
تحلیلی آتیه-بولتن خبري

366شماره 
1400خرداد
2021ژوئن

تهیه شده در 
هلدینگ سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

1

شمارهعناوین
صفحه

سرآغاز
پرویز امانیان/»کربنصفر«درومینیآلومنقش

2

تحوالت بازار مس و فلزات
مسبازاردیجدینگران؛»منابعییگرایمل«*
ر سنگ آهناز بازا» فیچ«پیش بینی محافظه کارانه *

2021ماهه نخست در دومسجهانیدیتول* وضعیت 
پرویز امانیان

4

تحوالت اقتصاد جهان
نیچتیجمعيریگاوجتاکایآمردرکنندهمصرفتورماز؛ جهاناقتصاد*
نگاهی به جدیدترین قیمت کاالها* 

پرویز امانیان

10

تحوالت بورسی و اقتصاد داخلی
/محمدرضا فرقدانو تحوالت بازاربورسشاخصیبررس* 
1400بهشتیارداعالم شاخص مدیران خرید *
1399سال-دکنندهیتولمتیقشاخصگزارش*

* اخبار مهم اقتصادي

14

شرکت هاتحلیل 
سمیه حاتمی/پاالیش نفت اصفهان (شپنا)شرکتيادیبنلیتحل

20



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

2

»صفر کربن«نقش آلومینیوم در 
آلومینیوم در شرایط حرکت اقتصادهاي بزرگ جهان به سمت کاهش تولید کربن و بازاری وضعیتپیش بین

ش رو مورد ، تحلیلگر ارشد این بانک در گزارش پی»ونیو یائو«و به نقل از INGگازهاي گلخانه اي از سوي بانک 
بررسی قرار گرفته است...

***
. داردآلومینیومفلزبرايايدوگانهپیامدهايخنثی سازي کربن)،»(صفرخالصاقتصاد«و» بهبود سبز«سمتبهحرکت

ترینبزرگعنوانبهچینتولیدکلظرفیت. می شودمهارچینازویژهبهاولیهآلومینیومعرضهرشد،نخست اینکه
آلومینیومتولیدوسیدرخواهدسقفبه)FYP(چهاردهمسالهپنجبرنامهطولدراحتماالجهان،اولیهآلومینیومتولیدکننده

.برسدوضعیت ثابتبهمدتبلنددرتواندمیاولیه
هايانرژيونقلوحملمانندانرژيانتقالبهمربوطهايبخشرويجهانآلومینیومتقاضايرشدمحرك ،نکته دوم اینکه

دستیابی به اهداف برايبزرگادهاياقتصپیگیريدنبالبهموضوعاین. تنظیم می شوداروپاوآمریکاچین،ازپذیرتجدید
رشددر اینازپیشکهروندي؛استتجدیدپذیرهايانرژيورسانیبرقمراحلبهبخشیدنسرعتو»خالصصفر«

.استدیده شدهچینواروپاییکشورهايدربرقینقلیهوسایلفروشچشمگیر
از . قابل مشاهده خواهد بود2025سالتاآلومینیومانیجهبازاردر صورت تداوم این روند و محدودیت هاي بیشتر، کسري 

وآبتغییراتمورددرآگاهیافزایش. شودایجادعرضهبرايبیشتريانگیزهتابماندبه مدت بیشتري باالبایدقیمت،طرفی
راآلومینیومبرايتقاضاایدبکربنکمموادازاستفادهبرايتولیدکنندگانبرفزایندهفشارباهمراهکنندگانمصرفبینهوایی

.شودآیندهدرکربنکم اثرباآلومینیومساختاريعظیمکسريبهمنجرودهدافزایش

2040درصدي انتشار تا سال 40کاهش 
تالشحالدرکشورهم اکنون اینوجود،اینبا. استشدهمشاهدهگذشتهدههطیسوي چینازویژهبهظرفیتسریعرشد
. دهدمیقرارفشارتحتاولیه راآلومینیومتولیدرشدمسالهایناست وآنخنثی سازيهم اوج کربن وبهرسیدنبراي

هدف،)CNIA(آهنیغیرفلزاتانجمن. اندبودهملیاهدافباهمسوییبرايطرحیتهیهبرايمذاکرهحالدرایالتیمقامات
میالدي 2040سالتابعدوبرساندحداکثربه2025سالتاراايگلخانهگازهايانتشارکهاستکردهتعیینمحتاطانه اي را

.از آن بکاهددرصد40به میزان
سالتاکهاستاینهدفوهبودتنمیلیون420،گذشته میالديسالدراولیهآلومینیومذوبازکربناکسیدديکلانتشار
میلیون45زیراولیهآلومینیومذوبظرفیتکلرويبربایدچینکهموضوع پیشنهاد می کنداین. ببینیمرااوجاین2025

:استزیرمواردشاملکهاستخاصیمفروضاتاساسبراهدافاین. باشدداشتهاصرارتن

بیشترگذاريسرمایهوفناوريدراستفاده از نوآوريکربن باانتشارکاهشبرايصنعتهايتالش-1

است»یوننان«استانبهظرفیتمداومکوچبهمربوطکهپذیرتجدیدهاينرژياازاستفادهافزایش-2

انتشاروانرژيشدتباآلومینیومتامینبهچراکهاست،ثانویهآلومینیومازتولیداتمداومافزایشمعنايبهاحتماالاهدافاین
بزرگاطمینانعدمیک ،البته. استدرصد5ازترکماولیهآلومینیومبامقایسهدرکهکندمیکمکترپایینکربن بسیار
ایناصلیفرضیه. استمتغیرشرایطتحتوکشش زیادي نداردتوجهیقابلطوربهفلزاتتمامثانویهمینتازیراوجود دارد،

اولیهیومنسبت به آلومینترسریعو رشد يدرصد5,8مرکب ساالنهرشدنیازمندآیندهسالپنج درثانویهتولیدکهاست
.بودخواهد 

نتیجه،در. تاثیر گذاشته استعرضهرشداز قبل برکهداردوجودعملیاتدراختاللریسک هايمدت،بلندهدفبرعالوه
.کاهش یابددرصد5امسال ترسیم شد بهابتدايدري کهدرصد7بهنسبتتواندمیچینآلومینیومتولیداولیهرشد
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داخلیناخالصتولیددرانرژيشدت(»دوگانهکنترل«اصطالحکه بهداخلیمغولستانی تمرینبرنامه ر،انتشافاهدبا امشابه
ریسک ها. استشدهساالنهصورتبهتولیدهزار تن400رفتندستازبهمنجرنامیده می شود، ) انرژيمصرفکلمقدارو

