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از عرضه و تقاضاي مسINGتحلیل گروه 

اندکی2022سالدر،جهاناقتصادکلیتصویربهتوجهبامسقیمت«جدید خود از بازار مس نوشت: در تحلیلINGبانک 
کلیديفلزعنوانبهگذارانسرمایهبرايآنجذابیتوعرضههايمحدودیتبهتوجهباآیندهسالچندطیاما،یابدمی کاهش

».شودمیفراهمبلندمدتیانگینمازباالترهايقیمتبرايزمینهانرژي،انتقالدر پروسه
تنهردردالر9000بیش ازدر محدوده زیاديحدتامسقیمت،در اوایل ماه میدالري460هزار و 10قیمتثبتازپس

. ه استداشتنوسانبلندمدتمیانگینازباالتر) و2021سالدردالر9300حدودساالنهقیمتمیانگین(

عرضه
امسالیمعدنعرضهگذشته،دههطیگذاريسرمایهکمبوددلیلبهمسبلندمدتعرضهمورددرفراوانيهانگرانیبا وجود

زیان،بودشدهبینیپیشپیش ترکهتولید اختاللباالينرخ. استشدهزدهشگفتشدهریزيبرنامههايپروژهراه اندازيبا
بهکههاییپروژهازموجیمیان دربایدواستدرصدي3,3االنهسرشدمسیردرتولیدنکرد.ایجادتولیددرتوجهیقابل

باالي نرخدلیلبهلجستیکبخشدروجوداینبا. کندحفظآیندهسالدوطیراباالبهمتوسطسطحاند،شدهآغازگیتاز
سالدروضعیت،دارندنتظارابسیاريکهحالیدر. داردوجودتريبزرگتمشکال،در آنهاي ایجاد شدهتاخیرونقلوحمل

.کندمیمبهمرااندازچشمکرونا به نام امیکرون جدیدسویهیابد،بهبود2022
ها در ظرفیت اندازيراهازناشیکهمواجه شدهيدرصد4,8با رشد2021سالدرشدهمس تصفیهتولیدمشابه،طوربه

سایربهنسبتمسذوبکارخانهاتتولیدبرمحدودتريثیرتانرژيابحراندر عین حال، . ه استبودذوببزرگهايکارخانه
هايپروژهتعدادي وDayeمانندچینیبازیگرانبرخیگسترشدلیلبهشدهمس تصفیهعرضه. استداشتهبرانرژيفلزات
.بماندباالهمچنانآیندهسالچندطی احتماال،هندواندونزيدرجدید

تعادلبرتاثیر مهمی اغلبوکندمیپیدااهمیتايفزایندهطوربهآندوبلیسترمانندنشدهتصفیهانواعسایروقراضهضهعر
برشود به طور دائممیترکیبتامینزنجیرهاختالالتباکههاسیاستتغییر. داردايمنطقهبازاردرشدهتصفیهمسبازار
کرد،ترسختکنسانترهباهمراهوارداتیقراضهمورددرراخودداردهاياستانچینکهآنجااز. گذاردمیثیرتابازارهااین

بهمیالدي 2021سالدرآند/ بلیستروارداتکل.ماندباقیروندازباالتر2021و2020هايسالدرآند/بلیسترواردات
نقلوحملبازاردرموجودنگناهايتدلیلبهاحتماال،قبلسالتنمیلیونیکازبیشمی رسد که مقایسه با تنهزار 920
.استبوده 
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جریان هاي قراضه
از ابتداي ،گرفتقرارگیريهمهثیرتاتحت2020سالدرمینتاهايزنجیرهاینکهازپس،قراضه می توان گفتمورددر

ازپستولیديهايفعالیتبهبودبحبوحهدرراقراضههايجریانها،است. افزایش قیمتداشته مناسبیبهبودامسال تاکنون
سبزاهدافدستیابی بهدنبالبهکلیديمناطقازبازیافتهموقراضهتولیدهمبلندمدت،در.استکردهاحیاگیريهمه

تواندمیايمنطقههايسیاستوجود،اینبا. شدخواهداولیهمسبرايتقاضااز مقداريجایگزینکهکرددخواهرشدانرژي 
.شودچینویژهبخاص،بازارهايدرت غیرمنتظرهاتفاقاسبب 
تغییردنبالبهمسالهاین. شودترپراکندهوبدهدادامهخودتکاملبهجهانیقراضهتامینزنجیرهکهشودمیبرآورد

ازپس.بودکردهپیشنهادراقراضهصادراتمحدودیتاروپااتحادیه. استاخیرهايسالدرچینقراضهوارداتهايسیاست
نقشبنابراینببرد،باالراخوداستانداردهايداردقصدمالزيقراضه،وارداتاستانداردهايتشدیدبرايپکناقدام

رانقشایناستممکندیگرکشورهايبگذارد.کنار،چینبهبیشترصادراتوعیارکمضایعاتپردازشدررا(ارتباطی)پل
ایناگر. نخواهد بودمدتطوالنیسیاسیومحیطیزیستهاينگرانیدلیلهبتجارتیچنینامابگیرند،عهدهبر

.ندکایجادراعرضهشکافدتوانمید،شواجراییايمنطقههايسیاست

تقاضا
کلیمصرفدربیشتررشدبهکهست تقاضامحرك موتورهايتغییرحالدرسبزتقاضايرشد باسرخفلزتقاضا،بخشدر

اینبا. دهدمینشانراگذشتهسالبهنسبتدرصدي6,5قويرشد2021سالدرجهانیاولیهمسرفمص. کندمیکمک
وسایلمانندسبزانرژيبامرتبطهايبخشکهحالیدرشود،متعادلاندکی2022سالتاکلیرشدرودمیانتظارحال،
.ددهمیتشکیلآیندهسالدررامصرفتغییرات رشدازنیمیتقریباتجدیدپذیرهايانرژيوبرقینقلیه

