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شدبرآورد» فیچ«موسسه رتبه بنديدر جدیدترین گزارش 

و مواد معدنیمفروضات قیمت فلزاتبهبود 
ترین گزارش خود، مفروضات قیمت هاي جهانی فلزات و مواد معدنی را ) در تازه Fitch Ratings»(فیچ«موسسه رتبه بندي 
تعادلعدمیازداییکربندلیل برنامه هاي جهانیبهبلندمدتتقاضايافزایشازکهفلزاتی دستهآنویژهبافزایش داده است، 

.برندمیسودمدتکوتاهتقاضايوعرضه

مس
با توجه کهایمدادهافزایشقويتقاضايدلیلبهرامسمدتمیانومدتکوتاهيهاقیمتموسسه رتبه بندي فیچ اعالم کرد: 

. شودمیحمایتتجدیدپذیرهايانرژيوبرقیخودروهايتولیدمانندانرژيانتقالبه روندهاي
داریمانتظارما).اخیرسال20حجم پایین و کم سابقه موجودي بورس ها در(ددارقرارپایینیبسیارسطوحدرمسذخایر«

است،افزایشحالدرتقاضاکهحالیدر. کندحمایتهاقیمتازوبماندمتعادلمدتمیاندرزیاديحدتامسبازارکه
مواجههاییچالشبامحلیجوامعمقاومتوجدیدهايپروژهمحیطیزیستمجوزهايدریافتبرايمعدنیهايشرکت
».دهدمیکاهشراعرضهمازاد بوط به مراین مساله ریسک هايکههستند

سنگ آهن
براي سال هايودادیمکاهش2022را براي سالآهنسنگیقیمتاتضوفرماین موسسه در مورد سنگ آهن اعالم کرد:

ترمتعادل، 2021سالدربزرگکسريپس از2022سالدرآهنسنگبازار،داریمانتظار. دادیمافزایش2024و 2023
.باشد

حمایت2022سالدرقیمتتعدیلازکهمی ماندباقیگذشتهسالدوازباالتراحتماالواستیافتهافزایشهاموجودي«
رانزولیریسک هاي- یمحیطزیست پیروي از شرایطونقلوحمليهانرخجملهاز-هاهزینهتورم،وجوداینبا. کندمی
.کندمیمحدودآیندههايسالطی
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سنگزغال 
کنندهمنعکس2022سالبرايشوککسنگزغالقیمتشدهروزبهمفروضاتدر مورد زغال سنگ پیش بینی کرد، »فیچ«

-زمستانفصلهايمحدودیتوفوالدناشی از افت تولید-چینيتقاضاکاهشدلیلبهکهاستاز قیمت هایی ماانتظار
شود.متعادل میفعلیسطوحبهنسبت

داردوجودهندجملهازرشدبهروتقاضايزمینه هايازبرخیحالیدروماندمیباقیعرضهاختالل احتماال،وجوداینبا
.کندمیحمایتمامدتکوتاهانتظارحدازباالترفرضازکه

آلومینیوم
ظرفیتکاهشبهچیندربرقاختالالت. دادیمافزایشبازارقويبنیاديعواملدلیلبهراآلومینیومیقیمتمفروضاتتمام«

شده2021سالدرتوجهیقابلکسريبهمنجر،ظرفیت هادوبارهاندازيراهیاافزایشتاخیر درباهمراهکهانجامیدهتولید
. یابدادامهبازارفشرده تعادلبا2022سالدرپیش بینی می کنیمواست 

. شودجبرانتولیدکاهشبااست که آنازبیش،تراشهکمبودبامرتبطيبازارهاجملهازنهاییبازارهايبرخیضعف تقاضاي
انرژيانتقالوفناوري هاي جدید برق رسانیدرآنازاستفادهتوجه به باآلومینیوممدتبلندومدتمیانتقاضادر مجموع 

.شودمیحمایت

روي
ازقبلهاينرخباتقریبا جهانیتقاضايرشدازناشیويرقیمتمدتمیانومدتکوتاهمفروضاتافزایشفیچ اعالم کرد: 

هايسالدراحتماالشدهتصفیهرويجهانیبازار. صورت گرفته استچیندربرخی کندي هابا وجودحتیگیريهمه
که داردکششقیمتبهنسبتعرضه،وجوداینبا. کندمیحمایتهاقیمتازوشدخواهدکسريدچار2023و2022
.شودمیبلندمدتدرهاقیمتکاهشوتولیدافزایشبهمنجر

طال
دلیلگرچه بهاست،امنبه عنوان منبعگذاريسرمایهدلیلبهتقاضاافزایشکنندهمنعکسطالقیمتافزایشمفروضات

بلندمدتدرقیمتکهکنیممیفرضما«. استمتعادل شدهگیريهمهاوجزماننسبت بهاقتصاديبهبودبهتراندازچشم
.پایه گذاري شوداونسدر هردالر1300

