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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021جهان در نیمه نخست مسدیتولدرصدي4,9رشد 

ماهبولتندررا2021در نیمه نخست مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
در نیمه نخست امسال با جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهادهدا. کردمنتشراین موسسه سپتامبر
مواجه شده است.2020درصدي در مقایسه با زمان مشابه 4,9افزایش 

درصد1,5با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 6,4در مدت یادشده مسکنسانترهدیتول
ت.ه اسشدمواجهافت 

مسمعادندیتول
کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در 

درصدي مواجه شد و با 1,2نیمه نخست امسال با افت 
، تولید به روش درصدي تولید کنسانتره2,5ود رشد وج

SX-EW درصدي همراه بود. 11با کاهش
14دومین تولیدکننده مس جهان با رشد پرو،درتولید 

می در مقایسه -ه شد، چرا که تولید مارسدرصدي مواج
درصدي 35(دوره اوج پاندمی)، رشد 2020با مدت مشابه 

را شاهد بود. با وجود بهبود وضعیت، تولید مس پرو در 
درصد کمتر از مدت مشابه 9، هنوز 2021نیمه نخست 

بود.2019
درصدي همراه بود. همچنین رشد قوي 69با رشد » سبرگگرا«تولید در اندونزي با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 

در ایاالت متحده تغییر خاصی معدنی تولید در کنگو و پاناما به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید گزارش شد و تولید 
نداشت.

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده

يدرصد3,2حدود شیافزابا2021نیمه نخستدرجهان
.استشدهمواجهدر مقایسه با مدت مشابه قبل 

از(هیثانودیتولودرصد3,5هیاولدیتول،مدتنیادر
شدههیتصفمسدیتولکل .یافتشیافزادرصد 1,7) قراضه

در نیمه ) یکیالکتراستخراجو نگینیواالکتروشامل (یلیش
درصد کاهش یافت. 7امسال نخست

درصدي تولید مس 6داده هاي رسمی حاکی از افزایش 
تصفیه شده چین است و در قاره آفریقا، کنگو با توجه به 

درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. همچنین در زامبیا 13,5توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 
د فعالیت هاي ذوب مشاهده شد. درصدي تولید مس تصفیه شده ناشی از بهبو12نیز رشد 

درصدي همراه بود. گزارش ها حاکی از کاهش تولید در 14در همین حال تولید مس تصفیه شده آمریکا در این مدت با رشد 
و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، مسائل عملیاتی و تعطیلی )SX-EW(آلمان، سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا

اتفاق افتاد.SX-EWارخانه هاي برخی ک
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس جهان 

درصدي در مقایسه با 3,8با افزایش 2021در نیمه نخست 
مهینازمصرفاگرچهمواجه شده است. 2020زمان مشابه 

یجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020سالدوم
.استيریگهمهازقبلسطحریزشورها در بیشتر کهنوز

مصرف مس تصفیه شده جهان در زانیمکهشودیمبرآورد
2020بیشتر از مدت مشابه درصد6نیمه نخست امسال 

ترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مسبوده است.
چینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازار

تصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايوديموجو کندمیاستفاده
بوده 2021در نیمه نخست ی بازارتنهزار58مازاد ازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشده
.است

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

ICSG.orgمنبع: 
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نقش مس در اقتصاد کم کربن آینده
برقی وتجدیدپذیرهايانرژيبهانتقالپروسه جهان قرار دارد.مردم و کشورهايتغییرات اقلیمی در کانون توجه بسیاري از 

.شودمیاین پروسه در نظر گرفتهفلزترینضروريعنوانبهمسوداردنیازاتفلزبهکردن
ونشانکربنکمهايفناوريدررامسنقش- کانادادرپیشرومعدنیهايشرکتازیکی-Teckدنیشرکت معاینفوگرافی

.استضروريکربنکمايآیندهبرايسرخفلزچراکهدهدمیتوضیح

چرا مس؟
هزار10ازبیشاستفاده از آنواستبودهمطرح انسانزندگیبرايضروريايمادهعنوانبهگذشته اي بسیار دورازمس
و) EV(برقینقلیهوسایلپیشرانهانرژي،ذخیرهبرايراآنکهاستکلیديویژگیچهاردارايفلزاین.داردقدمتسال

:کندمیآلایدهتجدیدپذیرهاي انرژي
.استپایهفلزاتتمامبینالکتریکیهدایتدرجهباالتریندارايمس:رسانایی

.آورددرورقیاسیملوله،شکلبهراحتیبهتوانمیرامس:پذیري و چکش خواريشکل
.کندحذفبیشتريسرعتباراگرماتواندمیبنابرایناست،آلومینیومازبیشتردرصد60حدودمسحرارتیکارایی:کارایی
.کرددهاستفاآنازعملکردافتبدونبارهاتوانمیواستبازیافتقابلدرصد100مس:بازیافتقابلیت
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خودروهاي برقیانقالب
استفاده) ICE(داخلیاحتراقموتوربامعمولیخودروبامقایسهدربیشتري مسبرابرچهارتاتوانندمیبرقیخودروهاي

اتوبوس ازبیشتربرابر18تا11بینبرقیتماماتوبوسیک: یابدمیافزایشخودرواندازهافزایشبامیزاناین. کنند
.کندمیاستفادهمسازداراي موتور احتراق داخلی)معمولی(

جایگزینحاضر،حالدر. شودمیاستفادهبرقکشیسیموگرفتهاینورترتاموتورازخودروهاي برقیاصلیقطعاتدرمس
هايکابل،دنبوترارزانبرابرسهتقریباوترسبکوجودباامااست،آنهتریننزدیکآلومینیوم. داردوجودمسبرايکمی

.دارندنیازمسبرابردومعادلبرقمقدارهمانرساندنبرايآلومینیومی

تجدیدپذیرهايانرژيبرايفلزترینضروري
مسبرابر12تاپذیرتجدیدانرژيهايسیستم. استبرقبامرتبطهايفناوريتمامتقریبابراياساسیعنصریکمس

