد رشد و  4۵رصد کاهش نشا می-

صفحه ش اره 2

هد.
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فعالسازی  2۵مرن معدنی راکد ،تعریف  04مرن معدنی جدید و ه چنین ع ایاتی شد  0۵2هزار کیاومتر مربع کتشاف
معدنی تا به امروز ،اقداماتی بو ند که ر صدر ازارش ع اکر سازما

توسعه و نوسازی معا

و صنایع معدنی ایرا

(ای یدرو) ر سه سال اذشته قرار ارفتند.
به ازارش ایسنا ،ر حالی که بیش از سه سال از ع ر ولت میاذر  ،سازما توسعه و نوسازی معا
ع اکر و فعالیت های خو

و صنایع معدنی ایرا

ر سه سال ولت یاز هم را ر و بخش »توسعه« و »توان ندسازی« ،ر اختیار معاو اول

رییس ج هور قرار ا که با بازخور مثبتی از سوی این مقام ارشد ولتی ه راه بو .
این ازارش که ر و بخش توسعه و توان ندسازی ارائه شده است ،ربرایرنده خالصهای از ع اکر ای یدرو از نی ه سال
 2460تا نی ه امسال بو ه که ر آ بخش توسعه به تشریح مرنهای راکد به جای مانده از ولت قبل ،پروژههای نی ه فعال
و مرنهای جدید پر اخته است.
ر این بخش بیش از  ۸.2میایار

رر مرن متوقف فعال شدهاند که  2۵پروژه ر بخشهای مختاف فور  ،آلومینیوم ،مال

پروژه ر اکتشاف ،زغال سنگ ،زیرساخت و  ...ر ولت یاز هم به بار خواهد نشست و مابقی مرنها نیز ر ولت بعدی به
بهرهبر اری خواهند رسید.

ه چنین ر حوزه توان ندسازی نیز بخش اکتشاف ،با مساحت اکتشافی  0۵2هزار کیاومتر مربعی ر
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و  ...ر ولت یاز هم به بار مینشینند .ه چنین از  04مرن ،با ارزشِ سه میایار

رر که ر ولت فعای تعریف شدهاند 6

خبرنامه صنایع معدنی

فعالسازی بیش از  ۸میایار

رر مرن معدنی

متوقف ایسنا

صدر قرار ارفت و بر اساس مندرجات این ازارش ،انتظار میرو با این روند اکتشافات بتوا تا پایا
سال آینده تعدا ی معد  ،ر مقیاس جهانی معرفی شو .
بر اساس ازارش ارائه شده عالوه بر موار ذکر شده بکارایری و توسعه فناوریهای نوین ،پژوهش-
های کاربر ی ،آموزش بخش خصوصی ،کاهش ریسک فعالیتها از مری تقویت صندوق بی ه سرمایه-
اذاری فعالیت های معدنی ،استحصال و تولید عناصر نا ر خاکی و  ...یگر اقداماتی بو ند که ر سه
سال اذشته ع ایاتی شدند.
KP-PU-NL-01-039-A
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اعتصاب چندین باره کارارا کارخانه سی ا خاکستری نی

ریز راه دانا

کارارا کارخانه سی ا خاکستری نی ریز ست از کار کشیدند تا با اعتصابی چندباره شاید بتوانند حقوق معوقه و حقشا را
از مسئور این واحد صنعتی ریافت کنند.
به ازارش شبکه امالع رسانی راه انا؛ به نقل از نبض نی ریز؛ عدم پر اخت حقوق معوقه کارارا کارخانه سی ا خاکستری
نی ریز مسبب اعتصاب وباره کارارا این واحد صنعتی شد.
شایا ذکر است؛ رپی عدم پر اخت حقوق معوقه ،بار یگر کارارا این کارخانه ست از کارکشیده و اعتصاب کر هاند تا
شاید با این کار بتوانند ح و حقوق خو را ازمسئور و هیئت مدیره این کارخانه بگیرند.

صفحه ش اره 3

بخشی از مابشا را ریافت کنند که ه چنا با وعدههای توخالی از مرف پی انکارا و مسئولین مواجهه شدهاند .
حال باید ید چگونه است که کارخانهای که قرار است برای جوانا این شهر اشتغالزایی اشته باشد چنین از پر اخت
حقوق جوانانی که با هزارا

امید به آینده ر این کارخانه مشغول شدهاند ناتوا مانده و مسئور شهر باید بررسی و

تحقی انجام ا ه تا عات بوجو آمد چنین مشکای را به مر م ازارش ا ه تا هیچ شک و شبههای باقی ن اندو با متخافین
برخور قانونی صورت ایر .
افتنی است؛ این چندمین اعتصاب کارارا کارخانه سی ا خاکستری ر  3ماهه ابتدایی سال  6۵به حساب می رو .