زغال سنگ حرارتی
کنندهمنعکس2022سالبرايبندر کینگدائودر)کیلوگرم/ کیلوکالري5500(حرارتیسنگزغالقیمتمفروضاتافزایش 
.استچیندرتولیدموقتیمشوقبرداشتنازپساز محدودیت عرضهماانتظارات
زیراداریم،را2022سالدرحرارتیسنگزغال(محلی)داخلیمصرفرقمیتکرشدانتظارهمچناناقتصاد،يکندبا وجود
اولیهمفروضاتبابعدا هاقیمتکهداریمانتظارما. دهدپوششرابرقتقاضايتمامتواندنمیجدیدتجدیدپذیرهايظرفیت
. دشوتنظیم

نیکل
است،2021سالدرباالترهايقیمتوپایینموجودياثراتباقیماندهازناشی2022السدرنیکلقیمتمفروضاتافزایش

تواندمیبالقوهطوربهکهاندونزيازعرضهافزایشخطراتدلیلبهرابلندمدتومدتمیانفرضیاتسایرماکهحالیدر
. ایمداشتهنگهتغییربدونشود،بازارکوچکمازادبهمنجر

ابتداي هايقیمتمیانگینکنندهمنعکسزیاديحدتا2021سالبرايماشدهروزبهمفروضاتایان اعالم کرد: فیچ در پ
.استامروزبهتاسال
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P Global&Sبرآورد کرد

2022سال رمس و طال دمناسبحاشیه سود 
ارائه شده است. بر يفلزبازارهايتوضعیمورددرS&P Global Market Intelligenceاز سويوبیناریکبه تازگی 

، معدنیموادوفلزاتحتی با کاهش قیمت پیش بینی کرد،،S&Pمعدنیتحقیقاتتحلیلگر»لدنهجیسون«اساس این گزارش
.بماندقويهمچنانآیندهسالتامواد معدنیکنندگاناستخراجحاشیه سود

. داد و ستد می شوددالر1800محدودهدرهمچنانطالهر اونس چراکه،دارندراموقعیتبهترینطالاستخراجهايشرکت
یابدافزایشدرصد86بهجاريسالدرشدهبینیپیشدرصد72از2022سالدراستقراربخشاینحاشیه سود واقع،در
.شودبرخوردارخودسودحاشیهبیشترینازو

هايهزینهوآیندهسالدرتندردالر8820یاپونددر هرالرد4حدودبهقیمتکاهشبارودمیانتظاردر مورد مس 
نسبت به مسسودحاشیه) کندمیمعرفی برجستهعاملیکعنوانبهراکارنیرويهايهزینهافزایش،لدنه(یمعدنسایت
یکازبیشطیباروضعیت نخستیناین. بماندباقیدرصد100بااليدومین سال پیاپیبرايبایدامایابد،کاهشامسال

.استافتادهاتفاقدهه
2020و2019هايسالبامقایسهدرامایابد،کاهش2022سالدرفلز رويکنندگاناستخراجبه نظر می رسد، حاشیه سود

.بودخواهدامسالبهشبیهبسیار2022سالدرنیکلکهحالیدرماند،میباقیقويبود،زیانحالدربخشاینکه
اینقیمتکهنیستمعتقدS&Pامابماند،ثابتآیندهسالدرلیتیومکنندگاناستخراجکلهايهزینهش بینی می شود،پی

.برسدخودحدباالترینبه2022سالدرباترياولیهماده

Mining.comمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
جهانمسماهه از تولید 8آمارهاي 

ماهبولتندررا2021طی هشت ماهه مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبسهموس
در هشت ماهه امسال(از ابتداي جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه نوامبر

شده است.درصدي مواجه3,3سال تا پایان آگوست) با افزایش 
افت درصد4با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 5در مدت یادشده مسکنسانترهدیتول

ه است.شدمواجه

مسمعادندیتول
کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در 

درصدي مواجه شد. تولید 1,5با افت 2021هشت ماهه 
یلی با رشد یک درصدي و تولید به روش کنسانتره مس ش

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

دومین تولیدکننده مس جهان طی این مدت پرو،درتولید 
درصدي مواجه شد، چرا که همان طور که در 10با رشد 

می در - گزارش هاي قبلی نیز اشاره شد، تولید مارس
35(دوره اوج پاندمی)، رشد 2020ایسه با مدت مشابه مق

، 2021تجربه کرده بود. با وجود بهبود وضعیت، تولید مس پرو در هفت ماهه 2020درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
بوده است. 2019درصد کمتر از دوره زمانی مشابه در سال 8هنوز 

درصدي همراه بود. همچون 57با رشد » گراسبرگ«تولید از معدن زیرزمینی تولید هشت ماهه در اندونزي با توجه به افزایش
درصد) به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید 85(درصد) و پاناما11(گزارش هاي قبلی، رشد قوي تولید در کنگو

درصد افت داشت.0,8گزارش شد و تولید معادن در ایاالت متحده 

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
يدرصد2,1حدود شیافزابا2021هشت ماههدرجهان
ودرصد1,2هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجه

.یافتشیافزادرصد 6,5) قراضهاز(هیثانودیتول
و نگینیواالکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

درصد کاهش 5در هشت ماهه امسال )یکیالکتراستخراج
یافت.

درصدي تولید 5,8داده هاي رسمی حاکی از افزایش 
مس تصفیه شده چین است و در قاره آفریقا، جمهوري 

درصدي تولید مس تصفیه شده 11دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 
مواجه شد. 