2050سالتاخورشیديوبادفناوريازمسساالنهتقاضاي.دارندنیازسنتیانرژيهايتمسیسبامقایسهدربیشتري
.خواهد رفتفراتر)2020در سالمسجهانیتولیددرصد15حدود(تنمیلیون3ازمیالدي 
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مسمسابقه
حالیدربرسد،تنمیلیون5,4به2030سالتاکربنکمهايفناوريبرايمستقاضايکرده کهبینیپیشساکسگلدمن

پاسخگويپیشنهاديهايپروژهومعادنتعدادحال،همیندر.ه استبودتنمیلیونیکحدود2021سالدررقماینکه
پروسهبهبخشیدنسرعتبا. رسدمینظربهمحدودکامالمدتمیاندرعرضهسناریويونیستشدهبینیپیشتقاضاي

.یابدمیافزایشمسجدیدهايپروژهبرايفشاررسانی،برقودپذیرتجدیهايانرژيانتقال
Visualcapitalist.comمنبع: 
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دارد؟ادامه2022تاآهنسنگنامناسباندازچشم

توسعهترینبزرگازیکیوضعیت داده،کاهشرافوالدتولیدچینکهنامساعد شدهحالیدرآهنسنگقیمتاندازچشم
.بردمی پیشرازداییکربنبرنامهکشوراینواین کشور نگران کننده استامالكدهندگان

سپتامبر نیز ادامه پیدا کرد. در واقع کاهش قیمت ماه درصد طی ماه آگوست کاهش یافت و این افت در 62قیمت سنگ آهن 
200کاال تا اواخر جوالي بیش از از زمانی که چین خواستار محدودیت براي تولید فوالد شد، شدت گرفت و در حالی که این 

دالر افت داشت. تولید فوالد چین در نیمه نخست امسال با توجه 100حدود یادشدهدالر در تن داد و ستد شد، اما در مدت
قوي بود. شش ماهه اولدرصدي تولید ناخالص داخلی این کشور طی 12,7به رشد 

چهارمماههسهبازار درانتظاراتمورددر)Liberum Capital(»پیتالکومیلیبر«درکاالاستراتژيمدیر»پرایستام«
.بودخواهیمتندردالر100حدودبهبازگشتوهاقیمتکاهششاهد: گفت2021

110بهدالر145قبلیبینیپیشازراخودچهارمماههسهبینیپیش، S&P Global Market Intelligenceهمچنین
طوربه، گفت: استضعیفقیمتوتقاضااندازچشمبا بیان اینکهS&P Globalتحلیلگر»سیلسیونیر«.دادکاهشدالر

.یابدمی کاهشبیشترهاقیمتآهن،سنگتولیدافزایشبامعمول
وداردرانظرهمیننیز»کپیتالومیلیبر«. می بیندنزولیرا هاقیمت، چینآهنسنگتقاضايکاهشبهتوجهباسیسیل

.می بیندآیندهماهچندطیتندردالر90محدودهدرراآهنسنگقیمت
عرضههايشوكهرچند،بمانددالر100زیرمحدودهدرقیمتدارندانتظارزیاديحدتا2022سالمورددرتحلیلگران

.بیفزایدهانوسانبرتواندمیآهنسنگ
سالتاچیندرفوالدتولیدهايمحدودیتکرد،بینیپیشVery Independent Researchتحلیلگر»توماسوسجان«

درکهاستپکن2022زمستانیالمپیک،میالديآیندهسالدرچینفوالدتولیدبروثر معواملازیکی.بماندباقی2022
.کندمیمحدودهواکیفیتبهبودبرايراصنعتیتولیداتالمپیک،مانندمهمرویدادهايدرچین. شودمی برگزارفوریه

باشد،پابرجاهمچناناستممکنچینفوالدبخشهايمحدودیتکهحالیدراز لیبریوم کپیتال هم گفت: پرایستام
سال اولماههسهدرراهاقیمتتواندمیاینوکنندمیسازيذخیرهبهاقدامسالهراوایلدرمعموالفوالدتولیدکنندگان

.شناور کند
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رساخت هاي چینشدت توسعه زی
گزارش تحقیقی نشان می دهد که چین به با اشاره به اینکه یک کردیت سوئیس هم، تحلیلگر»متیو هوپ«از سوي دیگر 

پکن ممکن ، گفت:است- این کشوراصلی برنامه پنج ساله اخیر بخش-توسعه زیرساخت ها وسرعت در حال شهرنشینی 
و این باید به تقاضاي فوالد کمک ن به اهداف پنج ساله پیش ببردرا براي رسیدبرنامه توسعه زیرساخت هااست سال آینده 

اماکرده،بینیپیشتندردالر115میانگینطوربهرا2022در سالآهنسنگقیمت»مارکت اینتلیجنس«از طرفی .کند
این مسالهودهندنمیگسترشراخودتولیدزیاديبه میزانبزرگکارانمعدن«. شودایجادبازاردرتغییراتیاستممکن
».شودمیمنابعمحدودیتبهمنجر

وآهنسنگفعالیت هايدروقفهواجتماعی ومحیطیزیستمسائلدلیلبههاپروژهدرتاخیربهاشارهباهم سیسیل
.کندجهشتواندیمآهنسنگقیمتعرضه،دراختاللبروزصورتدر: هوا گفتوآببديدلیلبهنقلوحملمراکز

1,98راخامفوالدتولیدوتنمیلیارد2,4را2021سالدرجهانآهنسنگعرضهمارکت اینتلیجنس،در عین حال، 
.دادخواهد اختصاصخودبهراجهانفوالدتولیدازنیمیچین، به طوري کهکردبینیپیشتنمیلیارد

آهنسنگشرکت هاي بزرگکهدارندتردیدتحلیلگرانبرخیتن،دردالر100محدودهدرآهنسنگقیمتبهتوجهبا
کهمعتقدندآنها. دهندکاهشراخودعرضه،سودآوري در این محدودهادامهباواله وفورتسکیو،ریوتینتو،BHPمانند

.کنندمیمحدودراخودتولید،چیندرباالترهزینهباتولیدکنندگان
این : گفتاسترالیادرتولید کوچکهايعملیاتازبرخیوچیندرآهنسنگداخلیلیت هايفعابهاشارهباهمپرایس

.افتادخواهنددردسربهگروه
پالتزمنبع: 