احداث اسکاه چندمنظوره ر بندرخ یر باع

رون صا رات ر منطقه میشو

سیمان خبر

سرپرست فرمانداری بندرخ یر افت :احداث اسکاه چندمنظوره ر بندرخ یر یکی از خواستههای یرینه مر م این شهر
است و احداث این مجت ع باع

صا رات کارهای محای مانند سنگ اچ ،سی ا و سایر کار از این شهر خواهد شد.

به ازارش سی ا خبر ،مح د مالیی صبح شنبه ر نشستی که پیرامو مسائل و مشکالت اسکاه چندمنظوره بندرخ یر و
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این رحالی ست که اکثر این افرا از ار یبهشت ماه تا به حال حقوقی ریافت نکر هاند و اویا قرار بو ه تا این تاریخ

چگونگی رفع این موانع ر سالن فرمانداری بندر خ یر برازار شد ،ض ن خوشآمداویی به مه انا حاضر ر جاسه اظهار
اشت :احداث اسکاه چندمنظوره ر بندرخ یر یکی از خواستههای یرینه مر م این شهر است و احداث این مجت ع باع
صا رات کارهای محای مانند سنگ اچ ،سی ا و سایر کار از این شهر خواهد شد.
وی افزو  :با توجه به وابستگی مر م بندرخ یر به ریا ،تنها امید آنها تک یل و بهرهوری از این مجت ع
است و شاید احداث مجت ع چندمنظوره بندرخ یر تا حدی به محیط زیست آسیب وار کند اما شغل
اکثر مر م این منطقه از سالیا خیای ور ،ریا و ریانور ی بو ه است و رفع این مشکل مر می،
عالوه بر رون

ریانور ی موجب اشتغال ج ع کثیری از مر م این منطقه خواهد شد.

سرپرست فرمانداری بندرخ یر افت :با توجه به مشکالت بهوجو آمده ر خصوص مجت ع بندری
خ یر ،مسؤور حفاظت محیط زیست نیز باید به مشکالت معیشتی مر م توجه جدی کنند و نسبت به
رفع آ تدبیر کنند تا خواسته معقول آنا

ر این زمینه رفع شو .
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نگاهی به آخرین فعالیت بازار قراضه ر خاور ور
عرضه کننداا

ایفنا metalexpert /

قراضه امریکا و روسیه اخیرا قی تها را پایین آور هاند و موف

به فروش ر بازار خاور ور شدند .به

ازارش ایفنا ،روسیه ر کره جنوبی توانست قراضه آ 4را ر  00۵تا  000رر هر تن سی اف آر معاماه کند .ه چنین قراضه
سنگین کالس  0ژاپن نیز ر کره ر  022رر هر تن فوب معاماه شد که ثبات اشت.
قراضه کانتینری خاوص  ۸2-02امریکا نیز  022رر هر تن سی اف آر تایوا شنیده شده و محصول ژاپن ر تایوا 00۵
ررهر تن سی اف آر است.
قراضه سنگین کالس یک امریکا ر کره  04۵تا  032رر هر تن سی اف آر است و خریداری ندار .

سهشنبه

ایفنا metalexpert /

ه انطور که انتظار می رفت قی ت ورق ارم ر آل ا یک ماه اخیر به لیل محدو یت عرضه ناشی از پروندههای آنتی امپینگ
بار رفته است .به ازارش ایفنا ،آرساورمیتال قی ت ورق ارم تحویل نوامبر را  32یورو بار بر ه است .فعال وضعیت بازار
قی ت هاست .قی تهای وار اتی نیز ر راستای روند بازار اخای

روشن نیست .کارخانه تایسنکروپ نیز به فکر بار بر

آل ا  0۵تا  4۵یوورهر تن بار رفته ولی خریدارها که ر آاوست معامالت زیا ی اشتهاند عجاهای از خو نشا ندا هاند.
ر کل فعار بازار معتقدند هنوز جا برای رشد قی ت ورق ر بازار اخای و حتی وار ات آل ا وجو

اقدامات ولت روحانی ر حوزه فور

ار .