ازدیگربرخیبدهیواورگراندبحرانازپسآیاکهاستبزرگسوالعالمتیکهمچنانچینامالكبخش،وجوداینبا
کشوراینشهرنشینیوچینامالكبخشرشددهه،دوبراي. داشتخواهدوجودمیکاهش رشد آراامالك،دهندگانتوسعه
مدت،میاندر. دهدمیتشکیلراکشوراینتقاضايکلچهارمیکتقریباکهاستبودهمستقاضايرشدهمیشگیموتور
.شودمندبهرهامالكتکمیلدربهبودباهمراهپایانیمراحلدرسازوساختازهمچنانمسمی رود،انتظار

بهتوجهبابویژه 2022سالدراستممکنچینبازارهبمسعرضهبرآناثراتباتامینزنجیرهتنگناهايآینده،بهنگاهیبا
. نرودبینازراحتیبهسویه امیکرون گسترش

د،باشداشتهمالیمیکاهشامسالاوجزمان هايبهنسبت2022سالدرهاقیمتکنیممیبینیپیشکهحالیدر
هايقیمتبرايرازمینهکلیدي،سبزفلزیکوانعنبهگذارانسرمایهبرايآنجذابیتوبلندمدتدرعرضههايمحدودیت

.کندمیفراهمآیندهسالچندطیبلندمدتمیانگینازباالتر

رشد صادارت مس شیلی در نوامبر
درصدي35افزایششاهد-جهانمستولیدکنندهینبزرگ تر- شیلیکرد:شیلی اعالممرکزيبانکماینینگ ویکلی: 

4,92بهو میزان صادرات این کاال با توجه به رشد قیمت هاي جهانی مسبودهنوامبرماهدرسرخفلزصادرات
.استرسیدهدالرمیلیارد

دردالري رامیلیون834تجاريمازادواردات،کلی شدیدرشدبا وجودتاکردکمککشوررشد صادرات مس به این
ویافتافزایشگذشتهمدت مشابه سالبهنسبتدرصد30حدودکلی این کشور همصادرات. باشدداشتهاین ماه

.رسیددالرمیلیارد7,58بهافزایشدرصد57باوارداتکهحالیدررسید،دالرمیلیارد8,4به
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تحلیلگران بین المللی از بازار مسو برآوردپیش بینی

سالدریتوجهقابلدمازابا2021سالدرعرضهاندك يکسردنبالبهتصفیه شدهمسیجهانبازارپیش بینی می شود،
شاهد2020سالدرشدهتصفیهمسبازار،)ICSG(مسیالمللنیبمطالعاتموسسهگزارشاساسبر.شودمواجه2022

می کند ینیبشیپدارد و 2021سالرا برايیتنهزار42يکسرانتظار،مسمطالعاتموسسه.بودیتنهزار479يکسر
.رودبفراترتقاضاازتنرهزا328تا2022سالدرعرضهکه 

بر2022سالمازاد: نوشتامسال دسامبر7دریادداشتیدرED&F Man Capital Marketsلگریتحل»ریماادوارد«
به شمار می رود وگذشتهسالهشتطیشیافزانیتربزرگکهبوده استمس تصفیهدیتوليدرصد3,9شیافزافرض

.ابدیشیافزادرصد2,4مسيتقاضاپیش بینی می شود،
اماشود،یمینیبشیپتقاضاشیافزااگرچهنوشت:یادداشتیدرکامرز بانک نیزدرکااللگریتحل»زمانیبرلیدان«همچنین 

.بودنخواهدیکافعرضهشیافزاجذبيبرامیزان نیا
،ICSGگزارشاساسبر:گفتزمنیبر.استدنامعتولیداتدرانتظارموردتوجهقابلبهبودلیدلبهعرضهتوجهقابلتفاوت

.افتیخواهدشیافزادرصد3,9حدودموجودمعادنتوسعهودیجدپروژهنیچندياندازراهلیدلبهدنامعدیتول
اعالم کرد:دسامبر7درپژوهشیادداشتیدرکهشدتکرار» مارکس اسپکترون«ییایتانیبريکارگزاراز سويدیدگاهنیا

مازادشاهدندهیآسالدو،2021ساليکسرازپسدورنما این است که - کاالیقاتیتحقشرکت-CRUموسسهنظرطبق
.میباش

درQuellaveco AngloپروژهویلیشدرQBII Teckمعدنرابزرگيهاپروژه)CRU(موسسه آنهااضافه کرد: مارکس
هزار 70تواندیمهمکنگوکیدموکراتيجمهوردرIvanhoeمعدن.کنداضافهتنهزار 200تواندیمکهنندیبیمپرو
بیفزاید.تنهزار 110تواندیمبالقوهطوربهياندونزگراسبرگمعدن درافزایش تولیدهمچنین. کنداضافهگریدتن
مسمازادبهاحتماالزینمسقراضهازهیثانودیتولشیافزامس،هیاولدیتولبرعالوه:گفتکامرز بانک درکااللگریتحلزمنیبر

ه است، شدترروان،اينهیقرنطيهاتیمحدودکاهشازپسعرضهرهیزنجفعالیت هاي با بیان اینکهاو. کندیمکمک
.استيضرور،شدههیتخليهايموجودمجددرهیذخيبرامسشتریبعرضه:کردخاطرنشان
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يانبارهاموجودي وگذشتهسال16سطحنیترنییپاازباالتریاندکفقطبورس فلزات لندنيانبارهاموجودي: گفتزمنیبر
پایین است.شانگهاي