بازار سنگ آهن و مس بعد از تعطیالت یک هفته اي چین
شیزاافروز ملی این کشورتبه مناسبنیچدرياهفتهکیالتیتعطازپساکتبر 8جمعهروزآهنسنگمتیق
يبراآهنقراضه ازکهیکیالکترقوسپر انرژييهاکورهزمینهدرراییهاینگراننیچدربرقکمبود.افتی

استفادهبلنديهاکورهازشتریبفوالددیتوليمعنابهو این مسالهکردهجادیا،کنندیماستفادهفوالددیتول
.استآهنسنگازکننده

توسعهکهیطیشرادر:گفت-گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند-ANZبانکدرکاالشدارستیاستراتژنز،ایهلیدان
فوالديبراقوييتقاضااحتمالکنند،یمنرمپنجهودستمشکلبایبدهيباالسطحلیدلبهامالكدهندگان

.استنییپاهمچنانآهنسنگو
.استکنندهنگرانبراي فعاالن بازارهمچنانرکشونیاییزداکربناستیسلیدلبهنیچفوالددیتولکاهش

ماههسهانیپاتانیچفوالددیتولکهمیهستشاهد: گفتایاسترالالمنافعمشتركبانکلگریتحل»داروكیو«
.برپا کنندهیفوردررا»سبز«یزمستانکیالمپ،دارندلیتمامقاماترایزاست،فشارتحت2022نخست

تعطیالت چین با رشد مواجه شد، چراکه ورود معامله گران چینی به بازار سبب افزایش مس نیز بعد از پایان 
و بورس رسید2009حجم بازار شد. همچنین موجودي انبارهاي بورس آتی شانگهاي به کمترین میزان از ژوئن 

مس مواجه شد.يفلزات لندن هم با کاهش موجود
اخباري مبنی بر مسدود شدن جاده معدن اصلی ،کننده مسپرو به عنوان دومین کشور تولیددر :بخش عرضه

منتشر شد. جاده یادشده کریدور معدنی پرو محسوب می شود و این انسداد که از سوي جوامع » آنتاپاکی«
بازار ازصورت گرفت، نگرانی » اسپینار«بومی و در اعتراض به عدم توجه به شکایات محیط زیستی آنها در ایالت 

فزایش داد.   را افلزعرضه
Mining.comمنبع:

منبع: رویترز
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جهانکشور برتر تولید مس10
2020در سال 

باالترین به2021سالنخستنیمهدرقیمت مساگرچه 
کرونا،ویروسگونه جدیدشیوعازپسلیو،رسیدرکورد
نیزمسازمانيهادادهاساسبر.کردنشینیعقبکمی
20به2020سالدرجهان مسدیتولکا،یآمریشناس

همچون یلیشدر حالی که .ه استدیرستنونیلیم
تولیدآمار،آورددسته برانخست تولیدمقامگذشته

.کندزدهشگفتراشماشایدکشورها یبرخ

شیلی-1
میلیون تن5,7تولید: 

یاندک2020تا2019يهاسالنیبیلیشمسدیتول
با وجود .دیرستنونیلیم5,7بهپارسالوافتیکاهش

،کودلکوشاملمسیمعدنيهاشرکت،اویروس کرون
BHP، ا در این کشور به مقدار زیادي آنتوفاگاستوگلنکور

نیترسختازیکیکشورنیا. هستنددر حال تولید 
.استدیدهنیالتيکایآمرکرونا در روسیوازآسیب ها را

پرو-2
میلیون تن2,2تولید: 

2019السدرتنونیلیم2,46مجموعازپرومسدیتول
دو . افتیکاهش2020سالدرتنونیلیم2,2به

» کوئالویکو«معدنشاملپرودرمستولید یاصلاتیعمل
شرکت » تیا ماریا«مسمعدنوآنگلو آمریکنشرکت

کشورنیادرشدهدیتولمسبیشتراست.» ساوترن کاپر«
، یجنوبکرهژاپن،آنازپسوشودیمصادرنیچبه

ازپرو مسدیتولاگرچه . قرار دارندکشورهاریساوآلمان
افزایش درصد97ازشیب2019تا2008هايسال
.بودمتفاوتداستان2020سالاما،یافت

دادقرارریتاثتحتنیز راپرومسدیتولي کرونا،ریگهمه
سالنخستمهیندردیتوليدرصد20,4کاهشباعثو

دولتچراکهشد،2019مشابهمدتباسهیمقادر2020
اعمالروسیونیامهاريبرارايارانهیسختگاقدامات

تیفعال2020ژوئندراین کشورمسدنامعالبته . کرد
.گرفتندسرازراخود

چین-3
میلیون تن1,7تولید: 

رتبهدر-جهانمسکنندهمصرفنیتربزرگ- نیچ
درآندیتولزانیم. ماندیباق2020سالدردیتولسوم
ونیلیم1,68ازاندکیوافتیشیافزایکمگذشتهسال
ازیکی،Zijinیمعدنگروه.باالتر رفت2019سالدرتن
شرکتنیا. استنیچدرفلزاین شرویپکنندگاندیتول

نیهمچنو»شانزیجین«مسوطالمعدنصاحب
.است»شوگانگ«مسوطالمعدن
بااليهاتعرفهيمعنابهنیچوکایآمرنیبيتجارجنگ

وعده،2020سالآغازدر.استبوده نیچصادراتيبرا
شدمسبازارتیتقوباعثتوافق تجاري دو کشوراولفاز 

واردگریدبارکایآمرمسکنسانتره2020ی مماهدرو
.شدنیچبنادر

جمهوري دموکراتیک کنگو-4
میلیون تن1,3تولید: 

سالدر)DRC(گوکنکیدموکراتيجمهورمسدیتول
تنونیلیم1,29ازدیتولو میزانبودثابتنسبتاگذشته

.دیرس2020سالدرتنونیلیم1,3به2019سالدر
،کنگومسرشدحالدرهاي ییدارانیترمهمیکی از 

گروهبابوده است کهمعدن آیوانهو» کاموآ کاکوال«پروژه
.داردچین شراکتZijinیمعدن

آمریکا-5
میلیون تن1,2تولید:

کهاستمتحدهاالتیامتعلق بهمسدیتولپنجممقام
2019سالدرتنونیلیم1,26ازآنمسدیتولزانیم

بر اساس. افتیکاهش2020سالدرمیلیون تن 1,2به 
تولید مس کاهش،آمریکایشناسنیزمسازمان گزارش

معدندیتولکاهشلیدلبهاین کشور در سال گذشته 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

10

در ایالت یوتا (به دلیل کاهش عیار) و » کانیوننگهامیب«
(تعلیق فعالیت کویومکزیندر»ونیچ«معدنتولید افت

) بود.19-ناشی از کووید
وتا،یکو،یومکزینزونا،یآرازکشورنیامسداتیتولشتریب

معدن. شودیمانجاميسوریموگانیشیممونتانا،نوادا،
مسيهاییدارانیتربزرگازیکیونیکاننگهامیبمس
مسبرترصادرکنندهپنججزومتحدهاالتیا. کاستیآمر
وکنسانتره،معدنسنگشکلبهیجهانبازاربه

ازیکینیچ. شناخته می شودشدههیتصفمسهمچنین 
جنگوبودهمتحدهاالتیامسعمدهواردکنندگان

یجهانتجارتدریتوجهقابلریثاتکشوردونیبيتجار
.استداشتهمس

استرالیا-6
هزار تن870تولید: 

به2019سالدرهزار تن934ازترالیاسامسدیتول
معدن .کاهش یافت2020سالدرهزار تن870

فعالیت هاينیتربزرگازیکیBHP»المپیک دم«
. و طال در جنوب استرالیا محسوب می شودومیاوران، مس

شناختهومیاوراندیتوليبرارشتیبییدارانیاکهیحالدر
درمسبزرگهریذخنیچهارمعنوانبهامااست،شده

.خودنمایی می کندجهان
Mountنیهمچن Isaتوسطکهدر کویینزلند

ازیکی،شودیمادارهشرکت گلنکوررمجموعهیز
.استیاسترالدر مسبزرگدکنندگانیتول

روسیه-7
هزار تن850تولید: 

برتريکشورهافهرستدرهفتمبهنهمتبهرازصعودبا
2020سالدرهیروسمسدیتولمس،کنندهدیتول
حدود2019سالدررقمنیاکهیحالدرافت،یشیافزا

هزار تن بود.801
کانساره،یروسدرمساتیعملنیتربزرگازیکی
بهمتعلقحاضرحالدرکهبودهيبریسدر»ادوکان«

CopperUdokan)یمعدنشرکتتر به نامپیش
مشخصیوقت2018سالدرذخیرهنیا. است) کالیبا

توسعهيبرادالراردیلیم1,25جذبدنبالبهکالیبا،شد
خبرساز،استپروژهنیادريمتالورژومعدنکارخانه

واستساختحالدراین کارخانه حاضرحالدر. شد
.ودوارد مدار ش2022ساللیاوا،رودیمانتظار

زامبیا-8
هزار تن830تولید: 

نظرازوافتیشیافزادر سال گذشته ایزامبمسدیتول
را هشتمها جایگاه کشوررنکینگ اساسبرمسدیتول

هزار تن 830این کشور در سال گذشته تولید مس . دارد
هزار تنی آن در سال797دیتولبود که در مقایسه با

.افزایش یافت2019
مسدیتولبرکهداردوجودبزرگ در زامبیامعدنچهار
این معادن شامل لوموانا (باریک . احاطه دارندکشوراین 

گلد)، کانسانشی (فرست کوآنتوم مینرالز)، معادن مس 
موپانی(گلنکور) و معادن مس کانکوال(ودانتا) است.

معادنکاملتیمالککههکرداعالمبه تازگیایزامبدولت
اریاختدرراآنسهامازدرصد10که(یموپانمس

.ردیگیمدستبهرا ) داشت

مکزیک-9
هزار تن690تولید: 

دیتولزانیم.داردقرارتولید مسنهمرتبهدرکیمکز
690به2019سالدرتنهزار 715ازاین کشورمس

اتیعمل. کاهش یافت2020در سال تنهزار 
Bupoavista del Cobreنیتربزرگسونورا،ایالت در

.استکشورنیادرمسکنندهدیتول

قزاقستان-10
هزار تن580تولید: 

درتنهزار 603ازخودمسدیتولشیافزاباقزاقستان
یبزرگنسبتاگام،2019درتنهزار 700به2018سال

کشوراین مسدیتول،وجودنیابا. برداشتدیتولرشددر
.افتیهشکا2020سالدرتنهزار580به
راقزاقستانمسدیتولازیبزرگبخش»نرالزیمکاز«

. دهدیملیتشک
تااستAktogayمعدنتوسعهحالدرشرکتنیا

تارودیمانتظاروکندبرابردوراآنپردازشتیظرف
.شودلیتکم2021سالانیپا

Investingnews.comمنبع: 
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ردمطرح ک» ریستاد«انرژيمشاورهشرکت

افزایش یک میلیون بشکه اي تقاضاي نفت در زمستان
نفتنوشت: » ؟بودخواهدچگونه،سطحباالتریندستیابی بهازپسنفتقیمتآینده «در گزارشی با عنوان » فایننشال تایمز«

قراردادهايباهاه دهکهطبیعیگاز.می کنداخبار آن پیگیري را وادار بهدیگرانکه جایی،استانرژيبازارسلطانمعموال
هاقیمت،جهانسراسردرمنابعشدنمحدودچراکهشده،تبدیلانرژيبستهلیدربههم اکنون ،شدمیگذاريقیمتنفتی

.استرا باال برده
بههابخشازبرخیزیرا،کردهافزایشبهشروعگازبحرانتاثیردلیلبهخامنفتقیمت. استنماندهمصوننیزنفت خام

.استپذیرامکاناقتصادينظرازکههستندجاییدرنفتباگازجایگزینیبالدن
نفتبهگازسوییچطریقازامسالزمستاندرنفتتقاضايکهاستمعتقدانرژي،همشاورشرکتیک)Rystad»(ریستاد«

