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؟زار آلومینیوم را متزلزل کردچرا کودتاي گینه با

به قدرت معدنی تبدیل شد، اما زندگی مردم تغییرات ناچیزي داشت. نخستین»آلفا کنده«در حالی که گینه تحت رهبري 
وبایستدجهانیمعدنیهايغولمقابلدردادقولورسیدقدرتبهپیشدههیکازبیشگینهمنتخبجمهوررئیس
.ببخشدبهبودغنیمنابعدارندهو آفریقاواقع در غربکشورنایدررافقرازندگی

کشور به قدرت معدنی ؟ این همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، مردم پس از برکناري وي جشن گرفتند. به چه اتهامی
دورهیکبرايراخودتحکومکهبودکردهتالش»کنده«با این وجود، تبدیل شده بود، ولی زندگی آنها تغییر ناچیزي داشت.

.کندتمدیدسوم
خوبخیلیرااومن: گفتخورد،شکستکه از کنده در انتخابات مملو از بی نظمی سوماپوزیسیونرهبر»دیالودالینسلو«

بهراگینهخواستمیدلشکهبودمرديرسیدمینظربهکهشناختممیسیاسیرهبریکعنوانبهرااواماشناختم،نمی
شدم.ناامیدبسیارداشتم، عمل می کندانتظارآنچهخالفاودیدموقتی.کندتبدیلواقعیدموکراسییک

ه ندادتغییررااساسیقانونگذشتهسالاواگر. بردبینازرااوسرانجامکهکردایجادرابحرانیخودشکندهآلفا: افزوددیالو
.رسیدنمیتراژیکیپایانچنینبهشودنامزدسومدورهیکبرايبتواندتابود

اتحادیهجملهازالمللیبینقدرت هايهرچند.داشتپیدرراايگستردهاعتراضات،قدرتحفظبرايساله83کندهفشار
آلومینیومقیمتکهجاییبود،کاالهابازارسويازواکنششدیدتریناماکردند،محکومراکودتا،متحدمللسازمانوآفریقا

.رسیداخیردههبیش از یکدرخودسطحباالترینبهعرضهاختاللبه دلیل نگرانی از
معدنیثروتشد. در واقعمیاداره»کونتهنساناال«توسطسالده هاکهشدناکارآمدوضعیتیکوارث2010سالدرکنده

بهگینهروند انتقالبر اوبعد،دههیک. بودنیقانووسیاسیهاينزاعمنشاوگرفتقراراستفادهموردبدون حساب و کتاب
دالرمیلیاردهاکهگونه اي، به شدجهانبوکسیتپنجمیکتولیدکننده این کشور وکرد نظارتبزرگکنندهتولیدیک

.شدجذبروسیهوچینازگذاريسرمایه
توسعهدرکشوررتبهامایافت،افزایش2019لسادردالرمیلیارد3,3به2015سالدردالرمیلیون597ازاگرچه صادرات

یافت.افزایشسختیبهانسانی
مخربیتاثیرتواندمیگینهازبوکسیتعرضهقطعآلومینیوم،جهانیصنعتیکی از مدیران اجرایی معدن معتقد است، براي

.باشدپرمخاطرههستند،کیمتگینهبوکسیتبهشدتبهکهچینوروسیهبرايتواندمیاختاللاین. باشدداشته
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درنشدهفرآوريمعدنیموادصادراتممنوعیتبراياندونزيتصمیمدرتوانمیرادر گینهبوکسیتصنعتانفجاريرشد
درسرانجاموبه دنبال منابع دیگري باشدتاکردوادارراچینآلومینیومبزرگصنعت،اتفاقاین. کردجست و جو2014سال
.دوشمستقرگینه

داده هاي سازماناساسبر. شودمیتامینگینهازمورد نیازچینبوکسیتازنیمیتقریباکهبرآورد می کنندتحلیلگران
.رسید2019سالدرتنمیلیون82به2015سالدرتنمیلیون16,3ازگینهبوکسیتتولیدآمریکا،شناسیزمین

3,3به2015سالدردالرمیلیون597ازاین کشوربوکسیتصادراتده،متحایاالتتجاريهايدادهاساسهمچنین بر
پنجتنهامتحدمللسازمانانسانیتوسعهشاخصدرهاآنرتبهدورهایندر. استیافتهافزایش2019سالدردالرمیلیارد

یافت.افزایشپله
گینه» کامسار«بارگیري بوکسیت در یک کشتی در 

دراظهارنظرعدمسیاستدیربازازکهپکنکهشدبرجستهزمانی- آنتجاريشریکبزرگ ترین-نچیبرايگینهاهمیت
شرکت بنیانگذار»دریپاسکااولگ«همچنین . کردبه شدت سرزنشراکودتادارد،راکشورهاسایرداخلیمسائلمورد

کند.متزلزلجديطوربهراآلومینیومازارباستممکنوضعیتاینکهدادهشدارتلگرامیپستیکدرآلومینیوم روسال
ه درك کردکشور را اولیهوضعیت و شرایط،فرانسويسابقلژیونر»دومبویاممادي«سرهنگسرپرستیبهنظامیحکومت

هايشرکتازکهبوداینانتقالیدولتهايبرنامهباهمراهرسیدنقدرتبهازپسويهايگامنخستینازیکی. است
.ماندخواهندبازصادراتبرايتولیدتداومازاطمینانبرايبنادر:گفتوي. دهندادامهخودفعالیتبهبخواهدمعدنی

گینهبوکسیتکنندهتولیدترینبزرگکهچینحمایتتحتSMB Winningکنسرسیوممدیرانازیکی»وزنیفادي«
اما،داشتوجوداطمینانعدمکودتا،وقوعهنگامگفت: دارد،اختیاردرراسیماندوآهنسنگعظیمذخایرازنیمیواست 

. استبیشترآرامشایجادنظامیرهبراناز سويهاگامنخستین
ازکشوراینآهنسنگوسیعذخایرتوسعهگرو درآیندهاست،گینهمعدنصنعتقلبهم اکنون بوکسیتکهحالیدر

ماهیتسیماندو،کنترلبراينبرداندازهبهچیزهیچ. استجهانبکرمنبعینتربزرگ،سیماندوتنیمیلیارد2ذخایرجمله
.دهدنمینشانراکشورمنابعغنی

سیماندوشمالینیمهازراریوتینتواسترالیایی-انگلیسیمعدنیشرکت رئیس جمهور اسبق گینه،نتهوکالنسانا ،2008سالدر
.کردواگذار- متزاستاینبنیبه نام اسرائیلیدارسرمایهگیخانوادت شرک-BSG Resourcesبهراآنوکردخلع ید
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وگرفتپسراحق مالکیت»کنده«کهزمانی؛نشدو فصل حل2019سالتاکهشدشدیديحقوقیدعويباعثمسالهاین
. کردواگذاربود،کردهآغازسایتدرراخودکارکهSMB Winningبه