اعالم دسامبر7دریقاتیتحقیادداشتیدرکاالياستراتژسیرئ»سیپراتام«سرپرستیبهایتانیبرومیبریليکارگزارلگرانیتحل
محدودیجهانقراضهانیجرگریديسوازکهیحالدرافته،یکاهشدرصد60لیآورازبورسيانبارهايموجودکهکردند
سهدرکهاستياعتبار/ یفصلدادیرومربوط به احتماالنیچوارداتدرریاخینینشعقبمعتقد است، ومیبریل.استشده
.شودیممعکوس2022نخست ماهه

پیش بینی بازار
ED&F's Meir :را 2022سالدرهامتیقکاهشپیش بینیياریسب،عرضهنانهیبخوشياندازهاچشمتوجه به بااعالم کرد

می کنند. 
بادیباشدهینیبشیپمازادما،نظراز: گفتشود،یمتامینیخوببه2022سالدرمسیجهانبازارنکهیابردیتاکبازمنیبر

داشته) یمتوسط(ینینشعقبهامتیقعرضه،تیوضعبهبوديراستادرپیش بینی می کنیم. کندمقابلههامتیقشیافزا
.شودمعاملهتنهردردالر9500دیبامسمتیقنده،یآسالانیپادر. باشد

درشده،برآورد2023سالدرتنهردردالر6698و2022ساليبراتنهردردالر7800برومیليکارگزارینیبشیپ
.است2023سالدرتنهردردالر8300و2022لسايبرادالر9150»چارترداستاندارد«بانکینیبشیپکهیحال

2021بهبود واردات مس چین در نوامبر 
درصد24,3از آنقبلماهبهنسبتنوامبرماهدراین کشورمسوارداتکهدادنشانچینگمركيآمارها

مشکالت کاهشازپسفلزنیايبراتقاضارایزاست،دهیرسمارسماهازخودحدنیباالتربهکهافتهیشیافزا
.افتیشیافزا،بوددادهکاهشرایصنعتدیتولکهبرقسهمیه بندي هايمربوط به

درجهانمسکنندهمصرفنیتربزرگبهنشدهکارتولیدات مسیومسواردات: کرداعالمچینكگمراداره
مدت مشابهبهنسبتهمچنانامابود،ماهانهیمتوالشیافزانیسومنیا. دیرستن402وهزار510بهنوامبرماه

توجه بانوامبردرنیچمسنندهکمصرفیساختمانويدیتولعیصنادرتیفعال.داردکاهشدرصد9,1قبلسال
مسریذخاتقاضا،بهبودازيگریدنشانهدر.افتیشیافزاخامموادمتیقمهار رشدوبرقيبندهیسهمکاهشبه

نیکمترکهدیرستنهزار 170ازکمتربهوافتیکاهشگریددرصد17نوامبردريشانگهايانبارهاشدههیتصف
نوامبردرشدهيفرآورمهینمعدنسنگایمسکنسانترهواردات.بود2013سالهبمربوطيرکوردهااززانیم

.داشتشیافزااز آنقبلماهبهنسبتدرصد21,9کهدیرستنونیلیم2,19رکوردبه
يهاحسابصورتصدورموقتطوربهکهکرداعالممسواردکنندگانجملهازهاشرکتبهگمركگذشته،ماه
کهاست2022سالتایاتیماليدرآمدهاازیبرخقیتعودنبالبهرایزکند،یممتوقفراافزودهزشاربراتیمال
.شودیمدیخرازمانعبالقوهطوربه

ه بودتنهزار509بیش از نوامبردرکارنشده آلومینیومیمحصوالتوومینیآلومصادرات: چین اعالم کردگمرك
.ه استبود2020مارسازماهانهرقمنیباالترو هداشتشیافزادرصد6,2اکتبربهنسبتکه

منبع: رویترز
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نقش اساسی مس در حفاظت از سالمت عمومی
مس با. کندمیایجادآسیب پذیرافرادویژهبوعمومیفضاهايدرافرادسالمتیبرايرا خطراتیروزهربااللمسباسطوح
درگرفتنقرارازپسساعتدوعرضدرراسطوحهايباکتريازدرصد99,9تاتواندمیطبیعی،میکروبیضدخواص
دهد.کاهشراهابیماريگسترشسرعتوببردبینازمعرض
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سالمتدرآنحیاتینقشوهاباکتريبامبارزهدرمسهايتواناییقابلیت ها و ،Teckشرکت کاناداییاینفوگرافیدر
.استقرار گرفته بررسیموردعمومی

برد؟ میبینازراهاباکتريمسچگونه
:بردمیبینازمتوالیمراحلدرراهاباکتريخود،قويمیکروبیضدخواصدلیلبهمس

دشومیسلولواردوشناختهضروريمغذيمادهیکعنوانبهباکترياز سويسطحرويمسهايیونابتدا.
،کندمیتداخلسلولطبیعیدعملکربامسهايیوناز کشندهدوزسپس.
داردمیبازانرژيایجادیاهضم،تغذیهتنفس،ازراسلولوشودمیمتصلهاآنزیمبهمس،سرانجام.

