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داردنیازمسبهجهانکنید،فراموشرا»26کوپ «

دور گالسکودرکهبزرگهايشرکتمدیران ووزیراننخستیک نقطه کور داشت.» 26کوپ«گالسکوهواییوآباجالس
را - جهاندرايگلخانهگازهايین میزانبیشترانتشارعامل- فسیلیهايسوختبرايتقاضاخواهندمیهم جمع شدند،

.باشدداشتهوجودسبزترجامعهبرايبیشتريفلزاتبایدامراینتحققبراي. دهندبکاهش
درگذاريسرمایهوحمایتبرقینقلیهوسایلازباید» 26کوپ «زدایی،جنگلکاهشوسنگزغالتدریجیحذفباهمراه
ایستگاه هايوانرژيذخیرهخورشیدي،هايپنلبادي،هايتوربینيبه معنااین. کندتشویقراتجدیدپذیرهايانرژي
.استبیشترنیکلولیتیوممس،کبالت،آلومینیوم،معنايبهخودنوبهبهوبیشترشارژ

مستلزمسانتیگراد،درجه2بهجهانیگرمایشکردنمحدود. استکردهپیاده سازيرااعداد»مکنزيوود«موسسه مشاور
درصد،30بایدآلومینیومعرضه. دهدمینشانرادرصدي60رشدکهاست2030سالتااضافیمستولیدتنونمیلی19

بهزمین گرمایشکردنمحدوداز طرفی،. یابدافزایشدرصد150و140ترتیببهکبالتولیتیومودرصد50نیکل
.استفلزاتعرضهبیشترافزایشمعنايبهبازهم سانتیگراددرجه1,5
هاي معدنیغولآهن،سنگبازار رونقازپس. استحفاريامور اکتشاف و برايمعدنکارانبهيسبزچراغشرایط این

نیازموردگذاريسرمایهبینشکافاعالم کرد:در این زمینه» مکنزيوود«. شده اندنقدپولازسرشارریوتینتوو BHPمانند
.استدالرتریلیون2تقریباشده،امضاکهپروژه هاییوآیندهسال15طی

کشدمیطولسال16ازبیشمتوسططوربهانرژيالمللیبینآژانسگفتهبه. استبزرگتمشکالکار یکی ازاجرايروال 
ماننداز نظر قوانینترپیچیدههايحوزهبهورودمعنايبهروزافزونتقاضايتامین. برسیمفلزتولیدبهذخایرکشفازتا

وکارگرياختالفاتهرچند.داشتندبیمآنبهورودازغربیگذارانسرمایهبیشترکهجایی؛ استکنگودموکراتیکجمهوري
.دهدبرخجاییهردراستممکناجتماعییامحیطیزیستمنازعات

حداینتااین موارد اگر. نددارحیاتیموادازفهرستیغربیهايدولت. کنندکمکتوانندمیسیاستمدارانکهاینجاست
مانندمعدنی خاصهايحوزهباتوافقنامهانعقادبرايخودوزنازتوانندمیمتحدهایاالتواروپاییکشورهاي،اهمیت دارد

. کننداستفادهکنگودموکراتیکجمهوري
زیستواجتماعیاصولبهراآنهاحالعیندرووضعهاشرکتاز آسیب دیدنجلوگیريبرايرایقوانینتوانندمیآنها

تولیداتدرصد60برچینتوسطشدهایجادژئوپلیتیکیدردسرتواندنمیاگرچه این امر.کنندمتعهدسختگیرانهمحیطی
. کنندگفت و گوموضوعایندربارهبایدغربیهايقدرتحداقلاما،دهدتغییرراکبالتبراین کشورشدیدنفوذوکمیاب
سانتیگراددرجه1,5تازمینگرمایشحفظ: کرداعالماکتبرخود در ماهجهانیاقتصاداندازچشمدرپولالمللیبینصندوق
.دهدمیافزایشرافلزاتبرايتقاضاتوجهیقابلطوربهکهاستانرژيسیستمتغییرمستلزم

کندي از واکنشعرضهمیزان ویابدافزایشاتلزفتقاضاياگر،دادهشداردر این گزارش پولالمللیبینصندوقهمچنین 
ریلازراانرژيانتقالاحتماال چرخه بنابراین- باشدداشتهدنبالبهشدیدي راقیمتافزایشاستممکندهد،نشانخود

.اندازدمیخیرتابهیامی کندخارج
منبع: رویترز
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تجدیدپذیرهايانرژيبرايمستقاضايتجسم
درهواییوآبتغییراتبامبارزهوجهاندرکربنانتشارکاهشبرايابزارهاموثرترینازیکیبه عنوان تجدیدپذیرهايانرژي

) EVs(برقینقلیهوسایلیاباديوخورشیديهاينیروگاهماننددر حال ساختهايفناوري،وجوداینبا.شودمیگرفتهنظر
.شودمنجر معدنیبه فشردگی منابعدتوانمی