زندانسالپنجبهسال جاري میالدياوایل،سوئیسمالیفساددادگاهدرنتهکوهمسربهرشوهن داددلیلبهمتزاشتاین
.کردخواهدتجدیدنظرحکماینعلیهکهاستگفتهمتزتاینسا. شدمحکوم

اگیرفرسیاسی شدن بهره برداري از معادن در گینه : گفتامنیتیمطالعاتموسسهدرپژوهشیارشدمشاور»زونمنودیوید«
کند.نتوانسته نوعی راه حل سیستماتیک براي آن ارائه تا دادیس کامارا و آلفا کنده نتهوکالنسانا است و هیچ دولتی از

مستقرGlobal Witnessتبلیغاتیگروه،2016سالدر. بودکردهمعدنمربوط بهفسادهايرسواییگرفتارراخودندهک
باحديتابودشدهمعدنبخشاصالحبهمتعهدويآندرکه2010کمپینکهه بودشدمدعیگزارشیدرلندندر

اشخانوادهیااز سوي اورشوهپذیرشبرمبنیادعاهايخودگزارشدرندهک. شدمالی تامینو شائبه دارداسفهايپرداخت
.استکردهردرا

رشد صادارت بوکسیت گینه-نمودار 

دموکراسیبهبازگشتبرمبنیخودوعدهبهنظامیحکومتکهصورتیدرندهکجایگزینیرايباصلیمدعیانازیکی-دیالو
اينقطههیچدرمعادنازبرداريبهرهثیرتازیرا،داردرامعدنقراردادهايکلیهازحسابرسیدرخواستوي:گفت-کندعمل

.استکردهثروتمندراحاکمطبقهو فقطنیستمشاهدهقابلگینهدر
ایجاد شغلوبپردازدمالیاتشرکتیاگرخصوصبهید،بیاکنارقراردادلغوایدهبانمی تواندسیستماتیکطوربه:افزوداو

طبیعیمنابعازکشورکهراايافزودهارزشبتواندکهداریمنیازمعقولمعدنیسیاستیکبهما: خاطر نشان کردوي. کند
.دهدبافزایش،کندمیدریافت

نبع: فایننشال تایمزم
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آلومینیومو تحلیل بازاربینیپیش
استافتاده2021سالدرومینیآلوميبرایاتفاقچه

10سطحباالترینبهآگوست31درراآلومینیومقیمتشدید،تقاضايهمراه باچیندرعرضههايمحدودیت
دردالر2714بهآگوستماهروزآخریندر) LME(لندنفلزاتبورسدرآلومینیومقرارداد. رساندگذشتهسال
یوك وانگ.رسیدتن
ازچیزهمهبرايکهفلزاین: کرداظهارقیمتافزایشمورددرANZ Commodityدرکاالبازار تحلیلگر»هاینزدانیل«

هايفعالیتوکنندهمصرفتقاضايعمل کرده، چراکه خوبیبهشودمیاستفادهخانگیلوازمتاگرفتهخودروقطعات
بازاردرنگرانیثباعکهوجود داردچینعرضهدربیشتراختاللخطرافزایشحال،اینبا. استیافتهافزایشدوبارهاقتصادي

. شودمی

2021سالدرآلومینیوماتفاقی براي قیمتچهیابد؟میافزایشهمچنانآیندهسال هايدرآلومینیومارزشآیا
است؟افتاده

مداومطوربهسالطولدروکردآغازتنهردردالر2013قیمتبا2021سالدرفلزاینآلومینیوم،قیمتنموداراساسبر
دالر2305تاقیمت،یم24در.شدمتوقفیموقتبه طور آنصعوديروند،اصالحیکپس ازیمماهدرالبته . یافتزایشاف

خودحوسطباالترینبهتاکنونژوئنماهازبا این وجود.بازگشتدالر2341بهاز آنبعدروزلیو،یافتکاهشتنهردر
وکروناازپسقتصاد جهانابهبودبهبینیخوشدلیلبه2021سالنخستهنیمدرقیمتصعوديروند.دست یافته است

.ه استبودزداییکربنسمتبهانتقالچرخه درسبکفلزیکعنوانبهآلومینیومبرايتقاضاافزایش
2021روند قیمت آلومینیوم در سال - 1نمودار 

اعمالزداییکربنهدفبارااصالحاتیودادهادامهآلودگیبابلهمقابه- جهاندرآلومینیومتولیدکنندهترینبزرگ-چین
کردهمحدودرافوالدوآلومینیومتولیدمانندمصرفپرصنایعبرايبرقمصرفجاريسالاوایلدرچیندولت. استکرده
کیانگسینوگوانگشیاستاندرآلومینیومذوبکارخانهچندینچین،مناطقازبسیاريدربرقکمبودباهمراه. است

.کنندمحدودراخودتولیدتاشدندموظف
باهمراه. استکردهمحدودرافوالدوآلومینیوممانندمصرفپرصنایعبرايبرقمصرف2021سالاوایلدرچیندولت

ملزم به کاهش کیانگسینوگوانگشیاستاندرآلومینیومذوبکارخانهچندینچین،مناطقازبسیاريدربرقکمبود
تولید شدند.
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اعالم کرده بود:شدمنتشریمماهدرکهگزارشیدرABN Ambroبانک
فلزاتتقاضايبلندمدتاستحکامبهامیدواريجهانی،اقتصادبهبودبهنسبتبینیخوشبه دلیلآلومینیوممستحکم قیمت«

».ه استشدایجادیندهآدر عرضهروندازنگرانیوانرژيانتقالپروسه باارتباطدر

کندمیحمایتهاقیمتازچینآلومینیومتولیدکاهش
،وجوداینبا. کنندمیتشویقراآلومینیومتولید،فلزتولیدکنندگانبهبرقهايتعرفهکاهشباچینهايایالت ازبسیاري

آلومینیومصنعتبرايبرقترجیحیايهتعرفهاعمالشد،اعالمآگوست27درکهزداییکربنسیاستجهت درچیندولت
.استکربنکموسبزاقتصادبهگذاربرايچیناصالحاتازبخشیسیاستاین. استکردهممنوعرا
سطحدرمحصوالتعرضهکاهشبهمنجرویابدکاهشجاريسالدرچینآلومینیومتولیددارندانتظاربرخینتیجه،در

.استیافتهافزایشنسبت به سال قبلجوالي- ژانویهماه هاي درکشوراین یومآلومینتولیدالبته. شودجهانی
هکردتولیداولیهآلومینیومتنمیلیون22,8امساله ماههفتدراین کشور،)NBS(چینآمارملیادارههايدادهاساسبر

تنمیلیون45,78بهجواليتاژانویهازنیزآلومیناتولید. استیافتهافزایشدرصد9,5پارسالمشابهمدتبهنسبتکه
.استیافتهافزایشپارسالمشابهمدتبهنسبتدرصد10کههرسید

بینموسسههايداده.کندمحدودسالبقیهبرايراچینآلومینیومتولیدافزایشتواندمی،انرژيمصرفسقفوجوداینبا
39بهجهان آلومینیوماولیهتولید. دادنشان2021سالماهههفتدرراجهانیتولیدافزایشهم) IAI(آلومینیومالمللی