. کندمیکمکنفتقیمتازحمایتبهویابدافزایشروزدربشکهمیلیونیکتاتواندمیگرمایشوبرقتولیدبرايتنها
.رسیددالر79یعنیگذشتهسالهفتسطحباالترینبهWTIنفت وبشکهدردالر83بهبرنتخامنفتهفته گذشته

ساله7افزایش قیمت نفت آمریکا به باالترین سطح -نمودار

وکندمیخودداريتولیدبهبخشیدنسرعتازپالساوپک«دبیر انرژي فایننشال تایمز در توییتی می گوید:» شپرددیوید«
خامنفتازحمایتزیاداحتمالبهکهیابدمیافزایشکروناگیريهمهازاقتصادهاخروجباخودخواستهطوربهنفتتقاضاي

».باشدروپیشهمچنانباالترهايقیمتاستممکنامانه،هنوز؟قیمت به قله می رسدآیا. ماندمیباقی
اما، یابدمیکاهشتامینزنجیرهتنگناهايکاهشباوگذراستآمریکاتورمسرعتکهبودباوراینبرهاماه»رزرورالفد«

افزایشسرعتبهکاالهابرايتقاضااقتصاد،بازگشاییباکهکنندمیاستداللآنها. اندنشدهقانعگذارانسرمایهازبرخی
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می شود،مجبورمرکزيبانکنیست،موقتیتورمافزایشکهشودثابتاگربنابراین .شودمیقیمتافزایشباعثواستیافته
.دهدافزایشها،قیمتمهار رشد برايرفتمیانتظارآنچهاززودتررابهرههاينرخ

صادداناناقت. کندارائهتورمافزایشبرايراهاییسرنخبایدسپتامبرماهدرکنندهمصرفقیمتشاخصارقامانتشار
یابد.افزایشدرصد0,3حدودوآگوستمشابهنرخباکنندهمصرفقیمتکهدارندانتظار،رویترزشده از سوي نظرسنجی
تالشدرتولیدزیرابماند،باالهمچنانتاریخیهنجارهايبامقایسهدراصلیکاالهايتورم،دارندانتظاربارکلیزتحلیلگران

کشدمیطولمدتیجهانیتامینزنجیرهبرفشارمعتقدند، آنها. شودو هماهنگهمگام،موجوديبازسازيوتقاضاباتااست
.برودبینازتا

نقلوحملهايهزینهولی یافته،کاهش-بودکنندهنگرانگذشتههايماهتورمدرکه- کارکردهخودروهايقیمتاگرچه
رو به سپتامبراواسطازکندتقویتاقتصادازايگوشههردرراتورمتواندیمکهانرژيقیمت. باالستهمچنانالمللیبین

. استبودهافزایش

جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 
هـزار نفـر بـه 194گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا نشان داد که بر خالف پیش بینی ها، ایـن کشـور در مـاه سـپتامبر فقـط 

. ایـن ه اسـتهزار شغل بـود500، در حالی که پیش بینی ها حاکی از ایجاد زي افزودهوق بگیران بخش غیرکشاورفهرست حق
ماه اخیر بود، سبب کاهش ارزش دالر و تقویت قیمت فلزات شد.9آمار که کمترین افزایش در 

1202اکتبر12به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
هزار415رقمبههاشرکتشدهمحققسودزانیم، 1400نخستمهیندرکهدهدیمنشانهاشرکتيسودآورتیوضعیبررس

درهاشرکتشدهمحققسودبرابردومعادلبایتقروشودیممحسوبسابقهیبرکوردکیخودنوعدرکهدهیرستوماناردیلیم
.است99سالکل
15بایتقرهاشرکتکهدهدیمنشان1400نخستمهیندرهاشرکتشدهمحققسوديالردارزشمحاسبهسنا،گزارشبه
کهاستذکربهالزم. است93سالنخستمهیندریقبلرکوردازشتریبدالراردیلیمکیرقمنیاواندداشتهسوددالراردیلیم
نیاتداومصورتدرواستشدهمحققسالدومهمیندرهاشرکتسودازدرصد31حدودمتوسططوربهریاخدههکییط

رسید.خواهديامالحظهقابلارقامبه1400سالانیپادرهاشرکتسودمجموع،يجارسالدرروند
دادهرخکهبودهيگریدمهماتفاقزینسودمیتقسنسبتیکاهشروندتداومسال،امنخستمهیندرسودزانیمشیافزاکناردر

بهواستریاخيهاسالیطزانیمنیکمترکهبودهدرصد52معادلتنها1400سالنخستمهیندرسودمیتقسنسبت. است
يمعنابهموضوعنیا. اندکردهخودسودازتوماناردیلیمهزار198حدودعیتوزعدموينگهداربهاقدامهاشرکتبیترتنیا

ذکربهالزم. استگردشدرهیسرمانیتامرینظياموريبرامتیقارزانعمنابازيامالحظهقابلحجمبههاشرکتیدسترس
.بودندداشتهنگاهخودنزدوهنکردعیتوزراخودسودازتوماناردیلیمهزار90حدودتنهاهاشرکتگذشتهسالدرکهاست

قرضهاوراقعرضهدقت بیشتر در 
جبرانمردمبهواردهضررنیاو بایدداشتوجودیراداتیاهاهیاولعرضهردنکهیابهاشارهبامجلسياقتصادونیسیکمسیرئ

بازاردريدستورصورتبهدینبادولتنیهمچن. شدخواهدفیتکلنییتعبورسدريداورتایهقیطرازمواردنیا: گفتشود،
.کنددخالتهیسرما

به: گفتودانستهاشرکتریساسهامفیتضعموجبرایدولتيهاشرکتسهامحدازشیبعرضه، یمیابراهپورمحمدرضا
بازاردرمتیقراتییتغآفتيگذارمتیقنوعنیاکهچرا،کرداستفادههیسرمابازاردريدستوريگذارمتیقازدینباعنوانچیه

عرضهدربایدوکندت دخالهیسرمابازاردريدستورصورتبهدینبادولتنیهمچن: شدادآوریيو.رودیمشماربههیسرما
.ردیگصورتيشتریبدقتهاشرکتسهامعرضهوقرضهاوراق
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55,55: شهریورشاخص مدیران خرید 