.باشدداشتهوجود،کنندمی رويپیروشهمینازکهآلومینیومتولیدهاياستاندراستممکن
ارزان تروترپاكبرقانرژيازتااندکردهمهاجرت»یوننان«استانبهاخیرهايسالدرذوبهايکارخانهاز سوي دیگر،

، چراکه دهندکاهشدرصد10رابرقمصرفحداکثرکهاستشدهخواستهآنهاازوجود،اینبا. شوندمندبهرهاین منطقه
ریسک ها،این.ه استشدتاریخیسطوحبهنسبتخشکفصلدربارشیکموسنگزغالعرضهکمبودگرفتاربرقعرضه 

. می دهدافزایشامسالبرايرا شدهریزيبرنامههايپروژهتاخیر در اجراي 

خطرات کم آبی و عرضه برق
افزایشکههنگامیویژهبهبماند،باقیهدیديتبه عنوان همچنانتواندمیبارندگیحوسطازناشیخطراتدر عین حال، 

عرضه پایداريآیااینکهمورددرپرسش هاییهنوزدر واقع، . بگیریمنظردرجدیدهايظرفیترشدباهمراهرابرقتقاضاي
.وجود دارد،خواهد بودهاي جدیدظرفیتهمراهی با رشدبهقادربرق

مانندسنتیبخشیکدرآلومینیوممصرف. کردخواهدحفظ2025سالتارامصرفقوي رشداحتماالچیندیگر،سوياز
.باشدداشتهیسریعرشدچینی،برقینقلیهوسایلوهاخودرودرABSآلومینیومپذیرشافزایشدلیلبهبایدنقلوحمل
ازشدهساختههايفریميبراقويتقاضايرشدبه بایدخورشیديصفحاتمانندتجدیدپذیرهايانرژيسمتبهچینفشار
.تقاضاستحمایت از مهمهايستونازیکیامسال، آلومینیومحاويکاالهايصادرات. منجر شودآلومینیومآلیاژ

چیننتیجه،در. یابدگسترشاین کسري 2025سالتااستممکنوبودخواهدکسرياحتماال درچینبازارخالصه،طوربه
به2019سالدرکه هساختنیمهمحصوالتصادراتمیان،ایندر. دهدادامهآلیاژها واولیهینیومآلوموارداتبهاستممکن

رقابتجهانکشورهايسایربابازاردرموجودمازادجذبدرچیناحتماالوهمواجه شدمداومکاهشرسید با خوداوج
.کردخواهد

چیناولیه و ثانویه روند عرضه آلومینیوم - نمودار

ING Bankمنبع: 
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عرضه مسمبهمتحلیل جامع کیتکو از وضعیت

مسبازارجدیدنگرانی ؛ »ملی گرایی منابع«
با همدستی تعدادي از اتفاقات در بازار مس، قیمت نقدي 

دالر در 4,6می به بیش از 28این فلز در روز پنجشنبه 
هر پوند افزایش یافت و این سوءظن را تقویت کرد که 

جدید ملی گرایی منابع در برخی کشورهاي اصلی امواج 
تولید مس در حال تاثیرگذاري بر این بخش است.

دارایی هاکنترلبرايهادولتگرایش،منابعگراییملی
درواقعطبیعیمنابعبراقتصاديواستراتژیکدالیلبه

اصلیریسک هايازیکیعنوانبهوآنهاستسرزمین
شناختهطبیعیمنابعفضايدرگذارانسرمایهبراي
.استشده

یکازپسجهاناقتصادهايترینبزرگ(با توجه به اینکهسنگینتقاضايونتیجه فشردگی عرضهدرمسقیمتافزایشبا
دشواربسیارتولیدکنندهکشورهايوسوسهبرابردرمقاومت،)شوندمیاحیادوبارهکروناویروسبهمربوطمحدودیتسال
.است

جمهوري درکهحالیدرهستند،مسدنامعامتیازحقافزایشدنبالبهدوهر،جهانبرتر مستولیدکنندگانپرو،وشیلی
تازگیبهراکبالتومسهايکنسانترهصادراتممنوعیتدولتآفریقا،مسکنندهاستخراجترینبزرگ،دموکراتیک کنگو

.استافتادهاتفاقیکلنيارباندونزيدرآنچهمشابهعملی،کردهاعمال
ارتقاپوندهردردالر5,25به2021سالپایانتاراخودبینیپیشبا توجه به عملکرد مناسب قیمت مس، CIBCبانک 

وهادولتاضافیهايمحركجهان،اقتصاديبهبودها،واکسنکارادامهبا«: اعالم کردگزارشیدرکاناداییبانکاین .داد
نمودارکهطورهمانبرسد،قلهبهمساگر» .بینیممیاساسیفلزاتمثبتهايمحركعنوانبهراتورمیتانتظاراافزایش
.گیردمیقرارنشدهثبتمحدوده و قلمرودر، قیمتدهدمینشانزیردر شکلمستاریخی

سال اخیر32روند قیمت مس در - نمودار

نابرابريوبودههمراهنسلیکدراجتماعیهايناآرامیبدترینباکهمسشیلی، بزرگ ترین تولیدکننده ها،گزارشطبق
دستدرراجدیداساسیقانوننوشتنمسئولیتکهاستکردهانتخابراهیاتیتازگیبهانداختهبر این کشور سایهگسترده

.دهدقرارچپجناح
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بالقوهممنوعیتجملهازدهد،گسترشراآبالکیتمحقوقوبدهدبیشتريقدرتبومیجوامعبهتواندمیاصالحاتاین
شدهشیرینآببرايدولتمالکیتافزایشباهمراهالبته دارد،وجودهاي طبیعییخچالکهمناطقیدرمعادناستخراج

.معدنیهايشرکتتوسط
دالر4ازمس باالترقیمت هر پوند اگرشیلی،سنايمجلسدرتصویبصورتدرکهاستشدهپیشنهادقانونیهمچنین

کهنوشت، اشاره کردساکسگلدمنکهیادداشتیکند. درمیتحمیلمسفروشبردرصدي را75امتیاز بیش ازباشد، حق
.خواهد بودجهانیتولیدازدرصد4حدودکهدر خطر قرار بدهدرامسساالنهعرضهتنمیلیونیکتواندمیجدیدقانون

دارندمالیاتیهاينامهتوافق،شیلیدرخارجیشرکت هاي بهمتعلقمسمعادنازنیمیازبیش: این بانک خاطر نشان کرد
.افتدمیخطربهاین معادنآیندهاماد،شونمیمنقضی2023سالتاکه