درپاكنقلوحملوپاكانرژيبخشدرمسجهانیتقاضايچگونهکهدهدمینشانTeckشرکت کاناداییازاینفوگرافی
.شودمی برابردوآیندههايدهه
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بهتواندمیورساناستبسیارفلزاین. شودمیگرفتهنظردرپذیرتجدیدهايانرژيبرايضروريفلزیکعنوانبهمس
بدونمکررطوربهراآنتوانمیواستبازیافتقابلدرصد 100فلزاین. بگیردشکلورقیاسیملوله،شکلبهیراحت

.کرداستفادهعملکردکاهش
مس تن5تقریبا داراي) PV(فتوولتائیکخورشیديانرژيهايسیستم. دارندنیازبیشتريمسبهانرژيجدیدهايفناوري
متکیمستن3,6تا2,7بهمگاواتهردرشبکه برقسازيذخیرهسیساتتاکهحالیدرهستند،) MW(مگاواتهربه ازاي
.هستند

سایر منابع 
میلیون15تا4بینتواندمیباديمزرعهیکچراکه،نیستمسمتکی بهتجدیدپذیرانرژيمنبعتنهاخورشیديالبته انرژي 

.باشدداشتهمس(واحد وزنی)پوند
ازخودروهاي برقیاصلییک از اجزايهردرمسواقع،در. کندمیمصرفمسزیاديمقدارنیزپاكنقلوملحبخش
.شودمیاستفادهبرقکشیسیمواینورترتاگرفتهموتور

خودرویککند،میمصرف- کشیسیمعنوانبهعمدتا-مسکیلوگرم20متوسطبه طوربنزینیخودرویککهحالیدر
210ازتنهاییبهخودروهاي برقیهايباتريبرايمستقاضايرودمیانتظاربنابراین،. داردمسکیلوگرم80الکتریکیمتما

براياستفادهموردمسپیش بینی می شود،همچنین.برسد2030سالدرتنمیلیون1,8به2020سالدرتنهزار
.یابدافزایش2020سالبهنسبتدرصد1000ازشبی2030سالتابرقیخودروهايشارژهايایستگاه

فلزایناگرچه.ماندخواهدباالهمچنانمستقاضايکند،میحرکتجایگزینانرژيمنابعسمتبهجهانکهطورهمان
و بودنخواهدکافیمسپایدارعرضهتضمینوتقاضابهپاسخگوییبرايتنهاییبهبازیافتاما است،بازیافتقابلدرصد 100

است.نیازموردمسدستیابی به منابع جدید برايمستمراستخراج
پیش بینی نیاز بخش هاي مختلف انرژي هاي پاك به مس

Visualcapitalistمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021جهان از ژانویه تا جوالي مسدیتولآمار

ماهبولتندررا2021در هفت ماهه مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
در هفت ماهه امسال(از ابتداي جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه اکتبر

درصدي مواجه شده است.3,6سال تا پایاین جوالي) با افزایش 
درصد4,3با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 5,5مدت یادشده درمسکنسانترهدیتول

ه است.شدمواجهافت 

مسمعادندیتول
کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در 

با افت یک درصدي مواجه شد و با 2021هفت ماهه سال 
ید به روش درصدي تولید کنسانتره، تول2,2وجود رشد 

SX-EW درصدي(که بیشتر در معدن 9,8با کاهش
اسکوندیدا اتفاق افتاد) همراه بود. 

11دومین تولیدکننده مس جهان با رشد پرو،درتولید 
می در مقایسه - درصدي مواجه شد، چرا که تولید مارس

درصدي 35(دوره اوج پاندمی)، رشد 2020با مدت مشابه 
را شاهد بود. 

بود. تولید در 2019مشابه دوره زمانیدرصد کمتر از 9، هنوز 2021هبود وضعیت، تولید مس پرو در هفت ماهه با وجود ب
درصدي همراه بود. 61با رشد » گراسبرگ«اندونزي با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 

دن و فعالیت هاي جدید گزارش شد و تولید همچون گزارش هاي قبلی، رشد قوي تولید در کنگو و پاناما به دلیل توسعه معا
معدنی در ایاالت متحده تغییر خاصی نداشت.

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده

يدرصد2,6حدود شیافزابا2021هفت ماههدرجهان
ودرصد1,8هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجه

.یافتشیافزادرصد 7) قراضهاز(هیثانودیتول
و نگینیواالکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

درصد 6,3در هفت ماهه امسال ) یکیالکتراستخراج
کاهش یافت. 

درصدي تولید مس 7داده هاي رسمی حاکی از افزایش 
تصفیه شده چین است و در قاره آفریقا، جمهوري 

درصدي تولید مس تصفیه شده 13,5توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد دموکراتیک کنگو با توجه به 
مواجه شد. 

درصدي همراه بود. گزارش ها حاکی از کاهش تولید 10,5در همین حال تولید مس تصفیه شده آمریکا در این مدت با رشد 
و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، )SX-EW(، سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا)SX-EW(در آلمان، میانمار

اتفاق افتاد.SX-EWمسائل عملیاتی و تعطیلی برخی کارخانه هاي 
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس 

درصدي 3,3با افزایش 2021جهان در هفت ماهه سال 
مواجه شده است.