استیل پدیا

ر سومین سال از ع ر ولت یاز هم ر هفتهای که ماقب به هفته ولت نام ارفته بو شاهد حضور مقامات ر شهرها و
استا های مختاف و افتتان واحدهای معدنی و صنایع معدنی بو یم .بولتن اخبار فور

ر ش اره  220خو به ع اکر

ولت

حال انجام است پر اخته است.
به ازارش استیل پدیا ،افتتان مرنهای نی ه ت ام ر بسیاری از استا ها ر ولت یاز هم صورت ارفته است و برخی

مسئور تالشهای سه ساله ولت ر عرصه بین ال ال را عامای بر استقبال شرکتهای معتبر بین-
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یاز هم ر حوزه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی پر اخته و به برخی از این پروژهها که تاکنو به بهرهبر اری رسیده یا ر

خبرنامه صنایع معدنی

رشد قی ت ورق ر ش ال اروپا

صفحه ش اره 4

ال اای برای سرمایه اذاری و ه کاری ایرا می انند .ر این بین نه تنها شرکتهای ولتی فعالیت
خو را استرش ا ند باکه حضور شرکتهای خصوصی نیز چش گیر و قابل توجه شد.
ر این مدت ای یدرو به عنوا یکی از اصایترین نها
نقش راهبر ی خو

ر حوزه معد

ولتی فعال ر زمینه معد و صنایع معدنی

و صنایع معدنی را ارتقا ا  .به افته رئیس هیئت عامل این

سازما  ،یکی از اقداماتی که ای یدرو از نی ه وم سال  60به عنوا

اولویت پیش رو قرار ا ،

مراحی ،تدوین و اجرای متناسب با واقعیتهای کشور و چشم انداز توسعه بو و ر ابتدا با عارضه
یابی مشکالت ،برنامه ها برای اصالن تدوین شد .ر این مدت شاهد فعال شد مرنهای فور استانی
که ع ایات احداث آنها از سال  ۸6آغاز شده بو با مشارکت هادینگ های بخش خصوصی بو یم .ر حوزه معد

اولویت

نخست ،تک یل اکتشافات و ت رکز بر روی این حاقه از معد بو  .ای یدرو به عنوا اصایترین سازما فعال ر این حوزه،
اکتشافات ر  02استا را به اجرا ر آور تا پشتوانه ای برای تولیدات معدنی و زنجیره مربوط به آ شو و نتایج اولیه آ
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حاکی از کشف ذخایر جدید موا معدنی ه چو سنگ آهن ،زغالسنگ ،مال و عناصر نا ر خاکی بو .
آخرین امالعات ر زمینه میزا پیشرفت فیزیکی واحدهای احیا هر یک از مرن های فور سازی استانی به ترتیب سپید
شت بیش از  63رصد ،شا اا  63.۸رصد ،میانه  ۸۸.0رصد ،نی ریز  ۸0.۸رصد ،قائنات  ۸2.3رصد ،سبزوار 0۸.2
رصد و بافت  00.۸رصد است.
امالعات این واحدها نشا می هد رویکر تولیدی آنها تکی ل زنجیره ارزش تا محصول نهایی یعنی ورق است .برای مثال ر
بافت قرار است واحدهای تولید آهن اسفنجی ،کنسانتره و اندله تاسیس شو

ر سپید شت و سبزوار به تولید ورق

فور ی برسد و ر شا اا  ،قائنات ،میانه و نی ریز باوم ،بیات و ش ش فور ی تولید ار .
صفحه ش اره 5

چشم اندازها برای اف  2323تولید  ۵۵میایو تن فور است که برای تحق آ نیاز به  24۵میایو تن سنگ آهن23.۸ ،
است ر حالی که استخراج کنونی  32میایو تن سنگ آهن ،تولید  03میایو تن کنسانتره 00 ،میایو تن اندله و 2۸
میایو تن آهن اسفنجی است .و مصرف قراضه فعای  0.۵تا  0.0میایو تن است.
یکی از اقدامات مثبت ولت یاز هم ر زمینه فور  ،تشکیل ستا های مرن زنجیره فور
است که با ه اهنگی ای یدرو و شرکت مای فور



ر برخی استا ها نظیر کر ستا

ر استا های مربومه به مرحاه نوینی رسیده است.