درصدي همراه بود. همچنین کاهش تولید مس تصفیه 11,5ل تولید مس تصفیه شده آمریکا در این مدت با رشد در همین حا
و روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، )SX-EW(، سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا)SX-EW(شده در آلمان، میانمار

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

درصدي 2,1با افزایش 2021جهان در هشت ماهه سال 
مواجه شده است.

یابیبازبهشروع2020سالدوممهینازمصرفاگرچه
سطحریزدر بیشتر کشورها هنوزیجهانيتقاضااما کرد،
.استيریگهمهازقبل

بازارترازبهبودبرايلمللی مطالعات مسموسسه بین ا
استفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانی

مشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجوديو کندمی
چین،موجوديدراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصم

.استبوده 2021در هشت ماهه ی بازارتنرهزا120کسري ازحاکی
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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محیطی برنامه جهانی فناوري هاي انتقال انرژياثرات زیست

جدیديلیتعامو نقشهگزارش)Environmental Justice Atlasاطلس عدالت زیست محیطی(و»کاناداماینینگ واچ«
. دهدمینشانراآمریکاقارهدرگرافیتونیکلمس،لیتیوم،استخراجمحیطیزیستواجتماعیاثراتکهاندکردهمنتشر

حقوقبشر،حقوقبرتواندمی»سبزکاري معدنرونق«چگونهکهدهدمینشاناسنادمورد،25تحلیلوتجزیهدر واقع با 
.ردبگذاثیرتازیستمحیطوبومیان

انتقالجدیدهايفناوريبرايآیندهسال30طیمعدنیموادوفلزاتتنمیلیارد3ازبیشکهبرآورد کردهجهانیبانک
ونیکلکبالت،گرافیت،لیتیوم،مس،شاملکلیديمعدنیموادوفلزات:استآمدهاین بانکگزارشدر. استنیازموردانرژي
حلراه«یکعنوانبهرامعدنجایگاه شود،میحمایتهادولتتوسطاغلبمعدن که جهانیصنعت. هستندکمیابعناصر

وفرهنگیحساسمناطقبهگسترشحالدرسرعتبه»سبزرونق«این. در نظر می گیردییهواوآببحرانبراي»سبز
.گذاردمیثیرتازیستمحیطوجامعهمعیشتبشر،وبومیحقوقبرايفزایندهطوربهواستمحیطیزیست

توجهتعاملی، نقشهوپروندهاین اند،شدهثبتکانادادرجهانیمعدنیهايشرکتدرصد60ازبیشکهآنجاازدر ضمن 
شیلی،آرژانتین،درفعالاسترالیاییهايشرکتهمچنینوکاناداییمعدنچیانتوسطیافتهتوسعههايفعالیتبهویژه

دارد.و کانادامتحدهایاالتمکزیک،اما،پاناکوادور،پرو،بولیوي،
مقیاسدرمعادناستخراجبرداري،بهرهموردکااليازنظرصرفکهاستاینمورد،25بررسیازپسکلیگیرينتیجه
3550ازدرصد20(حدودمحیطیزیستواجتماعیتعارض هاياززیاديتعدادباوکندمیایجادشدیدياثراتبزرگ
است.محیطی)مرتبطزیستعدالتاطلستوسطشدهندمستمورد

وآمازونمانندزیستی ترمتنوعوترشکنندههاياکوسیستمبهتجاوزحالدرمعدنیهايپروژه: «استآمدهگزارشایندر
هاشرکتکهحالیدر، شوندشناختهرسمیتبهمناطقایندرساکنمحلیجوامعحقوقاینکهبدونهستند،نمکیمناطق

استخراجبرايمشابهیهايتکنیکازوهستنداندازههممعادنازبسیاريکنند،میبازاریابی»سبز«عنوانبهرامعادناین
».کنندمیاستفادهمسونقرهطال،معدنیمواد

اکوادورمازونآبهگسترشحالدرسرعتبههاپروژه،اطلس عدالت زیست محیطیو»کاناداماینینگ واچ«گزارشاساسبر
آرژانتیندر متصلايرودخانههايسیستموهاتاالبوشیلیدرنمکیمناطقپرو،دریخبندانمناطقبارانی،هايجنگلو

دارد.جانورانوگیاهانحفظوشیرینآبتامیندرمهمینقشکهمناطقی؛هستند
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معرضدرراهاگونهوزیستیتنوعوشودمیاحساسمعدنیپروژهمحدودهازفراتربسیارمعدناستخراجمحیطیزیستاتاثر
نقشکههاییاکوسیستمبهتواندمیمنابعاستخراجاین،برعالوه. دهدمیقرارانقراضحتیمواردبرخیدروشدیدآسیب
.برساندآسیب-آمازونموردمانند- دارندجهانهوايوآبتنظیمدرمهمی

برايموجودآبکمیتوکیفیت،لیتیومبرايویژهبمعدنکاريکهنده ادریافتبردارينقشهریقطازغیردولتیهايسازمان
.اندازدمیخطربهرا آرژانتینمانندهاییمکاندرجوامع