یابیبازبهشروع2020سالدوممهینازمصرفاگرچه
سطحریزدر بیشتر کشورها هنوزیجهانيتقاضااما کرد،
.استيریگهمهازقبل

بازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
استفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانی

مشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجوديو کندمی
چین،موجوديدراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصم

.استبوده 2021در هفت ماهه ی بازارتنهزار95کسري ازحاکی
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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پیش بینی کردفیچ 

کندمیدنبالرانزولیسنگ آهن روندقیمت
بودکردهبینیپیش»زسولوشنفیچ«کهآنچهازکمترسطوحیبههاقیمتکاهشباآهنسنگیقیمتبه نظر می رسد، رالی

سالدردالر130و2021سالدردالر170ازراقیمتبینیپیشدر گزارش جدید خود، »فیچ«.ه استرسیدپایانبه
.استدادهکاهشتندر هر الرد90ودالر155بهترتیببه2022

پیش بینی هاي قیمت سنگ آهن-جدول

دردولتاصلیهاي محركبرنامهوکشوراینشکلVاقتصاديبازیابیازناشیکهچینآهنسنگتقاضاي: فیچ اعالم کرد
رسید.خوداوجبه2021فصل نخست است،سازوساختازحمایت

ماشود،میبرداشتهتدریجبهنیزفوالدتولیدهايمحدودیتواستکردهکاهشبهعشروچینانرژيبحرانکهحالیدر«
محدودیتبرچیندولتتمرکزباچراکهبازگردد،2022سالدربودهامحركازناشیکهقويتقاضاتاثیرنداریمانتظار

».یابدمیهشکاجدیدهايپروژهورسدمیاتمامبهساخت و سازهايپروژه،اعتباريخطوط
تقاضاينتیجهدروچینامالكبازاربرايراايفزایندهخطرات،»اورگراند«گروه ساختمانی مالیمشکالتدنبالبهفیچ

.کندمیمشاهدهسازوساختبخشازآهنسنگ
تقاضاياندازچشمومی شودییاجرااورگراندسقوطپیرومحلیدولتمخارجواعتباراتمورددراضافیمقرراتاحتماال «

».دهدمیکاهشآیندهسالپنجتاسهبرايرافلزاتوسازوساخت

عرضهبازگشت مازاد 
شدهدریاییبازاردرعرضهمحدودیت هاي کاهشباعثاسترالیاوبرزیلاتتولیدبهبوداعالم کرد:عرضهزمینهدر»فیچ«

.بردمیزمان»برومادینیو«سدتنفروریخازقبلهايظرفیتبه»واله«بازگشتگرچهاست،
68،شرکتاین2021نخستماههسهآهنسنگتولید. کندمیکارآهنسنگتنمیلیون330تولیدفعلیظرفیتباواله

تنمیلیون76به2021دومماههسهتولیدکهحالیدربود،2020نخستماههسهازبیشتردرصد14,2کهبودتنمیلیون
.بود2020دومماههسهازبیشتررصدد12ورسید

اعالم2021مالیسالدرتنمیلیون182حجمباهاي دریایی خود رامحمولهبرآورد»فورتسکیو متالز«شرکت استرالیا،در
کرد.تعیینتنمیلیون185تا180بینرا2022مالیسالبرايدریایینقلوحملراهنمايو

نقطهدراین میزانکهکردگزارش2021براي سال مالی تنمیلیون253,5راآهنسنگولیدتBHPشرکتمشابه،طوربه
.داردقرارشرکتبینیپیشمحدودهیباالی
احتماالوکردترسیماشماههششنتایجدرراناامیدکنندهاندازيچشم»ریوتینتو«تنهابزرگ،تولیدکنندگانمیاندر

سالبراياین شرکت تنیمیلیون340تا325تولیدراهنمايحدترینپاییندرحالترینبهتدري سنگ آهنی هامحموله
.گرفتخواهندقرار2021

ماه هاي باقیمانده ازدرداریمانتظارکنند،میرعایتراتولیدهايدستورالعملمعدنکارانهمهاینکهبهتوجهبافیچ اعالم کرد: 
.باشیمداشته2021نیمه نخست بامقایسهدررا بهتريتولیدمارقا، 2022سالدرهمچنین و2021
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مازاد سنگ آهن در حال بازگشت است-نمودار

مدتبلنداندازچشم
معتقدیمما«.کنددنبالراسالهچندنزولیروندآهنسنگقیمتداردانتظارفیچ،2022-2021سال هايازفراترنگاهیبا

ازهن آسنگ تولیدافزایش وچینفوالدتولیدرشدکاهشزیرابود،خواهدکاهشبهرومداومطوربهآهنسنگقیمتکه
».دادخواهدادامهبازارسست کردنبهجهانیتولیدکنندگانسوي
تاتنهردردالر65به2021سالدرتنهردردالر155میانگینازهاقیمتکرده که بینیپیشبلندمدت،برايفیچ
.یابدکاهش2030سالتاتنهردردالر52و2025سال

Mining.comمنبع:

افت آلومینیوم در واکنش به اخبار روسیه
دالر را به خود دیده بود، طی هفته هاي اخیر با افت قیمت مواجه و به 3168که در ماه گذشته قیمت آلومینیوم 