توجهیقابلمیزانبهوکندمیجلوگیريمسیسطوحرويبرهاسلولتکثیرازو نابود سازي کشتنسریعمکانیسماین
ایجاد کنندههايباکتريبرابردر(آنتی باکتریال)میکروبیضدمس.دهدمیکاهشراسطحرويساکنهايباکتريمیزان

مداومطوربهفلزاین. استموثر،)غذاازناشیهايبیماري(ایجاد E. coliویلوکوكاستافعفونتمانندرایجهايبیماري
.شودنمیبی اثرهرگزوبردمیبینازراهاباکتري

کهدادنشانقبلیمطالعهیک. هستند) 19- کرونا(کووید ویروسبرمساثراتبررسیحالدرمحققانها،باکتريبرعالوه
ومقوارويساعت24، در حالی کهاسترفتهبینازمسیسطوحرويساعتچهارعرضدرکاملطوربه2- سارس کووید

سایرکشتندررامستواناییهمچنینگیريهمهازپیشمطالعات. باقی می ماندزنگضدفوالدوپالستیکرويروزسهتا
.ه استدادنشانهاکروناویروس

میکروبیضدکاربردهاي
هايسیستماندام،تناسبمراکزها،بیمارستانبهمربوطمسمیکروبیضدهايحلراه، پیش ترجهانسراسردرموسسات

.اندگرفتهکاربهرادیگرمواردوهارستوراناداري،هايانساختماي،حرفهورزشیهايباشگاهمدارس،نقل،وحمل
بر اساس نتایج. استشدهنصبجهانسراسردربهداشتیهايمراقبتمرکز300ازبیشدرمیکروبیضدمس،کنونتا

ترکوتاهندرماواقامتهايهزینهکاهشگرفتننظردربایوركدانشگاهسالمتاقتصادکنسرسیومتوسطمستقلمطالعه
.استماهدوتنهامسیاتصاالتقطعات ونصببرايبازپرداختزمانبیمار،

ها،بیمارستاندربااللمسباسطوحرويمسمیکروبیضدهايپوششنصببرايخودشرکايباTeckشرکتکانادا،در
.استکردهکارونقلحملوآموزشیهايساختمان

کردهنصبکالیفرنیادرخودتمرینوقدرتمرکزدررامسمیکروبیضدسطوحتنلی،اسجامقهرمانکینگز،آنجلسلس
جکسون- هارتسفیلدالمللیبینفرودگاهدرنیزمسازشدهساختهآببطريکردنپرایستگاه50ازبیشاین،برعالوه. است

.شودمییافتآتالنتادر

عمومیبهداشتدرمسنقش
ازهنوزبسیاريکنند،میاستفادهمسیو سطوحاتصاالتازهم اکنونموسساتسایروهایمارستانبازبسیاريکهحالیدر

شیوعکنترلبهکمکبرايموثراما،سادهمادهیکبهتواندمیمسآگاهی،افزایشبا.نیستندآگاهآنتاثیرگذارخواص
.شودتبدیلهاعفونت

Visualcapitalist.comمنبع: 
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ي سنگ آهن بهبود می یابد؟آیا تقاضا

سنگوارداتمی دهد کهنشانچینگمركهايدادهه، اما دادکاهشراسنگ آهنبرايتقاضا،فوالدبازاريکساداگرچه
2020جواليازخودحدباالترینبهوهیافتافزایشدرصد14,6از آنقبلماهبهنسبت2021نوامبردراین کشورآهن

ه است.رسید
بهنسبتکهکردهوارداز این کاال تنهزار 960و میلیون104نوامبرماهدرجهانآهنسنگکنندهمصرفترینبزرگ

.استداشتهافزایش2020نوامبربهنسبتدرصد6,9وامسال باالتر بودهاکتبرتنیهزار610میلیون و 91واردات
تقاضايتضعیفوآهنسنگقیمتکاهشبحبوحهدر2021سنگ آهن چین در نوامبر وارداتجهشبه گزارش رویترز، 

.گرفتپیشیبازارانتظاراتازفوالد
ثیرتاتحتاحتماالنوامبروارداتهايدادهمعتقد است، پکندرCIFCO FuturesFounderتحلیلگر»بینهواتانگ«البته 
. گرفته استقرارگمركازکاالترخیصمیزان

بااليسطوحاستبعید:گفتتانگ.استنداشتهتوجهیقابلتغییراخیرهايماهدرآهنسنگورودوهامحموله:افزودوي
،زمستانیالمپیکهايبازيازپیشوگرمافصلدرهاکارخانهتولیدکنترلافزایشازپسمصرفزیرا،تداوم پیدا کندواردات
.استضعیف

وهکردرشدپیاپیهفته10برايچینبنادروارد شده بهآهنسنگذخایرکهدادنشانMysteelمشاورهموسسههايداده
نسبتاینرسد،مینظربهبنابرایناست.2018سالاواسطازمیزانباالترینکههرسیدتنمیلیون155,5بهگذشتههفته

الگويازانبارهاموجوديکهحالیدرواستیافتهافزایشژوئناواخرمیلیون123,95یعنیامسالسطحترینپاییناز
.استسالاززماناینبرايتاریخیحوسطباالترینیکیفعلیسطحکند،میپیرويشمالیزمستانازپیشفصلی

کردهواردآهنسنگتنمیلیون40و میلیاردیک(از ژانویه تا نوامبر)2021ماهه11درچین،یگمرکآمارهاياساسبر
.استداشتهکاهش2020سالمشابهمدتبهنسبتدرصد3,2که

تنهزار360و میلیون4به2021نوامبردرچینفوالديمحصوالتصادراتکهمی دهدنشانگمركهايدادهاز طرفی 
.استیافتهکاهشماهانهبر پایه آماردرصد3,1کهرسیده

افزایشدرصد25,7کهیافتافزایشتنهزار420یک میلیون وبهدر نوامبرفوالدوارداتچین،گمركبر اساس گزارش 
13,27وتنمیلیون61,88ترتیببه2021نوامبرتاژانویهزمانیبازهدرچینفوالديمحصوالتوارداتوصادرات.داشت