.استباالتر بوده2020سالدرمشابهمدتبهنسبتدرصد4,6کهپیدا کردهافزایشتنهزار284میلیون و 
وقتی.باشددآورسوش برایکارایناینکهمگر،کندمیوارداتاین فلز راندرتبهوخودکفاستآلومینیومزمینهدرچین

.بودخواهدمطلوبچینبهوارداتبرايآربیتراژبرسد،) SHFE(شانگهايآتیبورسکمتر ازبهLMEقیمت
بارآخریناکتبردرتحویلبرايSHFEدرقراردادترین فعال. بودLMEازباالتراوتماهپایاندرSHFEآلومینیومقیمت

.استبودهتنهرازايبه) دالر3311(یوان21390آگوست31در
2021ژانویه تا جوالي -تولید جهانی آلومینیوم اولیه- 2نمودار 

کندمیحمایتبازارازو محدودیت عرضهشدیدتقاضاي
شرکت کارگزاري .کندمیحمایتآلومینیومقیمتازنیزجهاننقاطسایردرافزایش تقاضا چین،درعرضهاختاللبرعالوه

Sucden Financial20وساختمجددشروعباو است پایدارهمچنانآلومینیومبرايتقاضا: گفتوبیناردر یک جوالي
.استشدهپرکنندهمصرفعمدهمناطقدرسفارشاتتولید،وساز
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درسواريخودروهاينام ثبت،)ACEAاروپا(خودروسازندگانانجمنتوسطجواليماهدرشدهمنتشرهايدادهاساسبر
درصد25پارسالمشابهمدتبهنسبتکهپیدا کردهافزایشدستگاهمیلیون5,36بهامسالنخستنیمهطیاتحادیه اروپا
.استرشد داشته

شدهثبتو میزان کروناقبلازکمترواحدمیلیون1,5هنوزتقاضااعالم کرد:ACEAجدید،خودروهايفروشرشدبا وجود
.است2019نیمه نخست سالدر

Sucden Financialدرآلومینیومحملهايهزینهافزایشباعثکانتینرکمبودمیاندرنقلوحملنرخافزایش:افزود
شدهاروپابازاردرعرضهو همچنین محدودیتکنندگانمصرفبهتحویلبرايانتظارزمانشدنطوالنیبهمنجروسالطول
.است
تجارتهايهزینهبرمناطقاینازنقلوحملهزینهوکندمیواردآفریقاوکاناداسیه،روازرااولیهآلومینیوماروپا

.افزایدمیآلومینیوم
است،بودهآرامتابستاندرفوريتحویلبرايآلومینیومبازار،Argus Metalقیمترسانیاطالعآژانسگزارشاساسبر

2022نخستماههسهو2021چهارمماههسهبرايراآلومینیوموندداربرنامهآیندهبرايکنندگانمصرفاکثرزیرا
.کنندمیخریداري

درصد تقاضا 50افزایش بازیافت قراضه آلومینیوم تا 
نقلیهوسایلبندي،بستهاصلیمنبعسهازو قراضه ضایعات،IAIگزارشاساسبر. استبازیافتقابلموادازیکیآلومینیوم

از -گذشته سال70طیبارنخستینبرايجهاندرآلومینیومضایعاتازاستفاده،2019سالدر. شودمینتامیساختمانو
.رسیدتنمیلیون20رکوردبه- شدثبتزمانی که داده ها

ددرص80حدود2050سالدرآلومینیومتقاضايرودمیانتظار: گفتIAIهايبینیپیشوسناریوهامدیر»برتراممارلن«
اهدافتوجه به با.کندبرآوردهراتقاضااینازنیمیبازیافتیآلومینیومکهکردهبینیپیشاین موسسهویابدافزایش

تواندمیحتیمیزاناینفویل،بازیافتهايفناوريونوشیدنی(نوشابه)شده استفادههايقوطیآوريجمعبلندپروازانه
.شودبیشتر

مآلومینیوقیمتبینیپیش
موسسه،یمماهدر. استدادهافزایشراآلومینیومقیمتاندازچشمنقل،وحملهايهزینهافزایشباهمراهتقاضاافزایش

Fitch Ratingsدادافزایشتنهردردالر2200بهدالر1950ازرا2021سالدرفلزقیمتمیانگین.
انجامراخودو بررسی هاي تحقیقاتبایدهمیشهشما. هی داشته باشندبرآورد اشتباممکن استآنهاکهباشیدداشتهخاطربه

.بگیریدنظردررابازاربهمربوطشرایطهمهکهباشیدمراقبودهید
2025تا 2021پیش بینی قیمت آلومینیوم: -جدول

Capital.comمنبع:
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عقب نشینی بی نظم قیمت سنگ آهن
نشینیعقبیکگذشتههفتهدرآنسقوطبود،پر سر و صدایمماهدرسطحاالترینببهآهنسنگافزایشکههمان طور

.نشدتوجیهتقاضاوعرضهاصولباکاملطوربههاحرکتازیکهیچوبودنظمبی
درصد22,2،شدارزیابی»آرگوس«کاالقیمتگزارشآژانساز سويکهچینشمالبنادر بهتحویلبرايآهنسنگقیمت

رکوردازفوالد اولیه تولیدمادهاین. رسیدسپتامبر17دردالر100,45تنیبهویافتکاهشناز آقبلهفتهبهتنسب
.استیافتهکاهشدرصد57,4،ثبت کردیم12درکهتنهردردالر235,55

داشت،مناسبیهايمحركنیزاخیرهاي کاهشوبودبرخورداربنیاديهايحمایتازافزایش قیمت در ماه میکهحالیدر
طوربهکهباشدبازاريبهبازانسفتهعالقهافزایشنشانهشایدواتفاق افتادهحدازبیشقیمتحرکتی می توان گفت، روند

حفاظت می شود.-سازيفوالدهايکارخانهومعدنکاران-بزرگبازیکناناز سويسنتی
نیمهدرفوالدتولیدبراي کاهش - جهانآهنسنگسومدوحدودعنوان خریداربه - چیناقداماتقیمت،سقوطاصلیعامل
65و میلیاردیکتولیدرکوردازفراترفوالدسازانسالتمامتولیدکهشودحاصلاطمینانتااستبوده 2021سالدوم

.پارسال نخواهد بودتنمیلیون 
قیمتافزایشبهتوجهباویژهبکنند،محدودانرژيمصرفودگیآلوکاهشبراي رافوالدتولیدخواهندمیچینیمقامات
.طبیعیگازوحرارتیسنگزغالمانندبرقتولیدالزم براي هايسوخت
درکروناشیوعواسترالیادرهواییوآبمشکالتفروکش کردنازپساخیرهايماهدرآهنسنگعرضهحال،درعین
.استیافتهبهبودبرزیل،