نوامبر 12کانال پایین تر سقوط کرد. قیمت نقدي پیشنهادي هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن روز جمعه 
دالر بود.2676

عوارضروسیهاینکهبرمبنیپیش بینی هانوشت:رویترز درباره دالیل افت قیمت این فلز طی دو هفته اخیر
دررافلزاینقیمتشد کهکاالموجوديفروشباعثکند،تقویتراجهانیعرضهوحذفراآلومینیومصادرات

.دادکاهشمتحدهایاالتواروپافیزیکیبازار
درصدي مواجه شده است. 16ا افت از بازار مس نیز خبر می رسد که تولید شرکت کودلکو شیلی در ماه سپتامبر ب

بود)گزارش شده و همزمان برخی تجار 49,6:(عدد سپتامبر49,2چین نیز در اکتبر PMIهمچنین شاخص رسمی 
به آغاز کاهش تقاضاي مس چین نسبت دادند. ااین مساله ر
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گزارش وضعیت خودروهاي برقی در اجالس جهانی آب و هوا

سالدرسواريبرقیخودروهايفروششد،منتشرBloomberg NEFاز سويهفته گذشتهکهايویژهگزارشبر اساس
.رسدمیدستگاهمیلیون5,6بهویابدمیایشافزدرصد80ازبیش2021

منتشربلومبرگمشارکتباو» 26کوپ «اجالس آب و هوایی درخواستبهکه»صفرآالیندگیبانقلیهفکت بوك وسایل«
نشانوکردهمستندراگرفتهانجامايجادهنقلوحملبخشدرخالص کربنصفرانتشارسمتبهکههاییپیشرفتشده،

.استهمیشه روشنازبیشآالیندگیبدونخودروهايآیندهکهدهدمی
یصنعترهبرانودولت هاازائتالفیکهجاییشد،ارائه»26کوپ «در اجالس جهانی نقلوحملروزمناسبتبهگزارشاین
) سوختیپیلوریديهیببرقی،خودروهايشامل(مسافريبرقیخودروهايفروشفکت بوك،به گزارش اینآمدند. همگرد
سواريخودروهايجهانیفروشازدرصد7بهوبوده2019سالمشابهمدتازبیشتردرصد140امسالنخستنیمهدر

.می شودمقایسهمتحدمللسازمانهواییوآبتغییراتقبلی کنفرانسزمان ،2019سالدرصد2,6بارقماین. استرسیده
8,5کهاستدستگاهمیلیون13بهنزدیکحاضرحالدرمسافربريسوختیپیلوبرقیلیهنقوسایلجهانیناوگانمجموع
ازکسريسوختیپیلنقلیهوسایلهنوز(هستندیا پیل سوختیبرقیازاعم) ZEVs(واقعیآالیندگیبدوندستگاهمیلیون

).دهدمیتشکیلراکل این خودروها
واستیافتهافزایش2019نسبت به درصد22امسال، نیمه نخستتایآالیندگبدونهاياتوبوسجهانیناوگان

Bloomberg NEFباشندآالیندگیبدون2021سالتا پایانشهريهاياتوبوسکلازدرصد18کهداردانتظار.
کهدهدمینشانصنعتاین اندازهايچشمبررسی».رسدمینظربههمیشهازترروشنآینده: «این گزارش می افزاید

.استیافتهافزایشجهانسراسردربدون آالیندگیمربوط به خودروهايهايبینیپیش
ZEVsبدون آالیندگی یا جهانیناوگانالکتریکی برايخودروهاياندازچشمبر اساسBloomberg NEFجدیدبینیپیش

میلیون 495و با تعداد 2019بوط به سال قبلی مراست. پیش بینییافتهافزایشدستگاهمیلیون677به2040سالتا 
.بود2040براي سال دستگاه 

کهحالیدرداده،افزایش2019سالدرصد از7رابرقیخودروهايناوگان2030بینیپیش) IEA(انرژيالمللیبینآژانس
.استدادهافزایشدرصد11راسوختیپیلوبرقیجهانی خودروهايناوگانبرايخود2040سالبرآورداوپکسازمان
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ناوگان جهانی خودروهاي بدون آالیندگی-نمودار

طیفشارژ،هايزیرساختترسریعاندازيراهها،هزینهوباتريفناوريبهبودشاملعواملازايبر اساس این گزارش، مجموعه
دارد.وجودمدل هاي جدیدتردرشارژافزایش سرعتوترطوالنیمشتریان، پیمایشارائه شده بههايمدلازتريوسیع

2035سالتابایدداخلیاحتراقموتورخودروهايفروش: گفتگزارشایناصلینویسندهو تحلیلگراودونوان،الکساندرا
طیراتوجهیقابلپیشرفتهاگزارشوي گفت:.برسدکربن صفرانتشار به2050سالتاايجادهونقلحملتاشودمتوقف

اگر،وجوداینبا«.استشدهتقویتخودروسازندگانوپیشروهايدولتهايطلبیجاهباکهنشان می دهد گذشتهالسدو
».داردوجودکردنپربرايبزرگشکافیکهنوزبرسیم،2035االجلضرببهجهانیسطحدربخواهیم