.استبودهتنمیلیون
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تفاوت در آمارهاي رسمی و غیر رسمی
ارهاي واردات سنگ آهن چین در ماه هاي اخیر حاکی از شکاف بین در بررسی آمKplerکاالمشاورانارزیابی هاي موسسه 

تارنماي ماینینگ در این زمینه معتقد بزرگ نیست، اما فاصلهاین آمار این موسسه و داده هاي رسمی گمرك است. اگرچه 
مخدوش کند.ار را د تصویر واقعی بازبه عنوان وارد شده ارزیابی می شود، می توانتفاوت در زمانی که محموله ها است،

اینآیاکهاستاین،گرفتنظردرسنگ آهن چینوارداتمورددربایدکهدیگريعاملبه گفته نویسنده این پایگاه معدنی، 
سالبرايراباالتريتقاضايتاجرانکهدلیلاینبهیااستافزایشحالدرفوالديهايکارخانهيتقاضادلیلبهواردات
ایجادحالدرمیماهدرباالرکوردازپسهاقیمتسقوطازگیريبهرهباگرانمعاملهاینکه یاکنندیمبینیپیشآینده

آنهاازتعداديزیراباشد،داشتهوجودفوالديهايکارخانهسويازتقاضاافزایش،رسدنمینظربههرچند .هستندموجودي
2022نخستنیمهدربازار، اما احتماالکنندمیمحدودانرژيوودگیآلکاهش اهدافبهدستیابیبرايرااتتولیدهمچنان

.کندبازاقتصاديرشدتقویتبرايرامحركهايراهدیگربارپکنو انتظار این است که استفوالدتقاضايافزایشدنبالبه
پولمقدار2021سالدرباردومینيبرادسامبر6درپکنمقاماتکهگونه ايبهالبته شواهدي هم براي اتفاق وجود دارد، 

تا رشد اقتصادي را تقویت کنند.دادندکاهشکنند،ذخیرهبایدهابانککهرانقدي
یک تحلیلگر چینی به رویترز گفت که با وجود تمرکز دولت چین بر ثبات اقتصادي در سال » چنگ پنگ«در عین حال

بهواستآهنسنگقیمتبررگذاراثاصلیعاملزرگی باشد، چراکه تقاضا آینده، بعید است بازار سنگ آهن شاهد تغییرات ب
پذیري بیستري نشان می دهد.انعطافملکبازارهايسیاست

واردات و قیمت سنگ آهن چین-نمودار

سسه مواز سويشدهردیابیمیزانازباالتربسیارواردات سنگ آهنرسمیهايدادههمان طور که پیش تر اشاره شد، 
آمارازکمترتنمیلیون8به این ترتیب حدودوبرآورد کردتنمیلیون97رانوامبرماهوارداتکهبودKplerکاالمشاوران

ارقام رسمیازبیشترتنمیلیون17,5کهکرداعالمتنمیلیون109,14رااکتبرماهوارداتKpler،وجوداینبا.بودرسمی
تنمیلیون302,6راچینآهنسنگواردات»کپلر«گذشته،ماهسهطی.بود)تنمیلیون91,61معادل(چین گمرك
.استتنمیلیون292,2رسمیرقمکهحالیدرکرده،برآورد

منابع: رویترز
Mining.com
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نقاط مختلفدر ی و افزایش قیمت هامشکالت تورم
برايرزروفدرالبررافشارویافتافزایش1982سالازساالنهسرعتباالترینباآمریکاقیمت مصرف کننده در- آمریکا
1982سالازراافزایشبیشتریننوامبردرمتحدهایاالتیکلتورمدر واقع .تداوم بخشیدسختگیرانههايسیاستدرتسریع
. استداشتهتاکنون

LMIشاخص مدیران لجستیک یا .با افزایش مواجه شدهمتحدایاالتدرداري نیز انبارونقلوحملهايهزینههمچنین 
.استانقباضوانبساطبینجداکنندهخط50عددآندرکهاستی شاخص)2(نمودار 

یخبندانهوايزیرا،یافتافزایشفرانسهدردرصد7,7وآلماندردرصد11تقریباآیندهسالتحویلبرايبرققیمت- اروپا
. استکردههاچراغداشتننگهروشنبراينفتحتیوسنگزغالگاز،بیشترسوزاندنبهمجبوررااروپاییهايشرکت
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قارهاینسراسردرراصنایعوخانوارهامیلیونبرققبوضنرخ ویابدادامهبرققیمتافزایشبااحتماالاروپاانرژيبحران
.دهدمی افزایش

فعالیت،Omicronنوعمورددراطمیناننبودو19- کوویدگیريهمهازدیگريموجبا وجودفرانسه،مرکزيبانکگفتهبه
دراقتصاديفعالیتبرآورد بانک مرکزي فرانسه حاکی است،. دادخواهدادامهخودافزایشبهدسامبردرفرانسهاقتصادي

.بودخواهدبیشتردرصد0,75دسامبر همدروبودهبحرانازقبلسطحازباالتردرصدنیمنوامبر

کرد،اعالمOmicronنوعگسترشمهاربرايراهاییمحدودیتوزیر،نخستجانسون،بوریسکهاینازپسانگلستاندر 
2,6(پوندمیلیارد2تاتواندمیاکونومیکسبلومبرگبرآوردبر اساسکهشدنددولتحمایتخواستارکسب و کارهايگروه

.باشدداشتههزینهاین کشور اقتصادرايبماهدر) دالرمیلیارد
در کوویدشیوعدورهدرخریدارانزیرا،شدکوچکشدمیبرآوردابتدادرکهآنچهازترسریعسرعتیباژاپناقتصاد-آسیا