ازتواندمیمعدنکاريعملیاتهستند،مواجهآباضطراريشرایطباجوامعکهحالیدر: استآمدهپروندهاینگزارشدر
درراآشامیدنیآببهدسترسیوکندواردخشکمناطقبررابیشتريفشاروبرودفراترمنطقهساکنانآبروزانهمصرف
قابلآسیبکهشودمیتبخیرآبتن2000،)شیلی(آتاکامانمکزارهايدرلیتیومتنیکتولیدبراي. دهدقرارخطرمعرض
.کندمیواردشیرینآبزیرزمینیذخایرکیفیتبههموآببهدسترسیبههمتوجهی

هاییمکاندرویژهب،یمعدنهايسایتدرشدهرهایاذخیرهباطلههايسنگویمعدنهايباطلهمورددرگزارشاینهمچنین
.کندمینگرانیابرازدارد،وجودمعدنیذخایرمعدنسنگعیارمداومکاهشکه

Mining.comمنبع: 
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2023کنسانتره مس اندونزي از احتمال ممنوعیت صادارت 
صادراتممنوعیتاجرايبررسیحالدراندونزي
انتظاربازارفعاالن. است2023سالازمسکنسانتره

ترینبزرگچین،برمحدوديثیرتااین تصمیمکهدارند
.باشدداشتهجهاندرکاالاینواردکننده

کشورهايبهاندونزيمسکنسانترهبخش مهمی از
بهنیز کمیحجموشودمیصادرچینمانندیاییآس

کلازدرصد2,1تنهاکشوراینصادرات. رودمیژاپن
اکتبرتاژانویهطیچینتنیمیلیون19,2واردات
واردات مس چین تنمیلیون21,8ازدرصد1,7(امسال

.است) بوده2020سالدر
هستیمبوکسیتصادراتتوقفبرايسنجیامکانمحاسبهحالدراکنونهم : گفتاندونزي جمهوررئیس»ویدودوجوکو«

خواهیمادامهکاراینبهماو بودخواهدقلعبعد نوبتسالدووخاممسآنازبعدسال. شودشروعآیندهسالازشایدکه 
.داد

23,8جهان،درنیکل ندهواردکنترینبزرگچین،. استکردهممنوع2020ژانویهاولازرانیکلسنگصادراتاندونزي
بود.سالآندرچیننیکلوارداتکلازدرصد42,4کهکردوارد2019سالدراندونزيازنیکلسنگتنمیلیون
افزایشنتیجهدروداخلیمعدنیصنایعتوسعهبهبخشیدنسرعتوافزودهارزش، ایجاداندونزيسیاست:گفتویدودو
.استدرآمدواشتغال
شود تاتکمیل و یکپارچهمسوقلعتابوکسیتونیکلازخامموادفرآوريبرايصنعتیمناطقکهي کرد امیدوارزوي ابرا
نیمه کاالهايو برقیخودروهايمانندفناوروارزشبامحصوالتعمدهتولیدکنندهبهسنتیمنابعصادرکنندهازرااندونزي

.کندهادي تبدیل
یرتاثتوجهیقابلطوربهکهباشدکافیآیندهسالسهدوطیمسکنسانترهعرضهش بینی می شودپیبازار،فعاالنگفتهبه

راکدمسمعادنازبرخیاخیرهايسالدرمسقیمتافزایش. دهدمیکاهشرامسصادراتبراندونزياحتمالیممنوعیت
.تاسکردهترغیبرا به از سر گیري فعالیت ها یا توسعه آنها قدیمییا

گرفتهتصمیم- اندونزيمسمعدنترینبزرگ،گراسبرگمعدن اپراتور-فریپورت مک مورانآمریکاییشرکتاین،برعالوه
به2018سالدرفریپورتکهاستتعهديذوبکارخانهاین. بسازدشرقیجاوهاستاندرمسذوبکارخانهیککهاست
میلیون2فرآوري ساالنهظرفیتدارايذوبکارخانهاین. استدادهاسبرگگردریمعدنحقوقتمدیدبرمبنیاندونزيدولت

.رسیدخواهدپایانبه2023دسامبرتاآنساختکهاستمسکنسانترهتن
حدودساالنهپردازشظرفیتبااندونزيدرذوب مس جدیدکارخانهیکساختبرايریزيبرنامهحالدرمعدنیشرکتاین
ایناندازيراهازپسوشودتکمیل2024سالدرذوبکارخانهاینپیش بینی می شود،.استانترهکنستنمیلیون1,7

.رسیدخواهدسالدرتنمیلیون3,7ازبیشبه مجموعدراندونزيدرمسکنسانترهمصرفذوب،کارخانه
این درمس دیگرکوچکمعدنسهدوهمراهبهدر اندونزيگراسبرگمعدن بزرگ کهدهدمینشان»آرگوس«محاسبات

کنسانترهتمامتبدیلتواناییاندونزيبنابراین. دنکنتولیدمسکنسانترهسالدرتنمیلیون3,8تا3,6،آیندهسالازکشور 
.داشتنخواهدمسکنسانترهصادراتبهنیازي2024سالازپسوداشتخواهدشدهتصفیهمسبهراخود

اصلیمراکزدردفتر26دارايولندندرآنمرکزيدفتر. استکارمند1100تقریبابامستقلايرسانهسازمانیکآرگوس
ارائه می کند.راکاالهاسایروانرژيالمللیبینبازارهايتحلیلوقیمتارزیابیآرگوس. استجهاندرکاالتولیدوتجارت