بهنسبتدرصد1,7کهبودهتنمیلیون746,45سالامماهههشتدرچینآهنسنگواردات،یگمرکهايدادهاساسبر
ازمیزانباالترینوتنمیلیون97,49آگوستماهدرسنگ آهن چینواردات.استیافتهکاهش2020سالمشابهمدت
.تلقی شدعرضهاز بازیابینشانه ايبود کهآوریل

استکردهبرآوردRefinitivکشتیردیابیهايدادهچراکه،تر خواهد بودقويبسیارزیاداحتمالبهسپتامبرماهدرواردات
تن میلیون116رقم بیش از» کپلر«مانند شرکت مشاوره موسساتحتی برخیوپهلو بگیرداز این کاالتنمیلیون111که

.را برآورد کرده اند
اردات چینقیمت سنگ آهن و و-نمودار
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کنندگانتامین
»کپلر«شرکت مشاوره زیراباشد،مالیم ترکمیاستممکنسپتامبرماهدربرترهايمحمولهازصادراتعرضه،بخشدر

آگوست است.ماهمیلیون76,01کمتر از که در این صورتکندمیحملتنمیلیون75,22استرالیابرآورد کرده که
میلیون34,39ازکهکندمیصادرسنگ آهنتنمیلیون29,54سپتامبرماهدربرزیلاین شرکت، همچنین بر اساس برآورد

میلیون4,9جنوبیآفریقايسوم یعنیکنندهصادرشودمیبینیپیش. استکمتر- باالترین میزان امسال-آگوستماهدرتن
اوایلازترمتعادلبازارکهرسدمینظربه.آگوست استماهدرتنمیلیون5,62کمتر ازکهکندصادرسپتامبرماهدرتن

.رسیدماهانهرکوردبهچینفوالدتولیدوشداختاللدچارعرضه. اوایل امسالاستسال

است؟آهنسنگمناسبی برايقیمتدالر100
100بااليتا کندمیپريسدالر100ازکمتردر محدودهرابیشتريزمانآهنسنگپیشنهاد می کند کهسابقه تاریخی

.دهدبادامهفوالدتولیدکردنمحدودبرايخودهدفبهچینوبرسدحداقلبه عرضهدراختاللکهفرضپیش اینبا؛دالر
تایمماهازماههسهکوتاهدورهیکازغیربهبود،تنهردردالر100زیر2020ژوئنتاسالششازبیشطیآهنسنگ

افزایش یافت.تنهردردالر125تاآنقیمتکهچینتابستانیفوالدتقاضايه دلیلب2019آگوست
منبع: رویترز

افغانستان براي مس » کاپرجیانگشی «نقشه 
زیرراافغانستانوضعیت) MCC(چینمتالورژيشرکتوشرکتایناعالم کرد:چین» کاپرجیانگشی«شرکت 

.بردخواهندپیشراعینکمسمسمعدن،امکانصورتدرودارندنظر
اجاره کرده بودند؛ معدنی که گفته می شود سال 30به مدت2008سالدررا معدناین، MCCوجیانگشی

.دارداختیاردرراپروژهاینسهامازدرصد25جیانگشیشرکت. استمسیتنمیلیون11,08ذخیرهداراي
درناپایداروضعیتدلیلبه: گفتآنالینخبرينشستیککاپر درجیانگشیمدیرعامل»گائوکینگژنگ«

قابلپیشرفت و ساخت و سازشده، هنوزگذاريسرمایهشرکتاینويکه از سعینکمسمعدنافغانستان،
راپروژهساختامکانصورتدروکندمینظارتوضعیتبرشرکتوي،گفتهبه.استنداشتهايمالحظه

.بردمیپیش
وهاينیردیگروآمریکایینیروهايوگرفتدستدرراافغانستانکنترلآمریکاحمایتباگذشتهماهطالبان

.کردندنشینیعقبساله20ماموریتیکازپسالمللیبین
توسعه معدن از وواقع شده استباستانی بوداییسایتمحلکابلشرقیجنوبکیلومتري40درعینکمس

مخالفانی نیز دارد.آثار باستانیحفظلحاظ
ودادهقراراولویتدرخودبرتراستراتژيعنوانبهرامنابعآوردندستبهجیانگشیشرکتحال،همیندر
.استگذاريسرمایههايفرصتبرايجهانسطحدرمعادنیدنبالبه

به همراه دارد و پیش بینی می کنیم شرکتمعدنسنگبرايرامستقیمیمنافعمسقیمتافزایش: گفتژنگ
قیمت مس با چشم انداز مناسب انرژي خورشیدي و انرژي هاي جدید باال بماند.

وتقاضاافزایشدلیل آنکهیافتهافزایشدرصد21ازبیشامسالچینشانگهايآتیبورسدرمسمتقی
.استبودهجهانیاقتصاديهايمحرك

دورهمربوط بهرا- گذشتهسال10طی - ماهه خود خالص سهسودبزرگ ترینآگوستدرجیانگشی کاپر
.بودکردهگزارشژوئن-آوریل

منبع: رویترز
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اخیرهفته هايمهم بازار فلزات در بررسی اتفاقات
ت مشابه درصدي در مقایسه با مد40در ماه آگوست از نظر ارزش با رشد -بزرگ ترین تولیدکننده مس-صادرات مس شیلی

پارسال مواجه شد و این میزان نیمی از صادرات این کشور بود. 
خبر می رسد که یکی از توسعه دهندگان بزرگ مسکن این کشور ممکن است با - بزرگ ترین مصرف کننده مس- از چین

بدهیرفشاتحتکه)Evergrande Group(چین»اورگرند«ساختمانیگروهبحران بدهی مواجه شود. به عبارت دیگر 
.استکردهآغازامالكواگذاريطریقازراگذارانسرمایهبهبدهیبازپرداختدارد،قرارسنگینیبسیار

و این مساله داردبرخی گمانه ها از بروز بحرانی شبیه به آنچه در کشاکش بحران مالی ایاالت متحده اتفاق افتاد، حکایت 
درصد افت مواجه شود، اما یک روز بعد خبرگزاري رویترز گزارش داد، مس 3سپتامبر با 20سبب شد تا مس در روز دوشنبه 

دالر افزایش یافت و این اطمینان حاصل شد که سرایت بحران این شرکت به اقتصاد 9106افزایش به درصد 0,8لندن با 
جهان محدود خواهد بود.