2021میلیون شارژر خودروهاي برقی تا پایان 7نصب -2نمودار

Mining.com: منبع
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202نوامبر12به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
يوسازخودرفوالد،مس،جملهازهاشرکتیبرخدردولتسهامماندهیباقبخش،يسازیخصوصسازمانسیئرگفتههب

سالانیپاتايواگذاريبرایرانیکشتوفارسجیخلنگیهلدمخابرات،صادرات،وملتتجارت،يهابانکخودرو،رانیاپا،یسا
.شودیمفیتکلنییتع

رشیپذاتیهلیتشکدنبالبه: کرداظهارخبرنگارانجمعدررانیایبازرگاناتاقنشستهیحاشدرزادهقرباننیحس
.شودرفعریمسنیاموانعنیقوانياجراباتامیهستاند،نشدهبورسواردتاکنونکهیمیپتروشيهاشرکتوهاشگاهیپاال

هیاولعرضهندهیآماهکیتاهايزیربرنامهاساسبرواستگذاشتهسرپشترایمقدماتيهاالزامشازندشگاهیپاال: افزوديو
عرضهيزودبهکههستندبورسدررشیپذریمسکردنیطحالدرزینیروگاهیننگیهلدسهنیهمچنشود،یمانجامآن
.شودیمانجامآنهاهیاول

درمنتیفعالآغازتیاولوهايواگذاربخشدرژهیوبهيسازیخصوصسازمانگذشتهازیشناسبیآسنکهیاانیببازادهقربان
نیااهدافجملهازهابنگاهوهاشرکتقالبدردولتيهاییداراسبمنايواگذاروتیریمد: کردحیتصراست،بودهنهادنیا

.استسازمان
یچالشيهاپروندهدرشدهانجاممراحلهمه: کرداظهارنهاد،نیادرتیشفافجادیابهاشارهبايسازیخصوصسازمانسیئر
موجبتاداشتخواهدادامهزیندیجديهايارواگذيبراندهیآدرروندنیاواستمشاهدهقابلسازماننیاتیسايروبر

يواگذارازبعدتیموفقازینیتضمدیباسیپرسپولواستقالليهاباشگاهدرباره: گفتزادهقربان.شودیعمومخاطرنانیاطم
.نشونددچارهاهبنگابقیهسرنوشتبههاباشگاهنیاتابودنخواهدریپذامکانيواگذارن،یتضمنیابدونوباشدداشتهوجود

بوده،کرمانشاهنفتشگاهیپااليهاییدارايگذارارزشدرکهیمشکالتلیدلبه: گفتيسازیخصوصسازمانسیئر
قرارقراردادفسقآستانهدرکهگریديهاشرکتمانندزینبخشنیاامااست،يداوراتیهمرحلهدرشرکتنیايریگبازپس
.ردیبگارقريبازنگرمورددیبا،دارند
فیتکلتوماناردیلیمهزار90: کردحیتصردارد،يواگذارقابليهابنگاهومستغالتامالك،دولتنکهیاانیببازادهقربان

يجارسالدريسازیخصوصسازمانبرعهدهمختلفينهادهادرونیدرفعتوماناردیلیمهزار130وسهامفروشيابودجه
.استتهافینتحققتاکنونکهبوده
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دیرسواحد54،76بهمهرماهشاخص مدیران خرید

بر اساس. کردمنتشراراقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحدورهنیپنجموستیبران،یااتاقيهاپژوهشمرکز
مهردررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنج
.استقبلماهازکمترواحد0،79آنرشدزانیماماشده؛ثبتواحد50يباالگرچهکهآمدهدستبه54,76
ازکهشدهمنتشرزینصنعتبخش) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحدورهنیهفتمویسگزارشدوره،نیادرنیهمچن
. داردتیحکاواحد50,83بهآندنیرسوورماهیشهربهنسبتشاخصنیايواحد6،83کاهش

مواديموجودوبودهمواجهانیمشتردیجدسفارشاتزانیمتوجهقابلافتبامهرماهدرصنعتبخشگزارش،نیااساسبر
بهمهرماهدرصنعتبخشيکاالصادراتزانیم. استداشتهیکاهشروندیاپیپماهنیپنجميبرازینبخشنیاهیاول

.استکردهدایپیکاهشروندزینمحصوالتفروشزانیمودهیرسریاخماهششدرمقدارنیکمتر

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
ریسا،یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیموشدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخصجزبهماهنیادر

ويکشاورزوخدماتبخشازیناشبیترتبهمهرماهدرشاخصنیاشیافزا. اندشدهثبت50ازباالتریاصليهامؤلفه
.استبودهساختمان

شیافزازانیم. استداشتهشیافزاوریشهربهنسبتيکمترشدتبا) 56،16(مهرماهدروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.هاستبخشریساازکمترصنعتبخشدرشاخصنیا

. استداشتهشیافزاوریشهربهنسبتيکمتررشدشدتبامهرماهدر) 55,16(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استبودههمراهشیافزاباگریدبخشدودرامابوده،یکاهشصنعتبخشدرشاخصنیااگرچه
ژهیوبشاخصنیاشیافزا. استدهیرسطرحشروعيابتداازخودمقدارنیشتریببه) 64,07(سفارشلیتحووانجامسرعت