.دادندنشانبیشتريکاهشتابستان
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چرخهترینتهاجمی،شدمتعهدودادنجاماراخودبهرهنرخمتوالیافزایشدومینبرزیلمرکزيبانک-بازارهاي نوظهور
پیاپیماهپنجمینبرايمقاماتپرو،در. ندهدپایانبازگردد،هدفبهفزایندهتورمبرآوردهايکهزمانیتاراجهانانقباض

ازپسویافتکاهشايغیرمنتظرهطوربهمتوالیماهسومینبرايبرزیلفروشیخردههمچنین .دادندافزایشرابهرهنرخ
.افزودالتینآمریکاياقتصادترینبزرگدربداخباربهبهرهنرخشدیدافزایشوباالتورم

منبع: بلومبرگ
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202دسامبر14به روز رسانی: 
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کل کشور1401بودجهحهیالنگاهی به
اردیلیمهزار1372یعموممنابعسهمکهبودهتوماناردیلیمهزار3631مصارفومنابعثیحاز1401سالبودجهحهیال

ینیبشیپتوماناردیلیمهزار2231یدولتيهاشرکتبودجهوتوماناردیلیمهزار133هادستگاهیاختصاصدرآمدتومان،
.ه استشد

وهزاردهوصدیسوونیلیمششویسبربالغمصارفومنابعثیحازکشورکل1401سالبودجهحهیالواحدهمادهطبق
:استریزشرحبهالیر) 36,310,704,628,000,000(ونیلیمهشتوستیبوششصدواردیلیمچهاروهفتصد

ازدولتیعمومجهبودمصارفویمالوياهیسرمايهاییدارايواگذارودرآمدهالحاظازدولتیعمومبودجهمنابع- الف
واردیلیمششونودوصدیسوهزاردووپنجاهوونیلیمپانزدهبربالغ،یمالوياهیسرمايهاییداراتملکوهانهیهزثیح
:شاملالیر) 15,052,396,113,000,000(ونیلیمزدهیسوکصدی

.الیر) 13,720,000,000,000,000(اردیلیمهزارستیبوهفتصدوونیلیمزدهیسبربالغیعموممنابع-1
ششونودوصدیسوهزاردوویسوصدیسوونیلیمکیبربالغیدولتمؤسساتوهاوزارتخانهیاختصاصدرآمد-2
.الیر) 1,332,396,113,000,000( ونیلیمزدهیسوکصدیواردیلیم

بربالغاعتبارنیماتمنابعریساودرآمدهالحاظازدولتبهوابستهیانتفاعمؤسساتوهابانک،یدولتيهاشرکتبودجه-ب
) 22,314,079,318,000,000(ونیلیمهجدهوصدیسواردیلیمنهوهفتادوهزارچهاردهوصدیسوونیلیمدووستیب
وصدیسواردیلیمنهوهفتادوهزارچهاردهوصدیسوونیلیمدووستیببربالغهاپرداختریساوهانهیهزثیحازوالیر

.استالیر) 22,314,079,318,000,000(ونیلیمهجده

1400بودجهباآنسهیمقاو1401بودجهمهمارقام
دومسقفبهنسبتوشیافزادرصد90،يجارسالبودجهاولسقفبهنسبت1401بودجهحهیالدرینفتدرآمد

.استکردهدایپشیافزادرصد9حدوديجارسالبودجه
استکردهدایپشیافزادرصد61حدوديجارسالبودجهبهنسبت1401بودجهحهیالدریاتیمالدرآمد.
استکردهدایپکاهشدرصد33حدوديجارسالبودجهبهنسبت1401بودجهحهیالدراوراقانتشارازحاصلدرآمد.
استکردهدایپشیافزادرصد26حدوديارجسالبودجهبهنسبت1401بودجهحهیالدردولتمنابعمجموع.
استکردهدایپشیافزادرصد37حدوديجارسالبودجهبهنسبت1401بودجهحهیالدردولتکارمندانحقوق.
استکردهدایپشیافزادرصد26حدوديجارسالبودجهبهنسبت1401بودجهحهیالدردولتمصارفمجموع.
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تومانی4200حذف ارز 
اردیلیمهزار100ازشیبوه استکردحذف1401سالبودجهحهیالدررایاساسيکاالهايبرایتومان4200ارزدولت
.دهدیماختصاصنانارانهیوگندمینیتضمدیخردارو،،یاساسيکاالهانرخاصالحنهیهزانجبريبراتومان
نظردریاساسيکاالهانرخاصالحجبرانيبرارایمبالغفیرددودرهاارانهیيهدفمندبهمربوط14تبصرهجدولدردولت 
ینیتضمدیخرونانارانهیدارو،،یاساسيکاالهانرخصالحاجبرانيبراتوماناردیلیمهزار100حدودکهيطوربه، گرفته
يضرورویاساسيکاالهابازارمیتنظ،يکشاورزيهانهادهارانهیيبراتوماناردیلیم4000گریدبخشدروینیبشیپگندم

.استشدهینیبشیپمربوطهتعهداتهیتأدو
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يدیتولبزرگيواحدهاخوراكنرخرییتغ
وهزار94زانیمبهعمدهعیصناسوختمتیقاصالحباداردنظردردولت،1401بودجهحهیال14تبصرهدولجاساسبر

هاشگاهیپاالها،یمیپتروشسوختگازنرخاصالحازحاصلمنابع. دهدشیافزارايهدفمندازحاصلمنابعتوماناردیلیم406
نرخمعادلآنهاریغوژنیاکسآب،برق،شاملیتیلیوتیبهمربوطمصارفوفوالديایاحيهامجتمع،یدستنییپاعیصناو