مرنهایی که ر هفته ولت ر حوزه معدنی و فور به بهره بر اری رسیدند

این ازارش میافزاید ،برخی از مرنهایی که توسط بخش خصوصی و ولتی ر برخی استا ها کانگ زنی شده یا به مرحاه
بهرهبر اری رسیدند به شرن زیر میباشند:
ر استانی نظیر سیستا و باوچستا جان ایی مرن احداث کارخانه فور چابهار ازج اه مرنهای ولت یاز هم بو که زمینه
توسعه ه ه جانبه استا را فراهم میکند.
ع اکر

ولت ر استا کرما که یکی از استا های به نام ر موضوع صا رات موا معدنی و صنایع وابسته است ،نیز نشا

می هد ر بخش معد
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سهشنبه

میایو تن سنگ آهن انه بندی 00.0 ،میایو تن کنسانتره 00 ،میایو تن اندله و  3میایو تن قراضه پایه آهنی نیاز

شاهد رشد  4۵رصدی پروانههای بهرهبر اری صا ر شده بو یم .ه چنین ر بخش جوازهای

صنعتی روند صعو ی به اونه ای بو که رشد  22رصدی به ثبت رسیده است.
ر استا ار یبل هم رئیس سازما صنعت ،معد و تجارت این استا از صدور  2۸6پروانه بهرهبر اری 43 ،اواهی کشف
و  44پروانه کشف معد

ر استا ار بیل خبر ا و افت :ه ه پروانهها فعال نیستند که لیل آ نبو بازار برای برخی

موا است زیرا بیشتر پروانههای بهرهبر اری ر زمینه استخراج مصالح میباشد که با رکو موجو

ر

بازار مسکن ،این شرایط ایجا شده است.
به افته مقامات استانی ،پذیرش مرن فور  2.۵میایو تنی مبشرنور ریا ،مرن تولید  0.۵میایو
تنی کنسانتره سنگ آهن و مرن تولید آهن هیدراته شرکت سنگ و فور هرمزاا

ر منطقه ویژه

خایجفارس صورت ارفته و مرن توجیهی فنی و اقتصا ی آ را اذرانده شده و مدارک مور نیاز ر
زمینه با آ ارائه شده است .عالوه براین مرن سرمایهاذاری آ توسط کارشناسا منطقه بررسی شده
و با احراز شرایط سرمایهاذاری و برخور اری از توجیه پذیری ،قرار ا وااذاری زمین به سرمایهاذار
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منعقد شده است.
عالوه براین ،ر خوزستا  ،افتتان مرن فور شا اا به  00به ن ماه امسال موکول شد و اعالم ار ید پروژه فور آتیه
خایج فارس و فور کاوه اروند تا پایا سال جاری به بهرهبر اری خواهد رسید.
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ر اراا و ااستا مرن لوله و پروفیل هیرکا با اعتبار بیش از  3میایار توما

ر شهرک صنعتی حیدرآبا اراا و شرکت

فور اترک که ر زمینه تولید ورقهای پوشش ار االوانیزه رنگی فعال است با سرمایهاذاری یک میایار و  022میایو
توما

ر شهرک صنعتی آق قال راه اندازی شد.

ایال و منطقه صومعه سرا ر هفته ولت شاهد افتتان پروژه پارس فاز پروفیل فور ی با تولید  2۸2هزار تن و سرمایه-
اذاری  232میایار ریال بو  .ه چنین بهرهبر اری از مرن تولید فرومنگنز که ر صنایع فور و آلیاژهای فور کاربر

ار با

سرمایه  ۵2میایار ریال و اشتغال زایی  ۵2نفر ر کرمانشاه صورت ارفت.
کر ستا شاهد استقرار سامانه و مرکز خدمات سرمایهاذاری و تصویب مرن فور سقز با سرمایهاذاری خارجی  342میایو
صفحه ش اره 6

رر بو .

سهشنبه

اعالم کر  .پیشرفت فیزیکی فور کاوه  02رصد اعالم شده و افتتان فاز نخست این شرکت به هه فجر و نهایتا پایا سال
موکول شده و پیشرفت فیزیکی فور جها آرا  4۵رصد اعالم شده است.
براساس این ازارش ،چو خرمشهر به کانو صا رات تبدیل شده است ،ولت سولههای بزرای برای شرکتهایی که قصد
ارند صا رات محور باشند تهیه کر ه است.
مرن فور ار ستا با پیشرفت  6۵رصدی هم قرار است ر هه فجر به بهرهبر اری برسد .ظرفیت اس ی این مرن ۵22
هزار تن ش ش فور شامل  ۵خط ذوب و ریختهاری و رنتیجه تولید ش ش فور ی است.