Argusmedia.comمنبع: 
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2021شاخص هاي اقتصادي چین در اکتبر 
را براي تضمین عرضه، تثبیت قیمت کاال و حمایت از و بین المللی، دولت چین اقداماتی در مواجهه با تغییر محیط داخلی

را مشاهده می کنید.2021در گزارش تصویري زیر، برخی شاخص هاي اقتصادي چین در اکتبر . اقتصاد انجام داده است
درصدي ارزش افزوده تولیدات صنعتی3,5رشد - 1نمودار 

خرده فروشی کاالهاي مصرفیدرصدي 4,9رشد - 2نمودار 

سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابتدرصدي 6,1رشد - 3نمودار 
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شاخص قیمت مصرف کنندهدرصدي 1,5افزایش -4نمودار 

شاخص قیمت تولیدکنندهدرصدي 13,5افزایش -5نمودار 

49,2شاخص مدیران خرید: -6مودار ن
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درصدي سرمایه گذاري در امالك7,2رشد -7نمودار 

يتریلیون دالر3,34تجارت خارجی -8نمودار 

درصدي مصرف کلی برق 12,2رشد -9نمودار 

منبع: چاینا دیلی
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202نوامبر30به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
24مورخۀمصوباساسبر.کردمنتشریمالينهادهاهیسرماحداقلشیافزايراستادرياهیابالغ،بورسسازمانیتازگبه

وهايازمندینها،سکیرر،یاخيهاسالیطهامتیقشاخصرییتغبهتوجهبابهاداراوراقوبورسسازمانرهیمدتایه، آبان
.کرداعمالیمالينهادهاهیسرماحداقلشیافزاخصوصدريرییتغ،ياداريفضادیخروکاروکسبازینموردمنابع

یمالينهادهابرنظارتیمتولبورس،سازمانکهآنجااز: گفتبهاداراوراقوبورسسازمانیمالينهادهابرنظارتریمد
يادیزتبعاتباقطعطوربهشودجادیانهادهانوعنیاتیفعالدریاختالفاگردارند،سروکارمردمپولبانهادهانیاواست

رویاخالقخطراتومشکالتباندهد،راشانیهاتیفعالکفافسبدگردانيهاشرکتهیسرمااگریطرفازشد؛میخواهمواجه
.استشدهمنتشرگذارانهیسرماحقوقازتیحمايراستادرهیابالغنیانیبنابراشد؛خواهندروبه
هیسرماتیکفاازاستفادهوتوسعهدریمالينهادهاالزامه،یسرماحداقلشیافزاهیابالغياجراازهدف،ییفداثمیمگفتهبه

حفظجهتدرکهیاقداماست؛یوندگنقدشنیتضمهدفبایدولتاوراق»یبازارگردان«نیهمچنوروزطیشرابامتناسب
.شودیمقلمدادهیبازارسرماوگذارانهیسرمامنافع

درکهداردوجودهیبازارسرمادرسبد48وهزار8حاضرحالدر: کردانیبهیبازارسرمایمالينهادهاازيآمارارائهباوي
هزار(همت132ارزشبهیسبدگردانويگذارهیسرمامشاوريهاشرکت. دارندارزشتوماناردیلیم650وهزار36حدود

.  دهندیملیتشکرايگذارهیسرمايهاصندوقکلازدرصد24کههستنديگذارهیسرماصندوقيدارا) توماناردیلیم
هبيگذارهیسرمايهاصندوقکلازدرصد53معادلصندوق142فعال،بهادارِاوراقصندوق267نیباز: افزودییفدا

. دارداختصاصسبدگردانيهاشرکت

ی در فرابورستپس
بهرانیافرابورسدومبازاردرشدههیسرمابازاریراهکهیاستارتاپنینخستعنوانبهیتپسیمعامالتنمادهفته گذشته، 

یمعامالتمادنباسیآرامدانشويآورفنشگامانیپشرکت.شددرجبازارنیادرشرکتنیچهارموشصتوکصدیعنوان
آذر7وبودشدهرشیپذافزارنرمهیتهومشاورهرگروهیزآن،بهوابستهيهاتیفعالوانهیراگروهدرپارسال يد29»یتپس«

.شددرجرانیافرابورسيهانرخفهرستدررشیپذطیشرایتماماحرازازپس
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1400آبان- تهرانشهرمسکنبازارتحوالتزارشگ
ازشیببهتهرانشهرمنطقهنیترارزانونیترگراندرمسکنمتیقنیانگیماختالف1400آباندرکهدهدیماننشمارهاآ

،1400آباندرتهرانشهرمسکنمعامالتبازارتحوالتازيمرکزبانکگزارشنیدتریجد.استدهیرستومانونیلیم58
نسبتکهدیرسیمسکونواحدهزار7,3حدودبهتهرانشهریمسکونيهاآپارتمانمعامالتتعدادماه،نیادردهدیمنشان