معدنیهايشرکتگیريتصمیمرونددرتهدید
برايمعدنیهايشرکتگیريتصمیمرونددرديتهدیعنوانبهمالیاطمینانعدممعتقدیم«: اعالم کردساکسگلدمن
».کندتقویتمسعرضهمدتطوالنیشکافنسبت بهراماانتظاراتتواندمیکهخواهد کردعملجدیدهايپروژهپذیرش
مس) درصد28(سومیکبهنزدیکمعادل شیلیمعادنکهحالیدرکهنشان می دهدرویترزیک گزارش از انتشاراگرچه
سهمدر حال از دست دادندههیکازبیشها، پروژهفرسودگی وسنگعیارکاهشتوجه بهااین کشور باما،بودهجهان

است. بازار
د مس تصفیه(ارقام بر اساس هزار تن)یمعدنی و تولمس تولید -جدول

گراییملیکهدهدمینشانکبالتومسکنسانترهصادراتممنوعیتبرايگذشتههفتهدرکنگودولتتصمیماز طرفی، 
2020سالدرکههستندقارهایندرسرخفلزبرترتولیدکنندهدوزامبیاوکنگو. استزندهنیز آفریقامسکمربنددرمنابع

.مس داشتندتولیدتنهزار830ومیلیون1,3به ترتیب 
آیوانهومعادنشرکت »کاموآ کاکوال«پروژهدردتولیشروعباهمزمان،استناخوشایندرسدمینظربهکهصادراتممنوعیت
وسالدرمعدنسنگتنمیلیون3,8با تولیدجهانمسذخایرترینبزرگازیکی»کاکوال«شرکت،اینگفتهبه. خواهد بود

).استدرصد 1,4متوسططوربهکلمبیابریتیشدرمسمعادنعیار (استدرصد6ازبیشعیارمتوسط
چیزکنسانترهممنوعیتکهکرداعالمخبريانتشارباشدهاعالمممنوعیتروزهماندریوانهوآمعادنمدیر » یدلندفررابرت«

. استکردهدریافتگمركمقاماتازراحکماینایوانهوونیستجدیدي
دولتنفعبهامراین. تاسکنگو درمسذوبکارخانهیکساخت،برآیدصادراتممنوعیتپسازتواندمییوانهوآکهراهی

بهنسبتکشوربیشتردرآمدنتیجهدروداخلدرمعدنسنگازمنديبهرهیعنیصادرات،ممنوعیتروحیهباوبودخواهد
.دارد، همخوانیخارجبهخاممعدنسنگترارزانصادرات
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ذوبمجتمعیکساختارزیابیلحادرZijin Miningشرکتخودچینیشریکبایوانهوآشده،منتشراخباربر اساس
اندبودهاندونزيدر نیکلفرآوريواستخراجپیگیر مسائلکهکسانی. استآندوبلیسترتولیدبراي»کاموآ کاکوال«درمس

توسعهبا هدفرامعدنسنگصادرات،آسیاشرقیجنوبکشورپارسال این.بینندمیو مشابهیآشناوضعیتاینجادر
نظردرکشورازخارجدرفرآوريبرايقبالکهخاممعدنیسنگکهصورتاینبهکرد،ممنوعنیکلمینتاکاملزنجیره
. استفاده شودمحلیصورتبهمی شدگرفته

دراستفادهموردشیمیاییموادوفلزاتفرآوريتااستخراجازخودروهاي برقیتولیدجهانیقطبیکبهخواهدمیاندونزي
.شودتبدیل،وسایل نقلیه برقی می رسدساختهمه راه هایی که به تاته گرفهاباتري

نیکلمعادن سولفیدي تهی شدن
نیکلمعادن.استآناطرافواندونزيدرنیکلرسوباتنوعبهمربوطکهداردوجودطرحایندرجدينقصیکهنوز

گراناما،ترپایینکیفیتباهايفرآوردهروي آوردن بهبهمجبورنیکلدنامعکارگرانواستاتمامبهروموجوديسولفید
.، هستنددشومییافتجدیدکالدونیايواندونزيفیلیپین،درنظیر آنچهالتریت هاییبیشترآلودگیهمچنینوتر

هاینیچکهگونههماناست،نیکلسولفاتبهمحصولتبدیلوفراوانالتریتاستخراجمشکل،اینحل هايراهازیکی
.دارديآشکارمزیتکاراینانجامو دهندانجامراکارایناندونزيدردارندقصد
برايمعدنکاران امااست،برخوردارLMEنیکلقیمتبهنسبتپرمیوم باالتريازسولفاتتولیدبرايدرجه یکنیکلپودر

وتصفیهامکاناتروزرسانیبهبرايکالنهايگذاريیهسرمابهنیازباتري،مورد نیاز موادبهپاییندرجهازانتقال مواد
واستدادهگزارشباتريدرجهبانیکلشیمیاییموادتولیدبرايهاچینیدالريمیلیاردچندپروژهازرویترز.دندارفرآوري
.کندجذبکشوراینبهراخودروهاي برقی تولیدکنندگان،استامیدوارنیزاندونزي
فوالدباتريسازندگانوکنندگانتولیداز سويکههستندساختحالدر)HPAL(اسیدلیچفشارپررخانهکاچهارحداقل

میلیارد35دارد که بهرانیکلفرآوريدرگذاريسرمایهشدنبرابردوانتظار،کشوراین.شوندمیهدایتچینیزنگضد
. برسد2035سالدردالر

کردهامضاجنوبیکرهLG Energy Solutionباراباتري خودروهاي برقیدالريمیلیارد9,8قرارداد، جاکارتاهمچنین 
اندونزيدرمشتركهمکاريازCNGR Advanced Material Coبه نامچینیباتريسازندهشرکت تازگیبه.است
، خبر داده است.شودتبدیلباترينیکلبهتواندمیکهواسطمحصولیکتولیدبراي
درگذاريسرمایهیعنیکند؟ریزيبرنامهنیزکنگودردادانجاماندونزيدرکهراکاريهمانتواندمیچینآیاپرسش، یک

.کشورآنکبالتومسعرضهکردنمسدودودولترضایتجلببرايمعدنیموادفرآوريمحلیهايکارخانه
اختیاردرراکاکوالپروژهازدرصد 20حاضرحالدرکنگودولت،اینکهیکی: کندمیتأییدراگیرينتیجهاینواقعیتدو

کارخانهیکساختدنبالبهآیوانهوکهدانیممیواستاز آنبخشیمالکنیزچینZijinیمعدنشرکت ،اینکهدوم. دارد
ی نیست تعجبترینکوچکجاي بنابراین،داردمعدنیهايشرکتباباهمکاري نزدیکی چیندولت. استبوده کنگودرذوب

.آفریقاستدرمسکنندهتولیدکشورترینبزرگدربیشترذوبهايکارخانهساختحالدرچینکه
راکبالتجهانیعرضهدرصد85حدودچین،بگیریدنظردر.استکنگو تمرکز کردهکبالترويپیشهامدتاز چین