يهاتیمحدودازپسوکارهاکسباغلبشدنفعالازورماه،یشهردراقتصادکلشامخازرانیااتاقيهاپژوهشمرکزتیروا
.داردتیحکانامساعدطیشراوبزرگمشکالتهیسادرکروناریاخ
يواحد8,96جهشباوریشهردر)PMI(اقتصاددیخررانیمدشاخصکرونا،پنجمکیپماههدوبحرانکردنفروکشبا
ازآمارهاهمچنانالبته. دشثبتواحد50يباالزینآنيهارشاخصیزهمهودیرسواحد55,55به) رصدد19,2معادل(

نیاوداردتیحکاخدماتومحصوالتمتیقشیافزاتندبیشودیتولازینموردلوازموهیاولمواددیخرمتیقرشدتداوم
.باشدداشتههمراهبهبازارودیتوليبرادیجديهاچالش،تواندیملهامس

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
.استداشتهیتوجهقابلشیافزا) 46,59(مردادماهبهنسبتکهآمدهدستبه55,55وریشهر

ازبعدکشوردروکارهاکسباکثرتیفعالمجددشروعوریشهردرآنيهارشاخصیزوشاخصشیافزانیاعمدهلیدلالبته
همهعددوریشهردر. استبوده) کشوریاسیسطیشراودیکووپنجمکیپازیناشالتیتعطلیدلبه(ریاخماهدودیشدرکود

وبهترقبلماهبهنسبتصنعتويکشاورزخدمات،يهابخششامخماهنیادر. شدثبت50يباالیاصليهارشاخصیز
.شدثبت50ریزساختمانبخششامخفقط

ریاخماهچهاریطخودمقدارنیشتریببهیاپیپکاهشماهدوازبعد57,64وریشهردروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
موثر بوده است.هاتیفعالشیافزابر19دیوکوپنجمکیپازبعدوکارهاکسبمجددییبازگشاکهخصوصبه؛استدهیرس
.استمواجه شدهرکودباساختمانبخشدرهاتیفعالحالنیباا

طرحشروعيابتداازخودمقدارنیشتریببهوداشتهشیافزاوریشهردر) 57,43(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
دیشدرکودازبعدطیشراازثرامتشتریب،بودهيکشاورزوتخدماوصنعتبخشدرکههمشاخصنیاشیافزا. استدهیرس
.استانیمشتريریگمیتصمدردیتردشدنکمتروقبلماهدو

ماهبهنسبتیاندکآنبیشوداشتهشیافزامردادماهبهنسبت) 52,65(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
خدمات،يهابخشدراستخدامشیافزاازیناشساختمانبخشدرکاهشبا وجودشاخصنیاشیافزا. استشدهشتریبقبل

حالدرادیزشدتباهمچنان) 80,13(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص.استصنعتويکشاورز
. دهدیمنشانشیافزادرصد3,9قبلماهبهنسبتکهدهیرس351,1بهوریشهردرکنندهمصرفمتیقشاخص. استشیافزا

باازیموردنلوازموهیاولموادمتیقدیشدشیافزابا) 62,52(ورماهیشهردرخدماتایدشدهیتولمحصوالتمتیقشاخص
خدماتوکاالهافروشزانیمشاخص.استدهیرسخودمقدارنیشتریببهریاخماهپنجیطوافتهیشیافزايشتریببیش
. استکردهثبتراریاخماههششمقدارنیشتریب،بودافتهیکاهششدتبهریاخاهمدویطکه) 57,64(زین
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صنعتبخشدیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه57,66عددوریشهردرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهاهبنگاازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

همچنانوجود، نیباا. شودیممشاهدهصنعتبخشيهاتیفعالدربهبودروندها،تیفعالرکودیاپیپماهدوازبعدواست
شاخصفقطصنعت،شاخصیاصليهارشاخصیزنیب. کردندیابیارزقبلماهمانندراتیوضعکنندگانشرکتازیمینحدود

یصنعتيهاتیفعالرشتههمهوریشهردر. بود50يباالهارشاخصیزریساورساندثبتبهرا50ریزعددهیاولمواديموجود
.اندکردهثبترا50يباالصنعتکلشاخصعددچرم،وپوشاكوینساجعیصناجزبه

شیافزا. استرساندهثبتبهریاخماهچهاریطراخودمقدارنیشتریب) 61,96(وریشهردرمحصوالتدیتولمقدارشاخص
.استبودهکروناپنجمکیپازیناشالتیتعطازبعدعیصناییبازگشالیدلبهشاخصنیا

خودمقدارنیشتریببهریاخماهچهاریطوداشتهشیافزا) 58,93(ورماهیشهردرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.هستندمواجههاآنینگینقددیشدکمبودوانیمشتردیخرقدرتکاهشباياقتصادفعاالنالبته. استدهیرس

شدتهرچند؛داشتهیکاهشروندهمچنانیاپیپماهنیچهارميبرا) 48,75(ورماهیشهردرهیاولمواديموجودشاخص
موادکمبودیاصللیدلارز،نرخنوساناتوهیاولموادمتیقدیشدشیافزا. استبودهکمتریاندکقبلماهبهنسبتآنکاهش

عیصنایبرخ. (اندبودههمراهدیشدمتیقشیافزابایداخلهیاولموادازياریبسگریديسواز. استصنعتبخشدرهیاول
بایداخلهیاولموادنیماتدروابستهعیصناکهانددادهشیافزاشدتبهراخودمحصوالتفروشمتیقهایمیپتروشمانند

.)اندشدهروه روبمشکل
کاالصادراتزانیمشاخص. استبودهشیافزاحالدرشدتبههمچنانوریشهردر) 79,73(هیاولمواددیخرمتیقشاخص

کیالستعیصنادرصادراتشاخصاگرچه.استدهیرسخودمقدارنیشتریببهریاخماهششیطشیافزایاندکبا) 51,36(
موادمتیقدیشدشیافزاحوزهنیافعاالناعتقادبهوافتهیکاهششدتبهچرموپوشاكوییایمیشعیصناک،یپالستو

وریتبهنسبت) 58,19(وریشهردرمحصوالتفروشزانیمشاخص.استگرفتههانآازراکشورهاریسابارقابتتوانهیاول
اما،شدهبهتردوباره،بودشدهروه روب) کشوریاسیسيفضاراتییتغوناکروالتیتعطلیدلبه(دیشدافتباکهمرداد

.استکردهمشکلدچارراهاآنهیاولموادنیماتدرکهدارندتیشکاینگینقددیشدکمبودازدکنندگانیتولازياریبس
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1400تابستان-شهريخانوارهايمسکونیواحدهاييبهااجارهمتیقشاخص
واحدهايبهاياجاره"هايبخشزیرشاملکهاستمهميهابخشازیکیکننده،مصرفقیمتشاخصرآوردبدرمسکنبخش

...) وایزوگامنصبکاري،برقکاري،گچکشی،لوله: یمسکونواحدیجزئراتیتعم("مسکونیواحدتعمیرونگهداريخدمات"و"مسکونی
است.