.دهدیمنشانشیافزادرصد63,5و33,5بیترتبهقبلسالمشابهماهوقبلماهبه

يهابنگاهقیطرازشدهمعاملهیمسکونواحديربنایزمربعمترکیفروشودیخرمتیقمتوسطگزارش،موردماهدر
بهنسبترقمنیاکهدهیرستومانونیلیم32ازشیببهامسالمهربهنسبتدرصد1,2رشدباتهرانشهریملکمعامالت

معاملهمسکنمتیقنقطهبهنقطهرشدینزولروندبخشنیادرمهمنکته. استشدهشتریبدرصد17,7پارسالمشابهماه
.استبودهدرصد18,4لساامتابستانیانیپاماهدرنرخنیارشدرایز، استگذشتهماهدرتهرانشهردرشده
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تهراناطقمننیترگرانونیترارزان
72معادلشدهمعاملهیمسکونيربنایزمربعمترکیمتیقمتوسطنیشتریبتهران،يشهردارگانه22مناطقانیمدر
ارقام. استداشتهتعلق18منطقهبهتومانهزار520وونیلیم14باآننیکمتروکیمنطقهبهتومانهزار750وونیلیم

.ددهیمنشانشیافزادرصد20,6و32,2بیترتبه1399سالمشابهماهبهنسبتمزبور

ترین منطقه شهر تهران بوده که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن پرمعامله5دهد که منطقه نشان میباالهمچنین جدول 
معامله در جایگاه دوم تعداد معامالت مسکن 658نیز با 10هزار تومان بوده است. منطقه 185میلیون و 38قه در این منط

.هزار تومان بوده است931میلیون و 20قرار دارد که میانگین قیمتی این منطقه 

منبع: بانک مرکزي
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1400آبان–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص

شیافزادرصد2,5قبلماهبهنسبتکهدیرس373به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصدعد1400آباندر
5بالیاردبووبویراحمدکهگیلویهيهااستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشان
بهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. استشیافزادرصد1،4بارمانک	استانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتروشیافزادرصد

بهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد35،7کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماه
تورمنرخ.است) درصد27,9(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد46,5(بویراحمدوکهگیلویهاستان
بهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد44،4عددبهکشوريخانوارهايبرا1400ماهآبانبهیمنتهماههدوازده
.است) درصد40(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد52,2(المیااستان

يشهريخانوارها
شیافزادرصد2,4قبلماهبهنسبتکهدیرس368،9به) 1395=100(يشهريارهاخانويبراکلشاخصعدد1400آباندر

نیکمتروشیافزادرصد5,1بالیاردباستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشان
تورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد.استشیافزادرصد1,4باکرماناستانبهمربوطماهانهتورمنرخ

بهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد35،3کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطه
ماههدوازدهتورمنرخ.است) درصد26,6(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد43,7(زنجاناستان
استانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد43،6عددبهيشهريخانوارهايبرا1400ماهآبانبهیمنته

.است) درصد40(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد51,4(المیا
ییروستايخانوارها

شیافزادرصد2,7قبلماهبهنسبتکهدیرس396،4به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1400آباندر
شیافزادرصد6,1باوبویراحمدکهگیلویهاستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. استداشته

سالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصداست. شیافزادرصد0,9بانیقزواستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمترو
وکهگیلویهبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریباست.درصد37،4ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبل

1400آبانبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.است) درصد26,6(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد52,9(بویراحمد
و) درصد55,7(المیا	استانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد48،3عددبهییروستايخانوارهايبرا

.است) درصد41,9(وبلوچستانسیستاناستانبهمربوطآننیکمتر
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1400آبان–يشهردرمناطقمنتخبیخوراکيکاالهامتیقمتوسط
ه ب1400آباندرکشوريشهرمناطقدریخوراکيکاالهامختلفيهاهگرويبرامنتخبیخوراکاقالممتیقمتوسطراتییتغ

:استریزشرح
غالتونان
شیافزانیشتریبدرصد4باخشکینیریشودرصد4,2باآشرشتهدرصد،5،1باکیدرجهیرانیابرنجاقالمگروه،نیادر
.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیق

هانآيهادهفرآورودیسفقرمز،گوشت
قبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریبدرصد6,9باآالقزلماهیودرصد7،8باینیماشمرغاقالمگروه،نیادر

.اندداشته
روغنانواعومرغتخمات،یلبن
)یوانیحکره(پاستوریزههکردرصد،4،5باپاستوریزهایرانیپنیربهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر
باعیماروغنودرصد-4,1باجامدینباتروغنگروهنیادرنیهمچن.استبودهدرصد3,4باپاستوریزهدوغودرصد4,2با

.اند	داشتهقبلماهبهنسبترامتیقکاهشنیرتشیبدرصد-0,4
خشکبارومیوه

درنیهمچن. استدرصد4,3باهلوودرصد4،5باموترشیلبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر
.اند	داشتهقبلماهبهنسبترامتیقکاهشنیترشیبدرصد-1,4باموزودرصد-22,8باپرتقالگروهنیا

حبوباتوسبزیجات
ودرصد15,8بايادلمهفلفلدرصد،33،5بایفرنگگوجهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریبگروه،نیادر
رامتیقکاهشنیشتریب-6,4بااریخودرصد-24,5بایفرنگجیهوگروهنیادرنیهمچن. استدرصد12باینیزمبیس