بهکبالتهیدروکسیدفروشبرايمعدنیمادهاینکنندهتولیدترینبزرگگلنکور،بانامهتوافقجملهازکندمیکنترل
. GEMچینیشیمیاییشرکت

98چین. استTenke Fungurumeو کبالت کنگو به ناممسبزرگمعدنسهامداربزرگ ترین،چینشرکت مولیبدن
.کندمییدتولراجهانشدهتصفیهکبالتازنیمیحدودوواردکنگوازراخودکبالتدرصد

نتیجه
رشدازناشیکهبودخواهدتنمیلیون43بالغ بر2035سالتامسمصرفکلکهکردهبینیپیشRoskillموسسه
میلیون20فقط2020سالدرجهانمسدنامعتولیدکل. استبرقتقاضايوشهرنشینیداخلی،ناخالصتولیدوجمعیت

.بودتن
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توانیمنمیچرا. کندمیتضمینرابازارتعادلنبودشود،میواردمستولیدکنندگانبریندهآهايسالطیکهتقاضافشار
معادندرکهو هزینه ايسرمایهواستاتمامحالدرموجودمسمعادنکهاستاینمشکلکنیم؟استخراجبیشتريمس

.استنیازموردسطحازکمتربسیار،شودمیگذاريسرمایهجدید
استممکنکهمجموع دارایی هاياز. استگذشتههايدههنسبت بهمیزانکمترینمستوسعههايپروژهحاضر در حال 

تکمیلبهنزدیککمیتعدادکند،برطرفراآیندهکمبودایننتیجهدروشودمستولیددرچشمگیريافزایشباعث
.هستند
میلیون 12بهفعلیمیلیون تن20ازمسمعادن جهانیتولید،ها به آن اشاره شدهگزارشپیش تر در برخی کهطورهمان

رودمیانتظارزمانآنتا. شدخواهدکسري عرضه مواجهمیلیون تن15بازار بانتیجهدرویابدمیکاهش2034سالدرتن
نخواهد بود.به حد کافیجدیدمعادنجایگزینی وباشندمعدنسنگفاقدمسمعدن200ازبیش

مس،ی شدنبرقمصارف برعالوهباشید،داشتهیادبه؟خواهد داشتوجودبرقآیندهنیازهايبرايکافیاندازهبهمسآیا
قطار،هواپیما،اصلیاجزايبراينیازموردمسوکشیلولهمخابرات،وسازوساختجملهازاستانداردمواردهمهبراي

.بودخواهدنیازموردقایقواتومبیل
عامل ، مدیر»ریچارد آکرسون«منفی است. جهانسراسردراکتشافومستولیددر گستردهشتاببدونبه این پرسش پاسخ

بازیافتبههمومسجایگزینیبههمکهمواجه خواهد شدعرضهکمبودباصنعتاینمعتقد است، » فریپورت مک موران«
وکانادامانندقانونیهايحوزهدرسال20تا- کشدمیطولیاديززمانمدتکهمسمعادنتوسعهباوداردنیازبیشتر
.برطرف نمی شودزودياینبهمشکل-متحدهایاالت

جدیدعرضهعرضهبهقادرسالپنجطیفریپورت،گویدمی»کرسونآ«شود،برابردوفرداهمین هاقیمتبودقراراگر
.استعتصناین اسفباروضعیتگویاياین. بودنخواهد

نوشته: ریچارد مایلز
منبع: کیتکو

از بازار سنگ آهن» فیچ«پیش بینی محافظه کارانه 
تیمحدودبهتوجهباونیچیرساختیزيهامحركازیناشتقاضاتوجهقابلشیافزالیدلبه2020سالدرآهنسنگ

تیجذابرفتننیبازيبراهیاوليهاینگرانانیمدرFitch Ratingsيبندرتبهآژانس. داشتیوبمطلعملکرد،عرضه
.قوي باقی بماندآهنسنگمتیقساالنهنیانگیمکهکردهینیبشیپ،2021سالدراین کاالمتیق
نیچآهنسنگکميتقاضاوجودباگفت:» فیچ«، مدیر ارشد منابع طبیعی منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقاي »اولیور شو«

محركبستهبا توجه بهسالکلدرفوالددیتول،19-ناشی از کوویدشدنقفلاوجدرو2020فصل نخستدر
.شدکشوراینآهنسنگيتقاضاشیافزاجهینتدروفوالددیتولشیافزاباعث،امرنیا. شدتیتقوياقتصاد

سالآغازو2020سالدرفوالددیتولی رکوردشکن. باشدخواهدمشاهده2020معکوسروندامسال،وجودنیابا
، فوالددیتولسطحن،یاوجودبا. داردوجودفوالدفصلیدیتولمداومکاهش،هامحركسطحکاهشه دلیلباما ،2021
.شدخواهد2020سالمشابهامسال

اقتصادسمتبهبیشتر چونکند،یمآغازرافوالددیتولکاهشروندبعدبه2022سالازاظهار کرد: چین » شو«
.دهدیمکاهشراسازهاوساختوهارساختیزبرتمرکزورودیمشیپمصرفی

،2022سالبرايدالر90،براي امسالدالر125به این شرح است:آهنسنگمتیقيبرافیچ کارانهمحافظههیفرض
سنگمتیقز،یناچمازادسپسوتقاضاوعرضهتعادلبهبودباشودیمینیبشیپ. 2024دردالر70و2023دردالر80

. شودسازييعادتنهردردالر90تادالر80بهندهیآسالپنجیطآهن
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه

2021ماهه نخستدودر مسجهانیدیتولوضعیت 
این می ماهبولتندررا2021فوریه درمسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه

3,5با افزایش در دو ماهه نخست امسالجهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردنتشرمموسسه 
درصد افزایش و 5مسکنسانترهدیتولدر این مدت کهبیترتنیابه؛مواجه شده2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 

ه است.شدمواجهفت ادرصد3با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراج

مسمعادندیتول
آغاز 2020بهبود تولید معادن مس جهان از ژوئن 

و وضعیت قرنطینه زمانی که تعطیلی ها،شد
نیتررانهیسختگبامسصنعتوتسهیل شد 

. بهبود تولید در شدسازگاریبهداشتيهاپروتکل
اندونزي و افزایش تولید از معادن جدید یا در حال 

سایر کشورها، رکود یا کاهش تولید در توسعه در
شیلی و پرو را جبران کرد. 

در شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس، تولید کلی 
با SX-EWدرصدي مواجه شد. تولید 2,6با افت 
دومین تولیدکننده جهان، گرچه پرو،دردرصدي مواجه شد. 3,5درصدي و تولید کنسانتره این کشور با رشد 18کاهش 
اما در فوریه بهبود داشت و تولید کلی ،درصدي تولید در ژانویه شد7,5تولید از سوي سه تولیدکننده بزرگ سبب افت کاهش 

.درصدي رو به رو شد3,7در مجموع دو ماهه نخست امسال با افت 
حدودبا افزایشمعدنگسنيدارامختلفینواحبهبزرگمعدندوانتقالفرآیندلیدلبهدر ژانویهياندونزدیتولاز طرفی،

و رشد قوي تولید در کنگو، مغولستان، پاناما و روسیه به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید درصدي همراه بود90
مشاهده شد.

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
شیافزابا2021دو ماهه نخستدرجهانشده
مواجهدر مقایسه با مدت مشابه قبل يدرصد2,9
ودرصد3هیاولدیتول،مدتنیادر. استشده

.یافتشیافزادرصد 0,6) قراضهاز(هیثانودیتول
شامل(یلیششدههیتصفمسدیتولمجموع کل

در ژانویه ) یکیالکتراستخراج- نگینیواالکتروروش
درصد کاهش یافت. 8,7

تولید مس رصدي د5آمار رسمی حاکی از افزایش 
آفریقا، کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد قاره و در استتصفیه شده چین در این مدت 

درصدي تولید مس تصفیه شده ناشی از بهبود 45درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. همچنین در زامبیا نیز رشد 16
شد.فعالیت هاي ذوب مشاهده 

و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر )SX-EW(، مکزیک)SX-EW(هند، برزیل، اسپانیاژاپن، سوئد، کاهش هاي اندك در 
اتفاق افتاد. SX-EWو نگهداري، مسائل عملیاتی و تعطیلی برخی کارخانه هاي 
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري 

افزایشبا 2021تدو ماهه نخسمس جهان در 
2020زمان مشابه درصدي در مقایسه با 1,7

سالدوممهینازمصرفاگرچهمواجه شده است. 
یجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020
.استيریگهمهازقبلسطحریزهنوز

بهنیچبه جزجهانشدههیتصفمسمصرف
برآوردوگرفتقرارریثاتتحتیتوجهقابلطور

کاهشدرصد9حدود2020سالدرکهشودیم
کاهشدرصد6در مدت دو ماهه نخست امسالمصرف جهان به جز چینزانیمکهشودیمبرآوردهمچنین . استداشته
.درصد افزایش داشته است9، در حالی که مصرف چین یافته

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهرياسبهمحازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي

.استبوده دو ماهه نخستدر ی بازارتنهزار140حدودمازادازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده
صرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)روند عرضه و م

ICSG.orgمنبع: 
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از تورم مصرف کننده در آمریکا تا اوج گیري جمعیت چین
تورمجادیاباعث،کرونايماریبازجهانبهبودتوجه به باياقتصاداندازچشمبهبودويجارسالدرکاالهامتیقشیافزا

تقریبا راخودماهانهيشرویپنیتربزرگکننده،مصرفمتیقشاخصمتحده،االتیادر. دشویمکنندهمصرفقیمتباالتر
.استکردهثبت)2009(از سال گذشتهسال12طی

در آمریکاهارشد سفر و سایر گزینه هاي فراغت بعد از بازگشایی- 1نمودار 

،يانرژوییغذاموادبه استثنايیاصليهامتیق. داشت2009سالازراشیافزانیشتریبلیآوردرکنندهمصرفمتیق
.کردثبت،با صنایعی که بیشترین آسیب را از همه گیري دیدند1982سالازراشرفتیپنیشتریب

2020پیش بینی فشارهاي تورمی آمریکا تا مارس - 2ر نمودا
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اروپا
این ونیناسیواکسنیکمپرایز،کردخواهدرشدیقبليهاینیبشیپبهنسبتيشتریبسرعتباامسالورویمنطقهاقتصاد
.کندیمکمکآنصادراتبهجهان يقوبازگشتوشودیمانجامياگستردهیمالتیحمارد،یگیمسرعتمنطقه

بهبود چشم انداز اروپا-3نمودار 

.کردندتالشکروناروسیوناشی ازيهاتیمحدودرفعيبراهایسیانگلرایزگرفت،شتابمارسماهدرسیانگلاقتصاد
رشد فراتر از انتظار اقتصاد انگلستان درماه مارس- 4نمودار 

آسیا
و این داشتندانتظارمقاماتآنچهاززودتراریبس،رسدیمخوداوجبهمیالدي 2025سالتاادیزاحتمالبهچینتیجمع

. ببردنیبازرابودکردهکمکجهانرجمعیت ترین کشوردر پياقتصادرشدشبردیپبهکهیتیجمعسودتواندیمموضوع
با. بودجه ايکردییرونمااست،اقتصادکردنگرمآنهدفکهکالنيهانهیهزبايابودجهازایاسترالاز سوي دیگر، 

.استشدهدهیدکمترگذشتهسال50درکهبرساندیسطوحبهرايکاریبخواهدیمکهپولی- یمالپشتوانه
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سدبه اوج می ر2025سالجمعیت چین تا- 5نمودار 

جهان
نخستماههسهبهنسبترا در سه ماهه دوم امساليدرصد1,4رشد،اروپاومتحدهاالتیادرها ییبازگشاباجهاناقتصاد

200بهکینزدکهاستBloomberg Economicsيسوازشدهمنتشرگنالیستازه ترینودار،نمنیا.خواهد داشت
.کندیمآوري جمعدقیقمطالعهيبراکشور18دررادادهيسر

باالپیش بینی سه ماهه دوم با دقترشد اقتصاد جهان در فصل اول و - 6نمودار 

بلومبرگمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202ژوئن9به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
يگذارهیسرمايهاصندوق«دنامهیامواساسنامهاتیکلگفت: بورسسازمانيرگذاهیسرمايهاصندوقامورادارهسیرئ

يگذارهیسرماامکانبایاهرمیسهاميگذارهیسرماصندوقبهمربوطمقرراتنیتدوازینوحرضا. شدبیتصو»یاهرم
کهبودخواهديگذارهیماسرصندوقنوعنینخستنیا: گفتودادخبرریپذسکیروزیگرسکیرگذارانهیسرماهمزمان

بهرهيگذارهیسرمايواحدهاتیمالکانتقالويگذارهیسرماجهتهابورسوابطالوصدورسازوکاردوهراززمانهم
. ردیگیم