امغا

ر هفته ولت افتتان کارخانه فور

امغا به ظرفیت  202هزار تن ش ش فور ی و برای فاز نخست را اشت .این

مرن سبب اشتغالزایی  2۵2نفر خواهد شد و افته می شو این کارخانه که شاهد افتتان فاز اول آ بو یم ،ر و بخش
ذوب و ریخته اری مراحی شده و با راهاندازی فاز وم ظرفیت از  202هزار تن به  422هزار تن افزایش مییابد و اشتغال
زایی آ  322نفر خواهد شد .اعتبار مور نیاز این پروژه  0۵2میایار توما اعالم شده است.
ستاندار لرستا

هم ر هفته ولت از افتتان فور ازنا پس از سالها تاخیر ر آبا

ماه امسال خبر ا  .زنجا

شاهد

کانگزنی شرکت آهن فور جا ه ابریشم با سرمایهاذاری بخش خصوصی و به ظرفیت  022هزار تن و اشتغالزایی  242نفر و
معاو اول رئیس ج هور راهاندازی شد.
براساس ازارش ها و اخبار رسیده ،مجت ع فور سقاوه با تولید سه محصول کنسانتره سنگ آهن،
اندله و آهن اسفنجی و اعتباری بالغ بر  320میایار توما
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افتتان شرکت فور

ر ابهر بو  .ر قزوین کارخانه نور سر ورقهای فور ی که ر خاورمیانه جزو اولینها است با حضور
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خرمشهر هم که به اغته فرماندار این استا قرار است به قطب فور کشور تبدیل شو  ،پیشرفت مرنهای فور ی خو را

ر کهگیاویه و بویراح د و احداث میشو .

سهراب بنام ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیاویه وبویراح د :با افتتان مجت ع بزرگ فور
سقاوه برای  ۸۵2نفر شغل ایجا میشو  .این پروژه با پیشبینی تولید 4محصول کنستانتره آهن،
اندله وآهن اسفنجی با اعتباری بالغ بر 320میایار توما

ر 2۵2هکتار زمین صنعتی وااذاری شرکت

شهرکهای صنعتی ساخته میشو .
ر خات ه نیز باید افت مر م استا

یز

ر هفته ولت افتتان فور (تولیدکننده ش ش فور ی)

پارمیدا ر شهرستا اشکذر را به نظاره نشستند .این کارخانه  3۵هزار تن ش ش فور تولید خواهد
کر و سرمایه اذاری آ بالغ بر  23۸هزار و  ۵22میایو ریال از سوی بخش خصوصی بو ه است.
توجه اشته باشیم که می  3سال ولت یاز هم ظرفیت قابل توجهی به زنجیره تولید فور کشور اضافه شد و مرنهای
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فور ی ر این مدت به نتیجه خواهد رسید .از سال  2460تا پایا سال  4۵ ،63میایو تن به زنجیره تولید فور کشور اضافه
شده که امسال نیز تالش میشو با به نتیجه رساند سرمایهاذاری های صورت ارفته  0۵میایو تن یگر ر مدار تولید قرار
ایر  .از سوی یگر ر سال  63نیز با برنامه ریزیهای انجام شده قرار است 40 ،میایو تن یگر به تولید زنجیره فور کشور
اضافه شو .

ریسک هایی که رون بازار فازات را تهدید می

کنند ماین نیوز

قی ت فازات اساسی امروز اندکی رشد کر ه اما روز اذشته به رغم کاهش ارزش رر شاهد افول قی ت ها بو یم.

صفحه ش اره 7

تحول بزرای ر قی ت ها مشاهده نخواهد شد.
امروز سه ازارش از اقتصا چین منتشر شده که و ازارش یعنی ازارشهای مربوط به تغییرات تولید صنعتی و خر ه فروشی
ر ماه اذشته میال ی ،مثبت بو اما ازارش تغییرات سرمایهاذاری ثابت نشا

ا رشد این شاخص ه چنا

ر حال کندشد

است .با توجه به تحورت اخیر ر اقتصا جها و رویدا هایی که تا پایا سال رخ خواهند ا سوال فعار بازار فازات اساسی
این است که آیا قی تها افزایش خواهند یافت.
به اعتقا تحایاگرا

و ریسک قطعی رون بازار فازات اساسی را تهدید میکند .ریسک نخست افزایش ارزش رر و ریسک