.استبودهيشتریبشدتباصنعتويکشاورزوخدماتبخشدر
شیافزالیدلبهشاخصنیا. استداشتهکاهشیاندکمهرماهدر) 49،98(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص

.استداشتهکاهشساختمانوصنعتبخشدودريشتریبشدتباارزنرخوهامتیق
یطخودمقدارنیکمتربهوداشتهکاهشورماهیشهربهنسبت) 47,84(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

دراستخدامکاهشازیناشصنعت،بخشدرآنشیافزابا وجودخصشانیاکاهش. استدهیرس99آبانازریاخماهه11
.استيکشاورزوخدماتبخش

نیشتریببهواستشیافزاحالدرادیزشدتباهمچنان) 83,52(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
يبراکلشاخصعددمهرماهدررانیاآمارزمرکآمارنیآخراساسبر. استدهیرس99مهرازریاخماه12یطخودمقدار

بهیمنتهماههدوازدهتورمنرخودهدیمنشانشیافزادرصد3,7قبلماهبهنسبتکهدیرس364،1بهکشوريخانوارها
.استدهیرسدرصد45,4عددبهکشوريخانوارهايبرامهرماه



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

14

. استدهیرسریاخماهششیطخودمقدارنیشتریببه)63,55(مهرماهدرخدماتایدشدهیتولمحصوالتمتیقشاخص
يهانهیهزشیافزانیهمچنوارزنرخباالرفتنباخصوصبهریاخيهاماهیطازینموردلوازمهیاولموادمتیقدیشدشیافزا
.استشدهمهرماهدرشاخصنیاشتریبشیافزاباعثياقتصادتیفعالانجامودیتول

اقتصادکلشامخيهارشاخصیزهمهانیمدرمهرماهدرياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه
ایکاالصادراتزانیمویانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشده،يداریخرلوازمایهیاولمواديموجوديهالفهوم

وازیموردنلوازموهیاولمواديهامتیقوارزنرخدیشدشیافزا،ياقتصادفعاالنگفتهبه. اندداشتهیکاهشروند،خدمات
.ستابودهوکارهاکسبياقتصادتیفعالانجامدریبزرگچالشزینماهنیادرآننیماتمشکل



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

15

صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه50,83عددمهرماهدرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

صنعت،شاخصیاصليهارشاخصیزنیب. استقبلماهمشابهيحدودتاتیوضع،صنعتبخشفعاالناکثراعتقادبه. است
يهارشاخصیزریساورساندهثبتبهرا50ریزعددهیاولمواديموجودشاخصوانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

ست.ابوده50يباالیاصل
روه روبیاندکاریبسرونقوشاخصعدددرکاهشباوریشهربهنسبت) 51,31(مهرماهدرصوالتمحدیتولمقدارشاخص

.استبودهرگذاریثاتشاخصکاهشدرهیاولمواديموجودوسفارشاتکاهش. استبوده
فعاالناعتقادبهوداشتهیکاهشاریبسروندقبلماهبهنسبت) 45,22(مهرماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استداشتهریثاتآنکاهشدرانیمشتردیخرقدرتکاهشنیهمچنوهیاولموادمتیقوارزنرخشیافزا،ياقتصاد

ماهبهنسبتيشتریبشدتباوداشتهیکاهشروندیاپیپماهنیپنجميبرا) 44,52(مهرماهدرهیاولمواديموجودشاخص
.استصنعتبخشدرهیاولموادکمبودیاصللیدلارز،نرخوهیاولموادمتیقدیشدشیافزا. استداشتهکاهشقبل

به. استدهیرسخودمقدارنیکمتربهریاخماهششیطوداشتهکاهشماهمهردر) 43,57(کاالصادراتزانیمشاخص
رگذاریثاتيمرزيبازارهاصادراتاهشکدرافغانستانوجانیآذرباوارمنستانبارانیامرزشدنبستهياقتصادفعاالناعتقاد

یابیارزطبقاما،بودهدالرونیلیم268واردیلیم5ارزشبهمهرماهصادراتزانیمگمرك،آماربهبنااگرچه. استبوده
يهافراوردهعیصناوینساجعیصنامبلمان،وکاغذچوب،مانندتیفعالرشتهچنددرفقطوکاهشصادراتياقتصادفعاالن

.استداشتهشیافزاصادراتشاخصگاز،ونفت
کاهشلیدلبهانیمشتريتقاضاکاهش. استکردهدایپیکاهشرونددوباره) 46،53(مهردرمحصوالتفروشزانیمشاخص

.استفروشدرکاهشنیایاصللیدالازیکید،یخرقدرت
ماهنیادرفروشتیوضع، 19- دیکووپنجمکیپوانتخاباتازپسشدیمینیبشیپياقتصادفعاالنانتظاراساسبراگرچه

.دادقراریکاهشریمسدرراآندوبارهتقاضادررکودیول،شودشتریب
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1400تابستان-رانیامعدنبخشدکنندهیولتمتیقشاخصگزارش
درکهبودهدرصد10،1) یفصلتورم(قبلفصلبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد1400تابستانرد