نصابتیرعابهملزمصندوقکهشدهنیتدويطوريگذارهیسرمايهاصندوقازنوعنیابهمربوطمقررات: وي افزود
لیتشکسهامتقدمحقوسهامدريگذارهیسرماراصندوقيپرتفوعمدههاصندوقنیادر. استیهامسيهاصندوق
نسبتشده،فیتعرنصاباساسبرتواندیمصندوقریمدوبودهفعالشکلبهصندوقيپرتفوتیریمدنیهمچن.دادخواهد

.کنداقدامسهامتقدمحقوسهامدريگذارهیسرمابه
انتشاريبرایالزامچیهیردولتیغیعمومنهادکیعنوانبهبورسسازمانکهنیابردیکاتبابورسسازمانسیرئر، از سوي دیگ

.می شودمنتشربارنخستینيبراسازمانيهاصورتندهیآروزچنددر: گفتندارد،یماليهاصورتنیا
کهبودبهاداراوراقوبورسسازمانساالنهمجمعيگزاربربورس،یعاليشوراجلسهموضوع: گفتيدهنودهقانیعلمحمد

اوراقوبورسسازمانیقانونحسابرسگزارشنیهمچنوبورسیعاليشورابهبورسسازمانرهیمدتایهگزارشآن،یط
.شدارائهبهادار

،شدآغازییخودروویبانکيمادهاندرتقاضاشیافزابا(تا لحظه تنظیم گزارش)خرداد18شنبهسهروزمعامالتوضعیت بازار:
یمهمعاملنکهیابهتوجهبا. شدمواجهروزانهسقفازنماگرهاتینهادرودارانیخرینینشعقببابعدبهمعامالتانهیمازاما
یتوالمرشدروزچندازپسسهامدارانتوسطسودییشناساکهباورندنیابرياریبسنبود،مطرحهاعرضهگرفتنشدتيبرا
. استمحتملاریبس
خودآنازراسهاميهاتیمالکهایحقوقگریدبارداشتند،دستدررامعامالتهایقیحقکهیمتوالروزدوازپسشنبهسهروز

جیتدربهبورسبهاعتمادبازگشت،داشتتوجهدیباامادادند؛نشانخودازیمثبتتحرکاتزینخردسهامدارانهرچند. کردند
. بودخواهددوارکنندهیاميحدودتایجیتدررشدفرضباتحرکاتزانیمنیهموخوردخواهدقمر
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1400بهشتیارددیخررانیمدشاخصاعالم

است؛ریاخماه20دررقمنیباالتر،99اسفندازبعدکهدیرسواحد53,84بهبهشتیارددراقتصادکلدیخررانیمدشاخص
ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق. داردتیحکاندهیآبهنسبتياقتصادفعاالنینگرانازهمچنانآمارهااما

بهنسبتکهآمدهدستبه53,84،بهشتیارددررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،
ونیفرورديهایلیتعطلیدلبهرفتیمانتظارقبلسالروالطبقکهطورهمانواستداشتهشیافزا) 39,65(نیفرورد
.ین ماه بودیمادروکارهاکسبيهاتیفعالبهبودشاهد،بهشتیارددرمجددییبازگشا

اقتصادکلدیخرانریمدشاخص
لیدلبهکهداشتهيادیزشیافزا) 36,15(نیفروردبهنسبت) 58,64(ماهبهشتیارددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
سفارشاتزانیمشاخص.استبودهصنعتبخشدرشاخصنیاشیافزانیشتریبوبوده بهشتیارددرهاتیفعالییبازگشا

بودهکمتراریبسنیفروردبهنسبتآنکاهششدتهرچند،داشتهکاهشیاپیپماهنیدوميبرا) 49,80(انیمشتردیجد
جهینت،یآتدولتماتیتصمبهنسبتتقاضاطرفینانینااطمازیناشياقتصادفعاالناعتقادبهتقاضاکاهشنیا. است

.استیمتیقهاينوسانوبرجاممذاکرات

نرخنیکمتریول،قبلماهازکمترواست50ریزهمچنانهرچند) 49,49(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص
.استدهکرثبتبهشتیارددرگذشتهماه20یططرحشروعيابتداازراکاهش
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یحالدر،کردهثبتطرحشروعازماه20یطرامقدارنیشتریب) 52,05(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.اندداشتهیانسانيروینکاهشساختمانويکشاورزوخدماتبخشوبودهصنعتبخشدرشیافزاعلتبهفقطشیافزاکه

کهداردادامهشدتبهیشیافزاروندهمچنانکهدهدیمنشان) 76,25(شدهيداریخرازملوایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
. استرگذاریثات) 59,81(شدهارائهخدماتایدشدهیتولمحصوالتمتیقشاخصيروبرموضوعنیا

صنعتبخشدرطفقشیافزانیاکهداشتهقبلماهبهنسبتیمیمالشیافزا51,15خدماتوکاالهافروشزانیمشاخص
.مواجه شده اندکاهشبايکشاورزوخدماتوساختمانبخشوبوده

درياقتصاديهاتیفعالاکثروکارها،کسبییبازگشاازپسانتظاراتشاخصاساسبربودشدهینیبشیپکهطورهمان
دولتماتیتصمنیهمچنوهامیتحرلغولحاظازروشیپطیشرابهنسبتینانینااطمامااند؛بودهروه روبرشدباماهبهشتیارد

کمبودومیتحرازیناشارزنرخویمتیقینابسامانگریديسواز. باشدهمراهکاهشباانیمشتريتقاضاتاشدهباعثندهیآ
.هستندياقتصادفعاالنمشکالتلیدلنیترعمدههمچنانینگینقد

صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
کهشدهثبت63بهشتیارددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

التیتعطازپسطورمعمولبهواست) 63,21(پارسالبهشتیاردهمشاببایتقروداشتهیتوجهقابلشیافزانیفروردبهنسبت
را50يباالعددوداشتندشیافزاصنعتشامخیاصليهارشاخصیزهمهماهبهشتیارددر. میهستیشیافزانیچنشاهد
دهندهنشانهکداشتهشیافزانیفروردبهنسبت) 61,81(بهشتیارددرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصند.کردثبت

.استنیفروردالتیتعطانیپاازپسانیمشتريتقاضادربهبود
نیادرمجموعوکردهثبترا50يباالعددبهمنازبعدماهنیدوميبرا) 53,59(بهشتیارددرهیاولمواديموجودشاخص
واستخدامزانیمشاخص.تاسرساندهثبتبهصنعتبخشدرطرحشروعيابتداازرانیباالتربهشتیارددرشاخص

داشتهشیافزااز آنقبلماهبهنسبتیاپیپماهششمینيبرا) 59,66(بهشتیارددرصنعتبخشیانسانيروینيریکارگبه
تیشکاکاريروینکمبودبهنسبتياقتصاديهابنگاهياریبسهرچه.استرساندهثبتبهراخودزانیمنیباالترماهنیادرو