.است	داشتهقبلماهبهنسبت
هایخوراکریساوهایدنیآشامشکر،وقند
5,1بافرنگیگوجهسسودرصد13،3بافرنگیگوجهرببهمربوطقبلهمابهنسبتمتیقشیافزانیترشیبگروه،نیادر

.استدرصد
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اخبار مهم اقتصادي

راسونگونمسکنسانتره4فاز
بردمیخواهشیپيشتریبسرعتبا

سرعتخواستارایران،مسشرکت ملی صنایع عاملریمد
وشدسونگونمجتمعکنسانتره4فازشروعبهدنیبخش

صورتيهايگذارهیسرماوهايزیربرنامهتوجهبا: فزودا
حداقلدیتولبهازینآند،تنهزار120دیتوليبراگرفته
.استکنسانترهتنهزار600

دريسعدمحمددکتر اردشیر پرس،مسگزارشبه
سونگونمسمجتمعدیجدریمدانتخابلیدالحیتشر
ودهیدبحرانلکرده،یتحصيفرديرضويآقا: کردحیتصر

هاسالوشناسدیمراستمیسوبدنهواستخوردهخاك
دلازدیجدریمداست؛کردهکارمسشرکتدر

دريتريقوحسجادیاباعثتاشدانتخابمجموعه
.شودسونگونمسمجموعه

سونگونمجتمعییاجرااتیهلیتشکبارابطهدريو
کنند؛یمتیفعالزینمسشرکتدرکهنفر؛3ازمتشکل

کندعملترمحکموتريقوییاجراتایهاندازههر: گفت
چراکهشود؛یمتیرعابهترانضباطونظمقطعطوربه

بهییایپوقیتزربهمنجرهامجتمعنیبرقابتمیمعتقد
ریمدنکهیاانیببامسشرکترعاملیمد. شدخواهدآنها
تیحمازایقبلریمدمانندبهسونگونمسمجتمعدیجد
قطعطوربهزینییاجرااتیه: گفتاست،برخورداریقطع

.کندینمغیدرمجتمعریمدبهکمکوتیحمااز
ییایپوواتیحبهمنجرتوسعهکهآنجااز: کرداظهاريو

نگ،یچیلوشیپاالذوب،يهاپروژهشودیممجموعه
هاپروژهتوسعهواستتیاهمحائزاریبس3فازکنسانتره

.داردضرورتاساسنیهمبر
وعیتودمراسمدريسعدمحمدبر اساس این گزارش،

ویدیوصورتبهکهسونگونمسمجتمعریمدمعارفه
صادقانهزحماتازشدبرگزارتهراندفتردرکنفرانس

کردقدردانیسونگونمسمجتمعیقبلریمد،ماکواتیب
مسمجتمعدیجدریمديرضوریجهانگبهخطابو

شبانهتالشووجودتمامبادوارمیام:  گفتگون،سون
وستهیباکهیسمتبهراسونگونمسمجموعهيروز
بهنسبترايبهترطیشراوکردهتیهدا،هستستهیشا

.میکنفراهمگذشته

يسوازیحکمدريرضوریجهانگبر اساس این گزارش،
ریمدعنوانبهرانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
نیاازشیپيو.شدمنصوبسونگونمسمجتمعدیجد
سونگونمسمجتمعیِمهندسويانرژمعاونتسمتدر

.کردیمتیفعال

یآتماه2تایرانیایتن60دامپتراكازییرونما
باودرویمیايراهبربایتن60یمعدندامپتراكپروژه

.شودیمییرونماندهیآماهدویطگهرگلییکارفرما
سیرئمشاورگفتهبهدرو،یمیایعمومروابطشگزاربه
داخل؛ساختويسازیبوماموردردرویمیاعاملاتیه

گلشرکتدریتن60یمعدندامپتراكيسازیبومپروژه
حدودآن،داخلساختوفیتعردرویمیايراهبرباوگهر
.ه استشدآغازقبلماه20

نیاساختمراحلازدیبازدهیحاشدرانیونسیحسن
يسازیبومریمدویمهندسمعاونحضورباکهدامپتراك

داخلساختومعکوسیمهندسریمدونیگهرزمشرکت
نیادر: کرداضافهشد،انجامرجانیسگهرگلشرکت
سازندگانازیکیکهیخصوصبخششرکتکیپروژه

است،يراهسازویمعدنآالتنیماشیداخلتوانمند
.داردمشارکت

واستیانیپامراحلدردامپتراكنیاساخت:گفتيو
يهاتستانجاميبراندهیآماهدوتاشودیمینیبشیپ

.شودگهرگلمعادنواردیاتیعمل
دییاتولیتحوازپسشده،انجاميهايزیربرنامهطبق

شدهمقررگهر،گلتوسطیتن60دامپتراكعملکرد
صنعت،ارتوزودرویمیایتیحاکميهاتیحمابااست

120یبرقدامپتراكيسازیبومودیتولتجارت،ومعدن
.شودآغازکشوردرزینیتن

بانکوشرکت377منابعيدرصد34رشد
1401بودجهحهیالدریدولت

کهدهدیمنشان1401يشنهادیپبودجهازهایررسب
وبانک،یدولتشرکت377يبراشدهینیبشیپمنابع

1400سالبهنسبتيدرصد34رشدبایانتفاعموسسه
.استبودههمراه
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نیبامورویعمومروابطدفترازنقلبهمیتسنگزارشبه
یقانونفیتکلبراساسکشور،محاسباتوانیدالملل