صفیه شده در  ماه ژوئن اشاره کرد، در حالی که ماه هزار تنی بازار مس ت90این خبرگزاري در ادامه گزارش خود به کسري 
تن مازاد داشت.4000قبل از آن 

»گروپسیتی«بینیدر پیشافزایش قیمت آلومینیوم
کسريانتظارم کرد: رسیده است، اعالگذشتهسال10درخودحدباالترینبهآلومینیوم قیمتسیتی گروپ با اشاره به اینکه 

یم.دارآیندههايسالطیراومینیومآلعرضهتوجهقابل
خودسطحباالتریندرشداین کشورجمهوررئیسآلفا کنده،برکناريباعثکهگینهدرکودتاپیدرآلومینیومجهانیقیمت

معدنصنعتکنده،جمهوررئیسزماندرواستآلومینیومازمهمیبسیارمنبعگینه.داردقراراخیرطی بیش از یک دهه
بهشودمیسرازیردولتخزانهبهی کهپولاز زیاديمقدار، کردندمی استداللمنتقدان.بودتوجهیقابلپیشرفترايدا

.رسدنمیگینهعاديشهروندان
جهت گیري دولت جدید این کشور بازارها را به هم ریخت و سبب رشد قیمت آلومینیوم به و از وضعیت عرضه عدم اطمینان 

در هر تن شد.دالر3000نزدیک 
دردالر2475بهمتوسططوربه2021سالبرايراخودآلومینیومقیمتبینیپیش»گروپسیتی«به دنبال این اتفاقات، 

3100ماه به12تا 6در مدت وتندردالر2900بهههماسهافقدرهاقیمتداریمانتظار: اعالم کردسیتی.رساندتنهر
.یابدافزایشدالر

تنمیلیون1,1کسريبهبرآوردي ما تقاضايو عرضهتعادلبر پایه محدودیت بیشتر عرضه چین، «یتی پیش بینی کرد، س
».داریم2023تا 2021دورهدرکسريتنمیلیون3انتظارماواشاره دارد 2021سالدر

گزارش اشتغال آمریکا
هزار مورد افزایش 235گیران بخش غیرکشاورزي در ماه آگوست گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد که فهرست دستمزد ب

مورد بررسی قرار گرفته بودند، فاصله داشت، » داوجونز«پیدا کرده است. این میزان با پیش بینی اقتصاددانانی که از سوي 
برآورد کرده بودند.جدید را هزار شغل 720چراکه آنها 

درصد کاهش یافت و بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، روند اشتغال در 5,2به 5,4نرخ بیکاري این کشور در ماه گذشته از 
شیوع ویروس دلتا و گسترش بخش هاي هتلداري و رفاهی که در ماه هاي اخیر رشد چشمگیري داشت در این ماه به دلیل 

چالش هاي دائمی استخدام یکنواخت بود.
یا احتمال کاهش بسته هاي محرك و حمایت هاي مالی در این کشور بحث هاي زیادي در محافل اقتصادي در مورد تداوم 

طی هفته هاي اخیر با برگزاري جلسات فدرال رزرو مطرح شده است و فعاالن بازار فلزات نیز اخبار پیرامون این اتفاقات را از 
نزدیک دنبال می کنند.

منبع: رویترز
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مرکلدورانآلمان در 
ریوزنخستپنجفرانسه،وکایآمرجمهورسیرئچهارآلمانیراعظمصدسال16درمرکلآنگال
عنوانبهاز اواوقاتیگاه. استکردهمالقاتراژاپنوایتالیاریوزنخست9وسیانگل

ازوداشتهنظارتیملاقتصادبازیابیبر. به هر حال مرکلشودیمیادجهانزننیقدرتمندتر
شدهلیتبدجهانياقتصادبزرگ هايقدرتیکی از به»اروپارمایبمرد«ازآلمان2005سال
.است

یشغليهافرصتبراستبرخورداريدرصد80تیمحبوبازکهمرکلهمه،ازترمهمدیشا
ونیلیمکیازشیبآلمان در دوران ويوداشتهنظارتمسنافرادوزنانيبراياگسترده
فرانسهوژاپنکانادا،انگلستان،ازترعیسربرابردوآلمانیداخلناخالصدیتولسرانه،2005سالاز.استرفتهیپذرا پناهنده

از-گذشتهدههدودرزانیمنیکمتربهکینزد-پایینيکاریبتوجه بهباهایآلماندرصد70بایتقر.استافتهیشیافزا
یجهانيبراراآلمانو وارد می شود، مبنی بر اینکه به ادر آلمان البته انتقادهایی هم .هستندیراضخودياقتصادتیوضع

.استنکردهآمادهتریتالیجیدوسبزتر
ناي برابري قدرت خرید)ب(بر مسرانه واقعی تولید ناخالص - 1نمودار 

درییپااروارشداقتصاددان»لیهلینو. «ستینمرکلمرهونآلمانيهاتیموفقهمهکهباورندنیابرياعده،وجودنیابا
.شدگذاشته»شرودرگرهارد«یعنیويسلفاز سويیاصالحاتباهاهیپاازياریبس: گفتسیسوئتیکرد

نیچرشدبااستدادهاختصاصخودبهراورویمنطقهداتیتولکلازدرصد40اکنونهم کهیآلمانداتیتول،نیابرعالوه
.باالستورویمنطقهدریصادراتبازارکیعنوانبهنیچبهآلمانیوابستگامروزه. ه استبرگشتعقببه
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بهخودروفروشحمایت از طرحمانند،2009سالیمالبحرانبهاوواکنش. امدینکنارآلمانشدنثروتمندبافقطمرکل
مهیبستمیسکی- آلمانKurzarbeitبرنامهبهورویاردهایلیمرساندنيبرااومیتصمنیهمچن. کردکمکياقتصادامنیت

.استبودهشغلجادیادرآلمانتیموفقآنيامدهایپازیکیعملی شد. -یدولتيکاریب
را داردآلمان؛ باالترین اتکا صادراتی در اروپا به چین - 2نمودار 

ارشدصادداناقت»راکائووریال«. زنانيبرابویژه؛استبودهالعادهفوقییاشتغالزازانیممرکلدوراندستاوردنیتربزرگ
همهنیبزنانکاريروینمشارکتزانیمنیباالتريداراامروزآلمان: گفت»کسیاکونومآکسفورد«مشاورهموسسه درآلمان

.است7گروهيکشورها
7باالترین میزان در گروه آلمان زنان درنرخ مشارکت - 3نمودار 
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داشته استزایشافیشتر گروه ها در آلمانببیننرخ اشتغال -4نمودار 

و اجازه ورودباشدبندیپا2015سالدرخوداستیسبهتابه خرج دادشجاعتمرکل. افتیشیافزاهم مهاجراننیباشتغال
نیامیتوانیمما: گفتبارکیاو. بدهدبودندختهیگرعراقوافغانستانه،یسوردرجنگازکهراپناهندهونیلیمیکازشیب

.دادشانجامسپسو میدهانجامراکار
یچندانشرفتیپومانده اندیباقدرآمدکممشاغلدرکارگرانازییباالسهم. ستیننیچناشتغالتیفیکمورددرچندهر
Daxشاخصدرشرکتکیتنهاوماندهیباقوقتپارهصورتبهزینزنانازياریبسمشاغل. نده انداشتگذشتهدههدودر

.استزنارشدریمديداراآلمان
این وو شفاف است سالمیکلطوربهیدولتيهاحساب. استثروتمندبایتقرحاضرحالدرآلمان،کرونايریگهمهوجودبا