درصد،9,4سنگزغالگروهبهمربوطیفصلتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد1400،28,6بهاردراطالعنیهمباسهیمقا
وفلزيهايکانهسنگ،زغالگروهسههریفصلتورم. استبودهدرصد8,7یمعدنموادسایرودرصد10,2فلزيهايهکان

.استافتهیکاهشقبلفصلباسهیمقادریمعدنموادسایر
نقطهبهنقطهتورم

) نقطهبهنقطهتورم(قبللسامشابهفصلبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد1400تابستاندر
شانمحصوالتفروشيازابهیمعدنموادفروشندگانتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استبودهدرصد101،6

نقطهبهنقطهتورمیبررسموردفصلدر. داردشیافزادرصد1399،101,6تابستانبهنسبت1400تابستاندرکشورداخلدر
نقطهتورم. استدرصد68,6یمعدنموادسایرودرصد105,8فلزيهايکانهدرصد،89,6سنگزغالعمدهوهگربهمربوط

.استداشتهکاهش1400بهارباسهیمقادریمعدنموادسایروفلزيهايکانهسنگ،زغالعمدهگروهسههردرنقطهبه
ساالنهتورم
دورهبهنسبت1400تابستانفصلبهیمنتهفصلچهاردرمعدنبخشکنندهدیتولمتیقکلشاخصنیانگیمراتییتغدرصد
نشانشیافزادرصدواحد3,8قبلفصلدراطالعنیهمبهنسبتکهاستبودهدرصد116،1) ساالنهتورم(قبلسالدرمشابه

سایرودرصد123,3فلزيهايهکاندرصد،102سنگزغالعمدهگروهبهمربوطساالنهتورم،یبررسموردفصلدر.دهدیم
.استدرصد67,4یمعدنمواد
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1400تابستان-رانیاصنعتدکنندهیتولمتیقشاخصگزارش
دیرسدرصد9،8به) یفصلتورم(قبلفصلبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد1400تابستاندر
مختلفهاي	ربخشیزانیمدریبررسموردفصلدر. داردشیافزادرصدواحد1,6قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکه

کاغذساخت،)درصد3,2(ينورویکیالکترون،ياانهیرامحصوالتساختهاي	ربخشیزبهمربوطیفصلتورمنتریکمیصنعت
هايربخشیزبهمربوطبیترتبهنتریشیبو) درصد4(تنباکووتوتونهايفراوردهساختو) درصد3,9(يکاغذمحصوالتو

محصوالتساختو) درصد19,5(غیرفلزيکانیمحصوالتسایرساخت،)درصد22,4( یچوبيهاوردهآفروچوبساخت
است.) درصد13,3( غذایی
نقطهبهنقطهتورم

) نقطهبهنقطهورمت(قبلسالمشابهفصلبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد1400تابستاندر
يکاالهادیتوليازابهیصنعتمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. دیرسدرصد62،3به

،1400بهاردرنقطهبهنقطهتورم. داردشیافزادرصد1399،62,3تابستانبهنسبت1400تابستاندرکشورداخلدرخود
.استبودهدرصد94,7

تنباکووتوتونهايفراوردهساختهاي	ربخشیزبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنیکمتر،یصنعتمختلفهاي	ربخشیزانیمدر
موردشیمیاییمواددارویی،محصوالتساختو) درصد39(لریترمینولریتر،يموتورهینقللیوساساخت،)درصد24,8(

هايربخشیزبهمربوطبیترتبهنقطهبهنقطهتورمنتریشیبو) درصد40,1(گیاهیداروییمحصوالتوداروسازيدراستفاده
سایرساختو) درصد88,6(ییایمیشيهاوردهآفروییایمیشموادساخت،)درصد99,2(یچوبيهاوردهآفروچوبساخت

است.) درصد78,4(غیرفلزيکانیمحصوالت

ساالنهتورم
تابستانفصلبهیمنتهفصلچهاردرکشورداخلدریصنعتمحصوالتدکنندهیتولمتیقشاخصنیانگیمراتییتغدرصد
شیافزادرصدواحد1,9قبلفصلدراطالعنیهمبهنسبتکهدیرسدرصد80،4بهقبلسالدرمشابهمدتبهنسبت1400
. دهد	یمنشان

هايفراوردهساختهاي	ربخشیزبهمربوطساالنهرمتونیکمتر،یصنعتمختلفهاي	ربخشیزانیمدر،یبررسموردفصلدر
گیاهیداروییمحصوالتوداروسازيدراستفادهموردشیمیاییمواددارویی،محصوالتساخت،)درصد22,7(تنباکووتوتون

موادساختهايربخشیزبهمربوطبیترتبهساالنهتورمنریتشیبو) درصد44,8(مصنوعاتسایرساختو) درصد40,6(
زاتیتجهسایرساختو) درصد106,2( نقلوحملزاتیتجهسایرساخت،)درصد113,2(ییایمیشيهافرآوردهوییایمیش

است.) درصد98,2(نقلوحمل
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اخبار مهم اقتصادي