اردیلیمهزار94,4معادلهایمیپتروشخوراكنرخدرصد 10معادلعیصناریساومانیسعیصناها،یمیپتروشگازخوراك
40افزودهارزشبراتیمالوعوارضاحتساببایعیطبگازفروشازحاصلیافتیدر1400بودجهقانوندر. شدخواهدتومان
.بودشدهنییتعتوماناردیلیمهزار
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مهمسایر موارد
ویپزشکیمصرفملزوماتوزاتیتجهدارو،،یاساسيهاکااليبرایگمرکحقوقنرخ،1401سالبودجهحهیالبر اساس

یدولتيهاشرکتوهابانکبودجه. ه استافتیکاهشدرصدیکبهدرصد4ازیدامويکشاورزيهانهادهنیهمچن
321وهزار1571زانیمبهرقمنیا1400بودجهدرکهیحالدرشده،نییتعتوماناردیلیم407وهزار2231معادل

.استشدهمواجهيدرصد42شیافزاباوبودهتوماناردیلیم

يهدفمندسازمانيهمکاربادیبایاجتماعاهرفوکارتعاون،وزارتندهیآسالبودجهحهیال14تبصره»ب«بندطبق
يبنددهکضمنبودجهقانونابالغازپسماهسهطیحداکثرانیرانیارفاهاطالعاتگاهیپاازاستفادهباوهاارانهی

یشتیمعوينقدارانهیحذفبهنسبتاتکاقابلیثبتومتقنيهاشاخصقیطرازریبگارانهیيخانوارهاهیکليدرآمد
.کنداقدامپردرآمديخانوارها

بهتوسعهششمبرنامهقانونبراساسدرصد40تاالتفاوتمابهوشدهنییتعدرصد20همانیملتوسعهصندوقسهم
اردیلیم845وهزار381ياهیسرمايهاییدارايواگذارمحلازدولتدرآمد.شدخواهدمحاسبهدولتیبدهعنوان
گازصادراتخالصويگازعاناتیمنفت،صادراتازحاصلمنابعازیملتوسعهصندوقسهم.استشدهنییتعتومان

نسبتبالفاصلهاستمکلفيمرکزبانکوصول،اعالموفروشبریمبننفتوزارتگزارشبا. شودیمنییتعدرصد20
میتقسازمعافيگازعاناتیموخامنفتصادراتکلازرانیانفتیملشرکتدرصد14,5سهمووجوهنیازیواربه

ازمعاف(یعیطبگازصادراتخالصمحلازنفتوزارتربطيذیدولتشرکتدرصد14,5سهمزینودولتسهامسود
شمارهجدول210109يدرآمدفیردموضوعدرصد3سهمنیهمچنو) صفرنرخبااتیمالودولتسهامسودمیتقس

.شودیمهیتسوومحاسبهسال،ازدهمیماهازوزیوارماهانهصورتبهمذکورغمبال.کنداقدامقانوننیا) 5(

تومانونیلیم5ماهانهبعدساليبراحقوقیاتیمالتیمعافسقف، 1401سالبودجهحهیالدردولتشنهادیپبراساس
.ابدییمشیافزایپلکانسالدرتومانونیلیم60مازادبهنسبتوشد

حهیالدر.شوندیمیاتیمالتیمعافمشمولبازگردانند،کشوربهراخودارزکهیصادرکنندگان1401جهبودحهیالدر
وخدماتکاال،صادراتازحاصليدرآمدهايبرایاتیمالتیمعافازيبرخوردارکهاستشدهحیتصر1401بودجه

.استکشورياقتصادچرخهبهاتصادرازحاصلارزبازگشتبهمنوطیصادراتيهامشوقوزهیجاهرگونه



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

18

1400:51،07آباناقتصاد دردیخررانیمدشاخص

راشامخبهموسوماقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحدورهنیششموستیبگزارشرانیااتاقيهاپژوهشمرکز
کینزدواحد50مرزبهودادهادامهراخودیولنزروندآباندراقتصادشامخگزارش،نیااساسبر. کردمنتشر1400آبانيبرا

باآباندرياقتصاديهابنگاهکهاستیمشکالتنیتربزرگبازار،يتقاضاکاهشکناردرهیاولموادکمبودویگران. استشده
.اندبودهمواجهآن

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
سفارشاتزانیمشاخصجزبهماهنیادر. استدهیرسمهرماهبهنسبتيترنییپانرخبهدیتولرشدوآمدهدستبه51,07آبان
يباالیاصللیدل. اندشدهثبت50ازباالتریاصليهامؤلفهریساشده،يداریخرلوازمایهیاولمواديموجودوانیمشتردیجد
.استبودهصنعتبخشازیناشماهآباندرکلشاخصبودن50

درشاخصنیارشدزانیم. استداشتهمهربهنسبتيکمتررشد) 53,86(ماهآباندروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.هاستبخشریساازکمتراریبسساختمانبخشوخدماتبخش

يهابخشآباندر. استدهیرسریاخماهسهیطمقدارنیکمتربهماهآباندر) 47,38(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
کاهشباعثینگینقددیشدکمبودوهامتیقشیافزا. اندبودهروه روبتقاضادیشدکاهشباساختمانويکشاورزوخدمات

ریاخماههفتمقدارنیکمتربهآباندر) 44,62(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص.استشدهانیمشتريتقاضا
دیشدکمبودوارزنرخوهامتیقشیافزاازیناش،استداشتهکاهشياقتصاديهابخشهمهدرکهشاخصنیا. استدهیرس
.استینگینقد

) 45،27(مهرماهازآنزانیمکههرچنداست50ازکمترزینماهآباندرهمچنان) 48,38(خدماتایکاالصادراتشاخص
.استشدهشتریب