اندکی دارد.یبده2009سالمتوازن بودجهقانونلطفبهيحدتاکشور
باعثیعموميگذارهیسرمانییپانرخویند،می گمنتقدان. استگرفتهصورتیکمينوسازمشاغل،شیافزاورشدوجودبا

راکتورحادثهازپسریدپذیتجديهايانرژسمتبهکشوراین رییتغهمچنین .نباشدآمادهندهیآيبراکشورکهاستشده
.گرفتسرعت2035سالتاسنگزغالروگاهینحذفيبراآلمانریاخبرنامهباوژاپندر2011سالدرمایفوکوشياهسته

هیاتحادنیانگیمازباالترياگلخانهيگازهاانتشارسرانه.استترعقباروپاهیاتحادانیهمتاازکشورنیاوجود،نیابا
.دارددیجديسواريخودروهاازدي اکسید کربن بیشتريانتشارنیهمچنوریپذدیتجدمنابعازيکمترسهموتساروپا
بانديپهناکمنفوذبهمنجريگذارهیسرماعدم. صدق می کندتالیجیداقتصادبهنآلمارییتغمورددرامرنیهمبایتقر

شده)متوسطکمتر از(همراهتلفنبانديپهنايهادادهمصرفوروستاهاوشهرهانیباتصالسرعتدرشکافپرسرعت،
.استهبودمرکلياقتصاداستیسراثیمضعفنیتربزرگ،يگذارهیسرماکمبوداحتماال.است
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بوده استاقتصادهاي بزرگسرمایه گذاري عمومی آلمان ضعیف تر از -5نمودار 

ارتباطات،بهبود،ییزداکربنشروعيبرایعموميگذارهیسرماورویاردیلیم450بهآلمان،کرونايریگهمهازقبلیحت
شتریبيگذارهیسرمابهازین. کندمهارراامسالتابستانلیسنتوانستکه، در حالیداشتازینهارساختیزوآموزشتیتقو
.استشدهلیتبدکنند،یمرقابتمرکلینیجانشيبرااکنونکهیینامزدهاازیبرخاعتراضادیفربه

عقب افتادن آلمان در انتقال به اقتصاد سبز-6نمودار 

منبع: فایننشال تایمز
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202سپتامبر52به روز رسانی: 
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.

تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
رشددرصد6,02معادلش،یافزاواحد696وهزار78بایمعامالتروز118دروریشهرانیپاتاامساليابتداازبورسشاخص

اردیلیم4وهزار6950ارزشبهبهاداراوراقانواعونیلیم858واردیلیم877تعدادذشتهگهفتهانیپاتاامساليابتدااز.کرد
.گرفتقرارمعاملهموردبهاداراوراقبورسدریمعامالتروز118یطدفعه837وهزار78وونیلیم95ازشیبدرالیر

ازشیبکلارزشبهتهرانبورسدرمعاملهقابليذارگهیسرمايهاصندوقازواحدونیلیم704واردیلیم82تعدادهمچنین
.استگرفتهقرارمعاملهموردمدتنیادرزینالیراردیلیم611وهزار1503

انیپادروکردرشددرصد6,02معادلرشد،واحد696وهزار78باروز118نیادرزینبورسشاخص: دیافزایمگزارشنیا
واحد306وهزار24بامدتنیادرزینهموزنکلشاخص. دیرسواحد403وهزار386ونویلیمکیرقمبهگذشتههفته

.گذاشتشینمابهراواحد495وهزار415رقموکردافتدرصد5,53معادلکاهش،
26,0بورسشاخص،1400نخستمهیندردهدیمنشانطالوارزه،یسرمايبازارهایبازدهیبررسم،یتسنگزارشبه

درصد11,52زین) دالر(ارزبازارگذارانهیسرمامدتنیادرکهیحالدر، استکردهبازارنیاگذارانهیسرمابینصرارشديدرصد
.اندداشتهخوديگذارهیسرماسبددررارشددرصد9,24طالسکهدارانیخروشیافزا

شود یمکوتاههاشرکتهیسرماشیافزاندیفرا
و دادخبرهاشرکتهیسرماشیافزاندیفراشدنکوتاهازبهاداراوراقوبورسسازمانهیاولبازاربرنظارتتیریمدسرپرست

یبرخیکوتاهنیهمچنوتجارتقانوندرهاشرکتهیسرماشیافزاندیفرابهمربوطنیقوانبودنیمیقدبهتوجهبا: گفت
نیاوبودهبرزمانهیسرماشیافزاندیفرامواردیبرخدره،یسرماشیافزامراحلدرخودفیوظاموقعبهانجامدرهاشرکت
.شودیممنجربهاداراوراقوبورسسازماننزدشدهثبتيهاشرکتسهامدارانانیمیتینارضابهیگاهموضوع

یمیقدنیقواناصالحايبرالزممذاکرات. استانیجردرهاهیرواصالحيبرایاقداماتحاضرحالدرقلب،روشندیوحگفتهبه
يهاتیفعالحذفيبرایکیالکترونصورتبهينقدآوردهومطالباتمحلازهیسرماشیافزاانجامسازوکاریطراحنیهمچنو

محلازسهامدارانمشارکتندیفرادرهیسرماشیافزاشدنیکیالکترونطرح،يو.استاقداماتنیاجملهازبرنهیهزوزمانبر
نیقوانیبرخطرح،نیادنیرسسرانجامبهصورتدر: افزودوبرشمرداقدامدستدريهاهیروجملهازرامطالباتوينقدآورده

.شوندیماصالحزینیفعل
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46,59: مردادشاخص مدیران خرید 

اقتصادکلدیخررانیمدشاخصطرحسوموستیبدورهشامل1400مردادشامخگزارشران،یااتاقيهاپژوهشمرکز
)PMI (کردمنتشرراصنعتبخشدیخررانیمدشاخصطرحپنجمویسدورهو.

با) 44,62(رماهیتبهنسبتکهآمدهدستبه46،59مردادماهدراقتصادکلدیخررانیمدشاخصگزارش،نیااساسبر
زانیموسفارشاتلیتحووانجامازریغیاصليهارشاخصیزهمهعددمردادماهدر. استداشتهکاهشيترمیمالبیش

.استبوده50ریزیانسانيروینيریکارگبهواستخدام
وجودصنعتبخشدریکاهشروندهمچنانواستآمدهدستبه45,24مرداددرصنعتدیخررانیمدشاخصنیهمچن
وانجامسرعتفقط،صنعتصشاخیاصليهارشاخصیزنیب. استترمیمالیاندکرماهیتبهنسبتآنکاهشاما،دارد
50ریزهارشاخصیزریساورساندهثبتبهرا50يباالعددیانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیموسفارشلیتحو
.استبوده

زانیمشاخص.استشدهبدترقبلماهبهنسبتمرداددرساختمانوصنعت،يکشاورزوخدماتبخشسههرتیوضع
وهرسالنیفروردرازیغبه(وداشتهکاهشيشتریبشدتبارماهیتبهنسبت) 40,41(مردادماهدروکارکسبيهاتیفعال