درصد8قبلفصلبهنسبتکهرسید244،1عددبه1400تابستاندرشهري اطقمندرمسکونیواحدهايبهاياجارهقیمتشاخص
رایفصلتورمنرخنیکمتردرصد2,5بابلوچستانوستانیساستانونیشتریبدرصد27,5بالرستاناستانفصلایندر. داشتافزایش

بهنقطهتورم(قبلسالمشابهفصلبهنسبت1400تانتابسدربهااجارهقیمتشاخصتغییراتدرصد. ندداشتکشوريهااستاننیب
. دهدمینشانکاهشدرصدواحد4,4،)درصد29,1(1400بهاربهنسبتکهبوددرصد24,7،)نقطه

درصد13,1بانقطهبهنقطهتورمنرخکمترینولرستاناستانبهمربوطدرصد41,8بانقطهبهنقطهتورمنرخبیشترینفصلنیادر
درصدواحد17,2متوسططوربهلرستاناستانخانوارهاي1400تابستانفصلدردیگرعبارتبه. استيرضوخراساناستانبهمربوط
بخشدرکشورکلمیانگینازکمتردرصدواحد11,5متوسططوره بيرضوخراساناستانخانوارهايوکشورکلمیانگینازبیشتر
.اندکردههزینهبهااجاره

تورمنرخبیشتریندرصد37,5باکرمانشاهاستانکهبوددرصد27،6برابر1400تابستانفصلبهمنتهیفصلچهاردربهااجارهتورمنرخ
.ندداشتراتورمنرخکمتریندرصد13,2بابلوچستانوستانیساستانو
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اخبار مهم اقتصادي

دیتولچرخهبهمعدن670بازگشت

معادنتوسعهويسازفعالا،یاحطرحییاجراریمد
ا،یاحطرحياجرايابتدااز: گفتاسیمقکوچک

انیپاتااسیمقکوچکمعادنتوسعهويسازفعال
بهوشدایاحکوچکمعدن670،امسالهورمایشهر

.بازگشتدیتولچرخه
آغازيابتدااز: افزودرنایاباوگوگفتدریمیعظرضادیس

وشیپا،ییشناساامسال،وریشهرانیپاتاطرح
پروانهازاعم(یمعدنمحدودهمعدن،7000يبندتیاولو

بريادهیمزايهامحدودهو) کشفیگواهواکتشاف
.شدانجاماستانهرینسبتیمزاساس

توسعهويسازفعالا،یاحطرحیهماهنگيشوراریدب
يروبرتعدادنیااز: کرداضافهاسیمقکوچکمعادن
کهشدارائهحلراهوانجامیکینیکلاقداممعدن1713

است.پیدا کردهتوسعهواءیاحمعدن670مجموعدر
سطحدريفرآورواحد15توسعهوتیحمانیهمچن
.استطرحاقداماتازکشور

يراستادرطرحاقداماتگریداز: کردخاطرنشانيو
ازینموردرساختیزيهاپروژهياجرامعادن،يسازفعال

درو،یمیاالزميربناهایزطرحيمجرتیحمابامعادن
ویپژوهش- یعلم،يگذارهیسرمانامهتفاهم37انعقاد
مهیبصندوقبههپروند62یمعرفان،یبندانش
که(التیتسهاخذيبرایمعدنيهاتیفعاليگذارهیسرما

و) استنامهمهیبصدورويریگیپحالدرطرح23
.استذکرقابل،یمعدناستارتاپهشتازتیحما
نیتامهدفباراطرحنیادرویمیا: دکردیتاکیمیعظ

،یمعدنموادکنندهمصرفیمعدنعیصنايبراخوراك
جادیاوتوسعهومحصوالترهیزنجلیتکمودیتولشیافزا

يجاريهابرنامهراسدر98ساليابتداازداریپااشتغال

یتخصصجلساتیطومستمرصورتبهوکردهلحاظ
عاملاتیهاستیرحضورباطرحنیاعملکردواقدامات

.شودیمشیپادرویمیا

ورزشحوزهدرمسشرکتارزشمندقداماتا
دکترباداریددرجوانانوورزشریوزيسجاددیحمدیس

: گفتمسشرکتعاملریمديسعدمحمدریاردش
حوزهدرتانتیریمدتحتمجموعهوشماکهیاقدامات
ارزشمنداریبس،دیادادهانجامفرهنگوورزشتوسعه
اشارهباداریدنیادريسجادپرس،مسگزارشبه.است

سطحدرمسیورزشلفمختيهامیتيهاتیموفقبه
وزحماتقدردان:  کرداظهاریالمللنیبویمل
.میهستورزشامردرشمايهايریگیپ

استيخرسنديجا:افزودادامهدرجوانانوورزشریوز
اقتصادودیتوليپاهمرانیامسعیصنایملشرکتکه
دادهانجامياگستردهاقداماتورزشتوسعهحوزهدر

درزینمسشرکترعاملیمدگزارش،نیااساسبر.است
یورزشاقداماتوهاتیفعالازیگزارشهیاراباداریدنیا

سطحدودرکهکردهتالششرکتنیا: گفتمسشرکت
اقدامات،یورزشيهارساختیزجادیاویهمگانوياحرفه
.دهدانجامیتوجهقابل