درصنعتبخشتیفعالدربهبودبهراياقتصادفعاالنینیبخوش) 60,66(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص.داشتند
. دهدیمنشانخرداد
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1399سال-دکنندهیتولمتیقشاخصگزارش
بهنسبت99سالدرمحصوالتفروشيازابهخدماتوکاالهادهندگانارائهودکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم

.استداشتهشیافزادرصد98،46،7سال
ساالنهشاخص
داشتهشیافزاواحد98،100,2سالدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس316،2به99سالدرکلدکنندهیتولمتیقشاخص

معادليکشاورزبخشساالنهشاخص،99سالدرخدماتوکاالهادهندهارائهودکنندهیتولیاصلهاي	بخشدر. است
یبررسموردسالدر. استبوده255,1خدماتهاي	بخشو151،6برقدیتول،386,1) ساخت(صنعت،531,9معدن،320,7

.استداشتهشیافزا97سالباسهیمقادریاصلهاي	بخشیتمامشاخص
ساالنهتورم

سالبهنسبتشیافزادرصدواحد12،4با99سالدر) ساالنهتورم(قبلسالبهنسبتدکنندهیتولمتیقکلشاخصراتییتغ
توسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. دیرس99سالدردرصد46,7به98سالدردرصد34,3عددازقبل
،98سالبهنسبت99سالدرکشورداخلدرشانمحصوالتفروشيازابهخدماتوکاالهادهندگانارائهودکنندگانیتول

) ساخت(صنعتبخش،79,8معدنبخش،36,5معادليکشاورزبخشبهمربوطساالنهتورم. استداشتهشیافزادرصد46,7
.استبودهیبررسموردسالدردرصد37,8خدماتهاي	بخشو46،6برقدیتول،56,8
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اخبار مهم اقتصادي

ومینیآلومشمشدیتولدرصدي 33افزایش 

سالنخستماههدویطکشورومینیآلومشمشدیتولزانیم
. افتیشیافزادرصد33ازشیب1400

دهدکننیتولشرکتچهار،ایمیدرویعمومروابطگزارشبه
216وهزار86بهشت،یاردونیفرورديهاماهیطومینیآلوم
64گذشته،سالمشابهمدتدررقمنیا. دکردندیتولشمشتن

.بودتن689وهزار
تن،278وهزار30»رالکویا«يهاشرکتزان،یمنیااز
وتن664وهزار19»سالکو«تن،129وهزار30»يالمهد«
.کردنددیتولتن145وزاره6»رانیاينایآلوم«

وهزار38امسال،نخستماههدویطرانیاينایآلومشرکت
سالمشابهمدتدیتولزانیم. کرددیتولنایآلومپودرتن160
.افتیکاهشدرصد8کهبودتن699وهزار41حدود،99

118وهزار169حدودر،یاخماهدویطشرکتنیانیهمچن
درکهکرددیتول) نایآلومپودردیتولهیولاماده(تیبوکستن
52،)تن926وهزار110(99سالمشابهمدتدیتولباسهیمقا

.دهدیمنشانشیافزادرصد

يدالراردیلیم3,4يسازیداخليبرايزیربرنامه
وزارتزاتیتجهويسازنیماشداخلساختمرکزسیرئ

گذشتهسالهمچونامسال: گفتتجارتومعدنصنعت،
جهتيدالرونیلیم400واردیلیم3يسازیداخلبرنامه

دستوردریوارداتيکاالهاباداخلساختيکاالهاینیگزیجا
.استکار

مطابق: افزودرنایاباوگوگفتدريهادويمحمدمهد
يهاسال(سالسهمدتدراستمقررشده،انجاميزیربرنامه

ويسازیداخلتوسعهدالراردیلیم10مجموعدر) 1400تا98
.شودانجامیوارداتيکاالهاباداخلساختيکاالهاینیگزیجا
کیتفکبههابرنامهمهم،نیاتحققيبرا: کردانیبيو

.شدابالغومشخصکشورمختلفيهااستان
تعهددالرونیلیم400واردیلیم3زینپارسال: شدادآوریيهادو

يهااستاندرزاتیتجهوکاالهايزسایداخلونهیزمنیادر

وداشتنددرخشانيعملکردهااستاناماشد،جادیامختلف
.کردندمحققرامقدارنیاازشیبیرقم

6تاکنون98سالازبرنامهنیاياجرايابتدااز: کرداظهاريو
برنامهباوشده محققيسازیداخلدالرونیلیم600واردیلیم

برنامهتحققبهرسدیمنظربهامسال،يبراهشدگرفتهنظردر
.میشوکینزدشدهاشارهيدالراردیلیم10

1399اعالم حجم نقدینگی سال 
گذشتهسالانیپادرینگینقدزانیميمرکزبانکاعالمطبق

40,6کهبودالیراردیلیمهزار761وهزار34)  99اسفند(
.استداشتهدرش) 1398(آنازقبلسالبهنسبتدرصد
عنوانبهکهاستيمواردازیکیینگینقدرشدزانیموحجم
به . رودیمکاربهياقتصادرانیمدعملکردیابیارزيبراییمبنا

ازخودگزارشجدیدتریندريمرکزبانکگزارش ایرنا، 
منتشررا99سالدرینگینقدزانیم،یبانکویپولتیوضع
.کرد

34برابر99سالانیپادرینگینقدحجم،گزارشنیابراساس
زانیمباسهیمقادرکهبودالیراردیلیمهزار761وهزار
درصد40,6)اردیلیمهزار721وهزار24(98سالدرینگینقد
.داشتشیافزا

امامبندرازخروجآمادهکاالتنهزار700
وهیتخلتیوضعحیتشرباخوزستانيانوردیدروبنادررکلیمد

تنهزار700: گفت) ره(امامبندردریاساسيکااليریارگب
. استامام بندرازخروجآمادهیاساسيکاال

16روزتايریبارگوهیتخلاتیعملکل: کرداظهارسیدرعادل
9همجوار،عیصناو) ره(ینیخماماميبندرمجتمعدرخرداد

سالمشابهمدتبهنسبتکهبودهتنهزار66وونیلیم
.دهدیمنشانرارشددرصد12گذشته

3حاضرزماندرشده،يریبارگوهیتخلزانیمنیااز: گفتيو
نیااز.استامامبندردریاساسيکاالتنهزار445وونیلیم
وخارجبندرازیاساسيکاالتنهزار720وونیلیم2زانیم