پنجمکیپازیناشالتیتعط. استدهیرسریاخماه23یططرحشروعيداابتازخودریمقادنیکمترازیکیبه) 98اسفند
.استبودهرگذاریثاتهاتیفعالکاهشدر19دیکوو

کاهشرماهیتبهنسبتيترمیمالبیشبااما،داردیکاهشروندهمچنان) 43,89(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.هاستمتیقدیشدنوساناتویاسیسماتیتصمیفیالتکلبازیناشانیمشتريتقاضاکاهش. استداشته
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شیافزا. استداشتهشیافزايشتریبشدتبارماهیتبهنسبت) 52,23(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.استصنعتويکشاورزوخدماتبخشدراستخدامشیافزاازیناشساختمانبخشدرکاهشبا وجودشاخصنیا

شدتنیشتریبوشیافزاحالدرادیزشدتباهمچنان) 80,75(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
دریمصرفخدماتوکاالهامتیقشاخصازرانیاآمارمرکزاطالعاتنیآخراساسبر. استبودهساختمانبخشدرشیافزا

. دهدیمنشانشیافزادرصد3,2قبلماهبهنسبتکهاست هدیرس337،8بهکشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد،مرداد
.استدهیرسدرصد45,2رقمبهکشوريخانوارهايبرامردادماهبهیمنتهماهه12تورمنرخ

هرسالنیفروردرازیغبه(گذشتهماه21یطوافتهیکاهششدتبه) 40,01(رماهیتدرخدماتوکاالهافروشزانیمشاخص
يتقاضادیشدکاهشوالتیتعطازیناشبازاردررکودوکاهشنیا. استدهیرسخودمقدارنیکمتربه ) 98اسفندو

لیدلبهوکارکسبيهاتیفعالاکثرمردادماهدرياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه.استانیمشتر
همچنانکشوريگذاراستیسراتییتغازتقاضاطرفینانیاطمنانیهمچنو19دیکووپنجمکیپالتیتعطازیناشطیشرا
.استشدهفروشدیشدکاهشبهمنجرکههبودروه روبتقاضارکودبایاپیپماهنیپنجميبرا

صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
دستبه45,24عددمردادماهدرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسرب

. استترمیمالرماهیتبهنسبتیاندکآنکاهششدتاما،داردوجودصنعتبخشدریکاهشروندهمچنانواستآمده
یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیموسفارشلیتحووانجامسرعتفقطصنعت،شاخصیاصليهارشاخصیزنیب

رامقدارنیکمترمحصوالتدیتولمقدارانیمنیادرواندبوده50ریزهارشاخصیزریساورساندهثبتبهرا50يباالعدد
هاتیفعالرشتههیبقيرفلزیغیکانعیصناومبلمانوکاغذچوب،گاز،ونفتيهافراوردهعیصناجزبهرماهیتدر. استداشته

.استبوده50ریزهانآيبراصنعتکلشاخصعددوبودهرکوددر
31یطوداشتهکاهشرماهیتبهنسبتشتریبشدتباویکاهشهمچنان) 40،26(مرداددرمحصوالتدیتولمقدارشاخص

.استرساندهثبتبهراخودمقدارنیکمتر) 98اسفندوهرسالنیفروردجزبه(97بهمنازگذشتهماه
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التیتعطهرسال،مرداددرالبته. استبودهکاهشنیایلاصعاملپنجمکیپازیناشالتیتعطي،اقتصادفعاالندهیعقبه
.شودیمقلمداددیتولکاهشلیدالاززینبزرگيهاکارخانهیتابستان

رماهیتبهنسبتیاندکآنکاهششدتهرچندبوده،یکاهش) 41،41(مردادماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
درراتقاضاطرفارز،نرخدیشدشیافزالیدلبهوبودهیاسیسراتییتغازثرامتهمچنانکاهشنیا. استشدهترمیمال

.استکردهیفیبالتکلدچارشدتبهيریگمیتصم
10یطخودمقدارنیکمتربهوداشتهیکاهشروندهمچنانقبلماهمانند) 42،18(مردادماهدرهیاولمواديموجودشاخص

بخشدرهیاولموادکمبودباهابنگاهتاشدهباعثارز،نرخنوساناتوهیاولموادمتیقدیشدشیافزا. استدهیرسریاخماه
.شوندمواجهصنعت

ازیناشآنازیبخشوافتهیشیافزارماهیتبهنسبت) 51،02(مردادماهدریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.استیآتيهاماهیطصنعتبخشدراهتیفعالبهبودبهياقتصادفعاالنینیبخوش

شیافزا. استدهیرسریاخماهچهاریطخودمقدارنیشتریببهمردادماهدر) 82،53(هیاولمواددیخرمتیقشاخص
محصوالتمتیقشاخصتاشدهباعثگذاشتهریثاتهیاولمواددیخرمتیقيروبرکهریاخيهاماهیطارزنرختوجهقابل

.برسدخودمقدارنیشتریببهریاخماهچهاریطزین) 60,01(دشدهیتول
رساندهثبتبهراخودریمقادنیکمترازیکیودارديدیشدیکاهشروندهمچنان) 38،22(محصوالتفروشزانیمشاخص

يبرامیتصمعدمودولتراتییتغه،یاولموادمتیقدیشدشیافزاتقاضا،درکاهشریثاتتحتفروشدرکاهشنیا. است
.استآمدهوجودبهانیمشتردیخر

یطکهبودهوریشهردراوضاعبهبودبهياقتصادفعاالنینیبخوشدهندهنشان) 65،98(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص
انتظاراتشیافزالیدالازیکیییکروناالتیتعطازیناشيهاتیمحدودرفع. استکردهثبترامقدارنیشتریبریاخماهچهار
.استمثبت

هاي و شاخص صادرات در صنایع فراورده50در مردادماه شاخص تولید در صنایع نفت و گاز و صنایع کانی غیرفلزي عدد باالي 
.را به ثبت رسانده است50خانگی و چوب کاغذ و مبلمان عدد باالي سازي و لوازمز، ماشیننفت و گا
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1400وریشهر–کنندهمصرفمتیقشاخص
به1400وریشهردريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازنظورم

مجموعه«کیدیخريبرا1399وریشهرازشتریبدرصد43,7نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد43،7عدد
.اندکردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالها

ها،یخوراک«عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیشیافزادرصدواحد0،5قبلماهباسهیمقادر1400ماهوریشهريانقطهتورمنرخ
واحد0,7کاهشبا»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد61,6بهيدرصدواحد3,2شیافزابا»اتیدخانوها	یدنیآشام

.استدهیرسدرصد35,4بهيدرصد
نرخنیانیچنمه. استداشتهشیافزادرصدواحد0,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد42،9يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ

.استداشتهشیافزادرصدواحد0,1قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد47,8ییروستايخانوارهايبرا
خانوارهاماهانهتورمنرخشیافزا

کهدهیرسدرصد3،9به1400وریشهرماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور
وهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهشیافزادرصدواحد0,7قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیامقدر

.استبودهدرصد3,3ودرصد5بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخان
يبرانرخنیانیهمچن. استداشتهشیافزادرصدواحد0,8قبلاهمبهنسبتکهبودهدرصد4يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ

.استداشتهشیافزادرصدواحد0,4قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد3,6ییروستايخانوارها
خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا

آنازقبلمشابهدورهبهنسبت،يجاراهمبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
واحد0,6قبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد45،8بهکشوريخانوارهايبرا1400ماهوریشهرساالنهتورمنرخ. است

.دهدیمنشانشیافزادرصد
0,6يشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد49,7ودرصد45،1بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیهمچن
.استداشتهشیافزادرصدواحدیک ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد

يجارماهدرهامتیقراتییتغ
»مرغتخمواتیلبن«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
سس،یفرنگگوجهرب(»یچاشنوهیادو«گروهو) کدوسبزویفرنگجیهوکاهو،(»جاتیسبز«گروه،)زهیپاستورریشوریپنماست،(

آب،وگازمکعبمترکیمتیقمتوسط(»گازوبرقآب،مسکن،«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر. است) ونزیما
نیشتریب) يسوارلیاتومبانواعوموتورروغن(»نقلوحمل«گروهو) رستوراندرشدهسرويغذاها(»رستورانولهت«گروه،)بهااجاره
.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیافزا

درصد49,4تاششمدهکيبرادرصد45،5ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400ماهوریشهردرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه
.استدهمدهکيبرا
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اخبار مهم اقتصادي

گذشتدالراردیلیم5ازمعدنبخشصادرات
پنجدرایرانمعدنیصنایعومعدنبخشصادراتارزش

گزارشبه.کردعبوردالرمیلیارد5ازامسالنخستماه
بیشتریندالريمیلیارد3سهمبافوالدزنجیرهایمیدرو،

بخشاینصادراتوداشتاختیاردرراصادراتازسهم
.استبودهقبلسالمشابهمدتازبیشدرصد76

حوزهصادراتازدالريمیلیون621سهمبامسزنجیره
باکهگرفتقراردومجایگاهدرمعدنیصنایعومعدن
.شدهمراهدرصدي82رشد

244بهنیزآلومینیومزنجیرهصادراتحال،همیندر
ماهپنجعملکردازبیشدرصد278کهرسیددالرمیلیون
183صادراتنیزرويزنجیره. استبودهقبلسالمشابه

مدتازدرصد100کهرساندثبتبهرادالريمیلیون
.استبودهبیشترقبلسالمشابه

معدنیصنایعومعدنزنجیرهوارداتارزشمیان،ایندر
میلیون1,29بهدرصدي6رشدبااشارهموردمدتدر

5کهبوددالرمیلیون465فوالدزنجیرهسهم. رسیددالر
.استقبلسالمشابهمدتازکمتردرصد

شهربابکوسرچشمهتوسعهيهاطرحازدیبازد
ملیشرکتمدیرعاملسعدمحمدياردشیردکترحضوربا

تولیدجلساتدرهمراههیاتوایرانمسصنایع
اینتولیدروندهربابک؛شوسرچشمهمسهايمجتمع

موردماهشهریورپایانتاجاريسالابتدايازهامجموعه
.گرفتقرارارزیابیوبررسی

و29روزهايدرکهبازدیدایندرپرس؛مسگزارشبه
عضو،اهرابیمهديمهندسشد؛انجامامسالشهریور30

رحمتیبهروزمهندسهماهنگی،معاونومدیرههیات
مشاورخلیلیمحمدجواداکتشافات،ووسعهتمعاون

مهديمس،شرکتعمومیروابطگروهمدیرومدیرعامل
مدیرعبديسعدومسشرکتحراستمدیرسلمانی

راسعدمحمديدکترمس؛شرکتنظارتوریزيبرنامه
نمایندهرضاحسینیمصطفیهمچنین،.کردندهمراهی

مسمجتمعتولیدجلسهویژهمهمانشهربابکمردم
ایندستاوردهايآخرینجریاندرکهبودشهربابک

.گرفتقرارجاريسالنخستماههششدرمجتمع
باهمراههیاتوایرانمسصنایعملیشرکتمدیرعامل

تولیدروندنزدیکازمجتمعدوهرتولیدجلسهدرحضور
وماهشهریورپایانتاجاريسالابتدايازهامجموعهاین

موردراسالدومنیمهدرتولیديهايبرنامهاندازچشم
تولیدجلساتدرهمچنین. دادندقراربررسیوارزیابی
سويازايتوسعههايطرحازکدامهرپیشرفتمیزان

برايالزمهايریزيبرنامهوارائهطرحمجریان
.گرفتصورتامورانجامبهبخشیسرعت

ییابتداماهههارچدریاتیماليدرآمدهااتیجزئ
ماههچهاردرمالیاتیدرآمدهايتحققدرصدبیشترین

وکشورازخروجعوارضبهمربوطامسال،ابتدایی
خودروهايوهاخانهمالیاتبهمربوطتحققکمترین

فارس،گزارشبه.استخالیهايخانهبرمالیاتولوکس
ابتداییماهچهاردرمالیاتیوصولیدرآمدهايمجموع
معادلرشديباگذشتهسالمشابهدورهبهنسبتامسال

مبلغبهریالمیلیارد364وهزار512مبلغازدرصد95
میزان. استیافتهافزایشریالمیلیون107وهزار853

95مذکورزمانیدورهطیمالیاتیدرآمدهايوصولی
سالمصوببودجهدرشدهبینیپیشدرآمدازدرصد
بخشدردرصد92شاملوهشدمحقق1400
غیرهايمالیاتبخشدردرصد98ومستقیمهايمالیات

چهاردرغیرمستقیمومستقیمهايمالیات.استمستقیم
درصد47ودرصد53ترتیببه1400سالابتداییماهه

اختصاصخودبهرامالیاتیدرآمدهايمجموعاز
مذکورورهددرمستقیمهايمالیاتمجموعاز.دهندمی
درصد72معادلمابقیوتکلیفیمالیاتسهمدرصد28

مالیاتهايمجموعازهمچنین. استبودهتشخیصیمالیات
تکلیفیمالیاتسهمدرصد3مذکوردورهدرمستقیمغیر

بیشترین.استبودهتشخیصیمالیاتدرصد97معادلو
وکشورازخروجعوارضبهمربوطدرآمد،تحققدرصد

خودروهايوهاخانهمالیاتبهمربوطتحققرینکمت
درآمدبخشدر. استخالیهايخانهبرمالیاتولوکس
ودولتیغیرحقوقیاشخاصمالیاتمستقیمهايمالیات

کشور،ازخروجعوارضغیرمستقیمهايمالیاتبخشدر
خودرو،انتقالونقلبرمالیاتسیگار،فروشبرمالیات
برمالیاتوافزودهارزشخودرو،ذاريگشمارهمالیات
.استبودهدرصد100ازبیشتحققسیگارمصرف
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