وم ضعف اقتصا جها است.
ه چنین هفته آینده نشست ک یته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا برازار میشو  .احت ال آنکه ر این نشست نرخهای بهره
بار بر ه شو بسیار کم است زیرا اخیرا برخی ازارشها از اقتصا آمریکا منفی بو ه و نیز بعید است بانک مرکزی تا پس از
انتخابات ریاست ج هوری ر این کشور سیاستهای ح ایتی خو را محدو کند .افزایش نرخهای بهره به رشد ارزش رر و
افزایش فشار بر قی ت فازات اساسی منجر میشو .
بسیاری از تحایاگرا معتقدند انتخابات ریاست ج هوری ر آمریکا صرف نظر از اینکه ر آ کدام نامز پیروز شو لط اتی به
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به ازارش ماین نیوز ،قی ت مس ر روزهای اخیر ر محدو ه  3322رر ر هر تن نوسا کر ه و برخی تحایاگرا معتقدند

اقتصا آمریکا و جها وار خواهد کر زیرا سیاستهای اقتصا ی هر و نامز با آنچه ر اذشته وجو

اشته متفاوت است و

ابهامها رباره آینده از مصرف شهروندا و سرمایهاذاری شرکتها خواهد کاست .بدین ترتیب مبیعی است که بانک مرکزی
آمریکا تا مشخص شد تبعات انتخابات ،تغییری ر سیاستهای پولی خو ندهد .اما پیشبینی افزایش نرخهای بهره سبب رشد
ارزش رر ر برابر ارزهای یگر میشو .
ریسک وم ضعف اقتصا جها است که پیش بینی شده تا سال آینده میال ی ا امه پیدا خواهد کر .
با آنکه ر نی ه وم امسال وضعیت اقتصا ی بهتر شده اما نرخ رشد اقتصا جها بار نیست و ثبات
ر اقتصا جها بزو ی رخ نخواهد ا .
این و ریسک فشار بر قی ت فازات اساسی را بار بر هاند و اار عامای برای خنثی کر

آنها وجو

نداشته باشد قی ت فازات یا شده ر مسیر کاهش حرکت خواهد کر  .ه چنین ر مقابل رون بازار
فازات ریسکهای یگری نیز وجو
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ارند که کاهش مصرف فازات اساسی ر چین و رشد تولید برخی

از این فازات ر این کشور است.

وار ات مس به چین ر چند ماه اخیر پیوسته کاهش یافته و ه زما بر تولید این فاز ر این کشور افزو ه شده است .امسال
رشد اقتصا چین ر خوشبینانه ترین حالت  0رصد خواهد بو .
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ر نهایت باید به تداوم مازا عرضه برخی فازات اساسی از ج اه مس اشاره کر  .پیش بینی شده امسال مازا عرضه مس
 022هزار تن خواهد بو  .البته بازار روی و آلومینیوم با کسری عرضه مواجه است اما و ریسک رشد ارزش رر و انتخابات
ریاست ج هوری ر آمریکا بر قی ت این و فاز تاثیر منفی ار .

صا رات  ۵میایو تن فور ایرا

ر سال

جاری ماین نیوز

وزیر صنعت ،معد و تجارت با اشاره به تعیین اولویتهای صنعتی کشور ر اف برنامه ششم توسعه ،افت :رصد هستیم
ر سال جاری میزا صا ارات فور کشور را به پنج میایو تن برسانیم.

سهشنبه

اکتشافات معدنی کشور که ر استا البرز ،شهرستا کرج مستقر است ،اظهار کر  :تعیین اولویتهای صنعتی کشور ر برنامه
ششم توسعه مد نظر قرار ا ه شده است.
نع ت زا ه اضافه کر  :مطالعات جدید آزمایشگاهی ر این مرکز آغاز شده که منبع مفیدی برای تحقیقات کشور محسوب می-
شو .
وزیر صنعت ،معد و تجارت با بیا اینکه استفا ه از ظرفیت بخش خصوصی نکته حائز اه یتی است که ر این حوزه میتوا
بکار ارفت ،خامرنشا کر  :سال اذشته چهار میایو تن فور صا ر شده که رصد هستیم این مهم امسال به  ۵میایو تن
برسد.
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به ازارش ماین نیوز ،مح درضا نع ت زا ه صبح سهشنبه ر باز ید از مرکز پژوهشهای کاربر ی سازما زمینشناسی و
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