بهنسبتاظهارنظرویبررسبریمبنمحاسباتوانید
هابانک،یدولتيهاشرکت1401ساليشنهادیپبودجه

مدتدراقدامنیادولت،بهوابستهیاعانتفموسساتو
بهآنکاملگزارشوگرفتانجامروزه20یقانونمقرر

.شدارسالمجلس
بودجهبهنسبتمحاسباتوانیداظهارنظرنا برب
يهاشرکتبهافتهیصیتخصمنابع،1401يشنهادیپ

سهیمقاکهاستتوماناردیلیمهزار2112بربالغیدولت
رشداز1400سالتوماناردیلیمهزار1571مبلغباآن

نیالیدالنیترمهمجمله از. داردتیحکايدرصد34,4
خدمات،وکاالنرخشیافزاهمچونيمواردبهرشد
شدهاشارهتورمنرخبودنباالوپرسنلحقوقشیافزا

تنها،یدولتيهاشرکتدرآمدکلازدرصد35.است
شرکت«،»آبادانتنفشیپاال«شرکتچهاربهمربوط

مادرشرکت«و»رانیاگازیملشرکت«،»رانیانفتیمل
60ن،یابرافزون. است»رانیایدولتیبازرگانیتخصص
یدولتبانکوشرکت10بهتنهابودجهيدرآمدهادرصد

.دارداختصاص
یانتفاعموسسهکیوبانک9وشرکت367مجموعاز
مورد154تعداد،1401يشنهادیپبودجهدرشدهدیق

ینیبشیپاندهیزمورد24وسربهسرمورد199سودده،
ها،شرکتبیناندهیزمجموعه24تنهادرج. اندشده
1401بودجهدریدولتیانتفاعموسساتوهابانک
162سال،امنخستنیمهدرفقطکهستایدرحال

ینیبشیپرقمباآنسهیمقاکهاندبودهاندهیزشرکت
استقتیحقنیادیمو،1400بودجهدرشرکت62شده

درشدهدرجتعدادازشیباندهیزيهاشرکتتعدادکه
.بودخواهديشنهادیپحهیال

لیدالنیترمهممحاسبات،وانیدنظراظهاربراساس
:ازعبارتندهاشرکتشدناندهیز
یفیتکليهامتیقبراساسخدماتوکاالارائه•
هاشرکتزاتیتجهوآالتنیماشبودنفرسوده•
یپرسنليبااليهانهیهز•
هانهیهزدريبرآوردکمودرآمدهادريبرآوردشیب•
فروشازیناششدهینیبشیپمنابعیبرختحققعدم•

شرکتیاتیعمليدرآمدهاومازاديهاییدارا
يدستوريساختارهادیتجدویفیتکلالتیتسه•

فیتکالقبالدرخودهداتتعبهدولتيبندیپاعدم•
هاشرکتبرشدهلیتحم
يهامیتحراعماللیدلبهشدهجادیايهاتیمحدود•
یالمللنیب

جانیآذرباوترکمنستانران،یاگازي توافق

اردیلیم2تا1,5ساالنه) انتقال(سواپجانبهسهراردادق
ازجانیآذربايجمهوربهترکمنستانگازمکعبمتر
بهافیعلالهامویسییرمیدابراهیسحضوربارانیاقیطر

.دیرسامضا
اجالسهیحاشدرکهتوافقنیااساسبررنا،یاگزارشبه

ورانیانفتيوزراتوسطترکمنستاندراکوسران
تا5روزانهترکمنستاند،یرسامضابهجانیآذربايجمهور

.فروشدیمجانیآذربايجمهوربهگازمترمکعبونیلیم6
تیترانزجانیآذربايجمهوربهرانیاریمسازگازنیا
درخودازینموردیمصرفگازرانیا. شدخواهد) سواپ(

خواهدشتبرداگازنیاانتقالحقازراکشوراستانپنج
،ياقتصاديایمزابرعالوهجانبهسهقراردادنیا.کرد

خواهديامنطقهيهايهمکارومناسباتتیتقوباعث
.شد
گازترکمنستانمرزدررانیاسواپ،قرارداداساسبر

راآنيازابهماوگرفتهلیتحوراکشورنیاازیصادرات
.دهدیملیتحوجانیآذربايجمهورمرزدر

) اکو(ياقتصاديهمکارسازمانسراننشستنیدهمپانز
يادورهاستیرکشورنیاوبرگزارترکمنستانیزبانیمبه

افغانستان،پاکستان،ه،یترکران،یا.شددارعهدهرااکو
کستانیتاجقزاقستان،ازبکستان،زستان،یقرقترکمنستان،

رااکوياقتصاديهمکارسازمانعضو10جان،یآذرباو
ياقتصادگستردهيهاتیظرفومنابع.دهندیملیتشک

يگردشگروگازونفتمعدن،يهابخشدرژهیوبه
اریدراخترايارزشمندهیسرمااکوسازمانعضويکشورها

.استدادهقرارمنطقهياقتصادمهمسازماننیا
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