يهاباشگاهیورزشيهاتیموفقبهاشارهبايسعدمحمد
صعودوشهربابکفوتبالمیتیقهرمان: گفتمسصنعت

میتیپدریپیقهرماننیچهارمکسبک،یگیلبه
نشستهبالیوالیقهرمانبیناسونگون،مسفوتسال

درکرمانمسهندبالمیتیقهرمانبیناشهربابک،
کرمانمسهندبالمیتگرفتنقراربرتر،گیلمسابقات

فوتبالمیتيهاتیموفقوایآسبرترمیتپنجفیرددر
ازياگوشه،فوتبالبرترگیلمسابقاتدررفسنجان

.استياحرفهورزشامردرشرکتیورزشيهاتیموفق

فوالدیملشرکتدیجدعاملریمدانتصاب
بهدرویمیاعاملاتیهسیرئحکمباآقاجانلومحمد
.شدمنصوبرانیافوالدیملشرکتعاملریمدعنوان

بارانیمدازآقاجانلودرو،یمیایعمومروابطزارشگبه
درنیاازشیپکهشودیممحسوبدرویمیاتجربه
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نیایمعدنعیصناومعدنتوسعهيهاطرحمعاونگاهیجا
. داشتتیفعالسازمان
يمتالورژوموادیمهندسرشتهآموختهدانشکهآقاجانلو

ارشدیناسکارشمقطعدرتهراندانشگاهیفندانشکدهاز
عیصنادفترتیریمدگذشتهيهاسالدرنیهمچناست،
درنیابرعالوهيو.داشتبرعهدهرادرویمیایمعدن

ياتوسعهيهاطرحازیبرختیریمدخوديکارسوابق
فوالدیملشرکت.استداشتهعهدهبرزینراسازماننیا
کهاستدرویمیارمجموعهیزویاصليهاشرکتازرانیا
بهشرکتنیايهاتیمامورازفوالدجامعطرحيجراا

يهاطرحياندازراهفوالدیملشرکت.رودیمشمار
.استدارعهدهزینرایاستانيفوالدسازومیمستقيایاح

شدمنصوب يمرکزبانکجدیدکلسیرئ
يمرکزبانکدیجدکلسیرئعنوانبهيآبادصالحیعل

شنهادیپبايآبادالحصسنا،یاگزارشبه.شدیمعرف
يراوییداراوياقتصادامورریوزيخاندوزاحسان
يمرکزبانککلسیرئعنوانبهرانیوزتایهاعتماد
. شدانتخاب

تابستاندرياقتصادمشارکتنرخکاهش 
همتابستاندرامسالبهاردرصد10ریزيکاریبنرخ

درياقتصادمشارکتنرخکاهشروندکهچرا،شدحفظ
.استکردهدایپادامهتابستان

تیوضعبهمربوطآمارنیترتازهیبررسمهر،گزارشبه
مرکزيسوازکه1400سالتابستانبهمربوطکاريروین

درمشارکتنرخکهدهدیمنشانشدهارائهرانیاآمار
داشتهکاهش99سالتابستانبهنسبتامسالتابستان

سالبهاربهنسبتزینمسالابهاردرمشارکتنرخ. است
لیدالازیکیمسالهنیهموبودهمراهکاهشباگذشته

یتلقگذشتهيهاماهیطيکاریبنرخکاهشمهم
.شودیم

یبررسو1400تابستانکاريروینيریآمارگطرحجینتا
9,6کهدهدیمنشانترشیبوساله15افراديکاریبنرخ

. اندبودهکاریب،)کاریبوشاغل(فعالتیجمعازدرصد
کهاستآنازیحاکيکاریبنرخراتییتغروندیبررس

تابستان(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتشاخص،نیا
.استافتهیشیافزادرصد0,1،)1399

ساله15تیجمعدرصد41,1زانیمبه1400تابستاندر
گروهدریعنیاند،بودهفعالياقتصادنظرازترشیبو

. اندگرفتهقرارکارانیبایغالنشا
استآنازیحاکياقتصادمشارکتنرخراتییتغیبررس

تابستان(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخنیاکه
.استافتهیکاهشدرصد0,7) 1399
23فصلنیادرشتریبوساله15نشاغالتیجمع

مشابهفصلبهنسبتکهبودهنفرهزار405وونیلیم
.استداشتهکاهشنفرهزار137قبلسال

نشانياقتصادعمدهيهابخشدراشتغالیبررس
48,8باخدماتبخشامسال،تابستاندرکهدهدیم

دادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمنیترشیبدرصد
ودرصد33,8باصنعتيهابخشيبعدمراتبدر.است

.دارندقراردرصد17,4بايکشاورز
نشانامسالتابستانبهمربوطکاربازارآماربهینگاه

تیجمعازنفر227وهزار12وونیلیمکیکهدهدیم
امسالتابستاندریعنیهستند؛کاریبالن،یالتحصفارغ

آموزشلیالتحصفارغفعالتیجمعکلازدرصد14,4
.اندبودهکاریب،یعال

474کهيرطوبه،استمردانازشیبزناننیبنرخنیا
97وهزار538ومردانراتیجمعنیاازنفر130وهزار
زینيدرصدنظرازدهند؛یماختصاصخودبهزنانرانفر
ودرصد14,6مردیدانشگاهالنیالتحصفارغيکاریبنرخ
.استدرصد31زن
تابستاندرمردانگروهدرالنیالتحصفارغيکاریبنرخ
وکاهشدرصد0,9،پارسالنتابستابهنسبتيجارسال

.استداشتهشیافزادرصد2,2زنانگروهدر
نفر86وهزار496وونیلیم2حاضرحالدرنیهمچن

کاریبتیجمع«سهمیبررسکهمیدارکشوردرکاریب
آنازیحاک»کشورکاریبتیجمعمجموعازکردهلیتحص
النیالتحصفارغگروهدرکارانیبدرصد40,6کهاست

،پارسالتابستاندرسهمنیاکهدارندقراریعالآموزش
.بوددرصد40,7
»شاغالنکلازلیالتحصفارغشاغلتیجمع«سهمالبته

درصد1,2سهمنیاکهيطوربه،بودهمواجهرشدبا
.استداشتهشیافزا
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