.استشدهکشوروارد
565وونیلیم3بندریاساسيکااليموجودکهنیاانیببايو

122گندم،اساسنیابر:کرداضافهاست،امامبندردرتنهزار
تن،هزار310جوتن،هزار680وونیلیمکیذرتتن،هزار
105شکرتن،هزار634کنجالهتن،هزار550یروغنيهادانه
.استتنهزار156یخوراکروغنوتنهزار7برنجتن،هزار

کهنیايادآوریباخوزستاناستانيانوردیدروبنادررکلیمد
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قیطرازیداميهانهادهویاساسيکاالعمدهمتوسططوربه
تا2,2هموارهمتوسططوربه: گفتشود،یمکشورواردامامبندر
برمازاديبراومیاداشتهبندردریاساسيکاالتنونیلیم2,5
ترعیسرکشوربهوروديبرادیبا،استموجوداکنونکهآن

.شودانجامیگمرکفاتیتشر
ازمرتبطیاستانرانیمدباجلسهيبرگزاربهاشارهباسیدر
يبرایبازرگانوداماموریبانیپشتگمرك،ها،انهیپالیقب
بندر،ازیاساسيکاالخروجرونددرعیتسرمصوباتيریگیپ

يندهایفرآمامتکاالتنهزار700ازشیبيبرا:کرداضافه
از. استکشوربهوروديبرايریبارگآمادهوشدهانجامیگمرک

.میبرسانحداقلبهرابندردرهاونیکامیمعطلبازهاندخواستهما
است،مربوطگمركومابهمشکلنیاازیبخش: دادادامهيو

هاباسکولتمامکهنیاجملهازشد؛دهیدیداتیتمهراستانیادر
. نشوندمعطلهاونیکامتاشوندنکیلبندروگمركبهبارهاانو
خروجندیفرآتاشودشتریبتایدکیکشيروهاینگریديسواز

.شودآسان تر
هفتهداد،شیافزاراهاونیکامتعدادهمهاانهیپا:کرداظهاريو

یطکهمیداشتروزدرونیکامدستگاه1500تا1200گذشته
درخواست. استافتهیشیافزاونیکام1600بهریاخروزدو

شیافزادستگاه2000يباالبهراهاونیکامتعداد،میاکرده
یشیپهیتخلندیفرآازکاالخروجندیفرآبیترتنیابهتادهند

.ردیبگ

99سالدردولتنهیهزنیتامیاصلبعامن
بخشودولتيوگوگفتيشورانشستنیکصدوچهارمیدر

شودیمگفتهنکهیاخصوصدرییداراواقتصادریزو،یخصوص
اعالماست،کردهاستقراضيمرکزبانکازسالنیادردولت
.نکردنیتاماستقراضقیطرازهمالیرکییحتدولت:کرد

فروشواوراقفروشاقتصاد،ریوزاظهاراتاساسبر
یاصلمنبعسهاتیمالکناردردولتسهامومازاديهاییدارا

.بودشیهانهیهزنیتامدردولت
107بربالغرا99سالدردولتیاتیمالدرآمدتحقق،دژپسند
99سالدر: افزودوکرداعالمبودجهقانوندرمصوبدرصد
در. بوددولتيهانهیهزنیتاميجدمنابعجزواوراقفروش

یمینکهمیداشتاوراقفروشتوماناردیملهزار132سالنیا
يهاییدارافروشرونداز. شدفروختههیسرمابازاردرنآاز

.میکردکسبدرآمد98سالبرابرششهمدولت
ریاخيروزهادرنکهیا: کردحیتصروگوگفتيشوراسیرئ

يجمهوراستیرانتخاباتزمانبهشدنکینزدبامتناسب
مردمبیجازتوماناردیلیمهزار300دولتشودیمگفته

ازدیبادولتبودجه. نداردیخوباثروستینرستدبرداشت،

ازبرداشتيمعنابهنیاوکندحرکتاتیمالسمتبهنفت
.ستینمردمبیج
سال99سالنکهیابهاشارهباادامهدروگوگفتيشوراسیرئ

دولت،یخصوصبخشییگراهم: افزود،بوديادهیچیپوسخت
سالنیادردشمنيفشارهابرغلبهدریتیحاکميقواو

وهامیتحروجودباکهيطوره ب،بودتوجهموردياریبس
تبخشیرضاوارداتوصادراتسطحکرونا،روسیويریگهمه
.هاستییگراهموتعامالتنیهمجهینتنیاوبود
هزار95دیبا1400سالدراقتصادریوزيهاگفتهاساسبر
آنحیترجوشودکسبددرآمهايواگذارریمسازتوماناردیلیم

.ردیگصورتشفافشکلبهوهیسرمابازارقالبدرکهاست

1400نیفرورددریفروشخردهرکود
رانیمدشاخصطرحدوازدهمدورهگزارشرانیااصنافاقات

بخشتیوضعآناساسبرکهکردمنتشررایفروشخردهدیخر
رکودبا99اسفندبهنسبت1400نیفرورددریفروشخرده
.استشدهمواجه

ماههررانیااصنافاتاقيزیربرنامهوياقتصادمعاونت
دهینام»شامخ«که) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحگزارش

کلشامخعدد،گزارشنیابراساس.کندیممنتشرراشودیم
دریفروشخردهبخشتیوضعرکوددهندهنشان34,62
.است58,33با99اسفندبهنسبت1400نیفرورد

بانیفرورددر26,92انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
رییتغزانیمنیشتریبقبل،ماهبهنسبتکاهشدرصد53,85

.استبودهشامخیاصلمولفهپنجنیبهاشاخص
متیقشاخصازریغبههاشاخصتمام1400نیفرورددر
محصوالتمتیقشاخصوازینموردلوازمایهیاولمواددیخر
.استداشتهیکاهشروندقبلماهبهنسبتشده،دیتول

کشورسراسريارهیزنجيهافروشگاهازيهاینظرسنجطبق
به34,62عدد،1400نیفرورددریفروشخردهبخششاخص

40,66کاهشقبل از آنماهباسهیمقادرکهآمدهدست
گسترشونوروزالتیتعطازمتاثرودهدیمنشانرايدرصد
مشاغلیبرخیلیتعطونیفرورد16خیتارازکروناچهارمموج

.ه استبودهاتیمحدوداعمالو
باسهیمقادريجارسالماهنیفرورددرمردمیکارتيدهایخر

بود،دانهیعيدهایخرکیپدورانکهگذشتهسالماهاسفند
شدهکمترارزشدردرصد29,47وتعداددردرصد12,76

.است
متیقشاخصازریغبههاشاخصتماممطالعه،موردماهدر
محصوالتمتیقشاخصوازینموردلوازمایهیاولمواددیخر
.اندداشتهیکاهشروندقبلماهبهنسبتشده،دیتول
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