ایرانفوالدصادراتيدرصد30رشد
امسالماهه7یط

تمحصوالویانیمفوالد(رانیافوالدصادراتمجموع
912وونیلیم5سال،امنخستماهههفتدر) يفوالد
ازیحاک،پارسالمشابهدورهبهنسبتکهبودهتنهزار
.استيدرصد30رشد

انجمنيآمارگزارشنیترتازهرببنادرو،یمیاگزارشبه
نخستماهههفتدورهدررانیافوالددکنندگانیتول

هزار57وونیلیم4کشور،یانیمفوالدصادرات،امسال
سالمشابهدورهبهنسبترايدرصد27رشدکهبودهتن

صادراتسهم،یانیمفوالدصادراتاز.دهدیمنشانقبل
2،يجارسالنخستماهههفتدورهدربلومولتیب
کیاسلب،صادراتسهموتنهزار722وونیلیم
صادرات،این مدتدر.استبودهتنهزار335وونیلیم

ولتیبصادراتوکردهتجربهرايدرصد80رشدباسل
.استافتهیشیافزادرصد11بلوم،
ماهههفتدورهدرکشوريفوالدمحصوالتصادراتکل

نسبتکهبودهتنهزار855وونیلیمکیامسال،نخست
نشانرايدرصد38رشدقبل،سالمشابهدورهبه
مقاطعراتصادسهم،يفوالدمحصوالتانیماز.دهدیم

صادراتوبودهتنهزار486وونیلیمیک،يفوالدلیطو
درصد44امسال،نخستماهههفتدرمقاطعنیا

راسهمنیشتریبکهلگردیمصادرات.استافتهیشیافزا
ماهههفتدردارديفوالدمحصوالتکلصادراتانیماز

57گذشته،سالمشابهدورهبهنسبتامسالنخست
تنهزار307وونیلیمیکبهوافتهیشیافزادرصد

18رشدبازینيفوالدتختمقاطعصادرات.استدهیرس
.استدهیرستنهزار369بهمدت،نیادريدرصد
رشدباشدهادیمدتدریاسفنجآهنصادراتنیهمچن
.استدهیرستنهزار698بهيدرصد279

نیتامحهیالیتیفوریبررسبامجلسمخالفت
داروویداميهانهاده،یاساسياالهاک

یتیفورکیویتیفوردویبررسبامجلسندگانینما
داروویداميهانهاده،یاساسيکاالهانیتامحهیال

.کردندمخالفت

یعلننشستدرمجلسندگانینمام،یتسنگزارشبه
دویبررسيتقاضابامقننهقوه) آبان23کشنبه،ی(امروز

،یاساسيکاالمطمئننیماتحهیالیتیفورکیویتیفور
يهااستیسویپزشکزاتیتجهودارو،یداميهانهاده
کهکردندمخالفتریپذبیآساقشارتیحمايبرایجبران

صورتبهمذکورحهیالمجلسیداخلنامهنیآئبراساس
.گرفتخواهدقراریبررسمورديعاد
يارهفتولفمخايار127موافق،يار99باندگانینما

يتقاضاباصحندرحاضرندهینما249مجموعازممتنع
نیهمچن.کردندمخالفتحهیالنیایتیفوردویبررس
موافق،يار102باحهیالنیایتیفورکییبررسيتقاضا
250مجموعازممتنعيار10ومخالفيار119

. دینرسندگانینمابیتصوبهصحندرحاضرندهینما

بازارمیتنظستادبهخودرويگذارمتیقي واگذار
ستادبهخودروهايگذارمتیقیبررس: گفتصمتریوز

نیادربارهستادنیاواستشدهسپردهبازارمیتنظ
.کردخواهديریگمیتصمموضوع

بردیکاتبانیامیفاطمرضادیسم،یتسنگزارشبه
کشوريخودروسازعیصناازدولتجانبههمهتیحما

زدهمیسدولتيبراصنعتنیايسودآور: کردظهارا
يریگیپراهدفنیاتوانتمامباماوداردياژهیوتیاولو

.میکنیم
باوزارتخانهنیاکهیاصلاهدافازیکی: گفتصمتریوز

کشورخودروسازاناهتماموهادستگاهگریديهمکار
.استخودرودیتولوراژیتشیافزاکند،یميریگیپ
خودروهامتیقنییتعدربارهکهياخباربهاشارهبايو

یبررس: افزود،استشدهمنتشرریاخيروزهادر
وشدهسپردهبازارمیتنظستادبهخودروهايگذارمتیق
.کردخواهديریگمیتصمموضوعنیادربارهستادنیا

وپایسايخودروسازيهاشرکتگذشتههفتهاواخر
19تا15نیبرایداخلوالتمحصمتیقخودرورانیا

بودنددادهشیافزا) تومانونیلیم56تاونیلیم4(درصد
. استداشتهیپدرمردميسوازيادیزيهاواکنشکه

شیافزا،خودرومتیقشیافزايبراخودروسازانهیتوج
شیافزايمبناوشدهاعالمانیزباهمراهدیتولوهانهیهز

.استبودهيمرکزبانکیاعالمیبخشتورمهممتیق
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