. استشیافزاحالدرادیزشدتباقبلماهمانندهمچنان) 83,13(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
دشدهیتولمحصوالتتمیقشاخصوبودهرگذاریثاتدیتوليهانهیهزومحصوالتمتیقيروبرهیاولموادمتیقیدائمشیافزا

.داردقرارخوديباالریمقاددرهمچناندیتوليهانهیهزشیافزاازثرامت) 63,14(شدهارائهخدماتای
بهمصرفشیافزابازمانمه. استدهیرسخودمقدارنیشتریببهریاخماهپنجیط) 64,26(يانرژيهاحاملمصرفشاخص

.اندبودهروه روبسوختمتیقيباالشیافزابايقتصادافعاالنازياریبسفصل،رییتغلیدل
آنزانیماما،دهدیمنشانراهاتیفعالادامهبهنسبتمثبتانتظاراتهمچنانگرچه) 59,74(ندهیآماهيبراانتظاراتشاخص

يبرانانهیبخوشانتظاراتلقبماهباسهیمقادرفعاالنازيکمتردرصدواستدهیرسخودمقدارنیکمتربهریاخماهچهاریط
.استساختمانبخشدررکودازیناششتریبکاهشنیاالبته.دارندآذر
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يهامؤلفه،اقتصادکلشامخيهارشاخصیزهمهانیمدرآباندرياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه
ومعوقيکارهاایانباردریینهامحصوليموجودشده،يداریخرزملواایهیاولمواديموجودان،یمشتردیجدسفارشاتزانیم
فیطوارزنرخدردیشدشیافزاهمچنانياقتصادفعاالنگفتهبهبنا. اندداشتهیکاهشروندخدماتایکاالصادراتزانیم

. ستبوده اوکارهاکسبياقتصادتیفعالانجامدربزرگیچالشماهنیادرازیموردنلوازموهیاولمواديهامتیقازیعیوس
همودکنندگانیتولدرهمهانهیهزباردیشدشیافزا. استشدهانیمشتريتقاضادرکاهشباعثینگینقدکمبودآنبرعالوه

.ندبودانیمشتربهخوديهانهیهزانتقالبهناچارهاشرکترایز،شدفروشمتیقشیافزابهمنجرخدماتدهندگانارائهدر

صنعتدیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه57,11عددماهآباندرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

صنعت،شاخصیاصليهارشاخصیزنیب. استقبلماهازبهترهاتیفعالرشدنرخصنعت،بخشفعاالناکثراعتقادبه. است
کلشاخص. اندبوده50يباالیاصليهارشاخصیزریساورساندهثبتبهرا50ریزعددهیاولمواديموجودشاخصفقط

.استبوده50يباالییایمیشعیصناويزرفلیغیکانعیصناجزبههاتیفعالرشتهاکثردرصنعت
بخشدرانیمشتريتقاضادربهبود. استداشتهشیافزامهربهنسبت) 59,25(ماهآباندرمحصوالتدیتولمقدارشاخص
.استشدهآباندردیتولرشدشیافزاباعثصنعت

بایتقررکودباسهیمقادرواستداشتهیشیافزاروندقبلماهبهنسبت) 57,36(آباندرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
دیخرقدرتالبته.اندبودهروه روبيبهتريتقاضاباهاشرکت) هاتیفعالییبازگشاعلتبهوریشهرجزبهالبته(خودماههپنج

.استخودنییپاسطوحدرهمچنانانیمشتر
دیشدشیافزاهمچنانواستداشتهیکاهشروندیاپیپماهنیششميبرا) 47,75(ماهآباندرهیاولمواديموجودشاخص

.استصنعتبخشدرهیاولموادکمبودیاصللیدلمواد،نیماتيبراهاشرکتنییپاینگینقدوارزنرخوهیاولموادمتیق
مقدارنیشتریببهریاخماهششیطوداشتهشیافزا) 56,10(ماهآباندریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

.استبودهمؤثرصنعتيهابخشازیبعضدرتیفعالگسترشدرانیمشتريتقاضابهبود. استدهیرسخود
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اخبار مهم اقتصادي

ارزریتسعیمحاسباتنرخ؛ 1401بودجه 
دالر60نفتبشکههرمتیقوتومانهزار23

ارانهیمتوسطنکهیاانیببابودجهوبرنامهسازمانسیرئ
هزار90یاساسيکاالهاارزنرخاصالحجبرانمحلاز

یبرخيبراارانهینیادیشا:گفتبود،خواهدتومان
گرفتهنظردرهمتومانهزار120تا100ازهادهک
.استیبررسحالدرونشدهیینهاهنوزاما،شود

باخبرنگارانبايخبرنشستدریرکاظمیممسعوددیس
عمرمتوسط: کرداظهار1401بودجهيهایژگیوبهاشاره
واستدهیرسسال17حدودبهامروزیعمرانيهاپروژه

نیادر.ابدییمشیافزاعددنیا،میرویمجلوترچههر
.ماندیمیباقهمچنانمردممشکالتطیشرا

سالدریاساسيکاالهاوارداتيبرا: کرداظهاريو
،گندميبرابتوانکهاستمالزارزدالراردیلیم18يجار

اردیلیم8داد،اختصاصداروویداميهانهادهوروغن
ازدیبادالراردیلیم10است،افتهیاختصاصآندالر
اجازهدولتقانونکهشوداستفادهییماینيهانرخ
شدهگرفتهقواسرانازییهااجازههرچنددهد،ینم

ارز: کرددیتاکیحیترجارزحذفبهاشارهبايو.است
اساساوبودرانیااقتصاديبرانامعادلهکییتومان4200
اما،استبودهکجاازیتومان4200ارزهیپاستینمعلوم

یکاف،میزیبرهمبهراکشورکیاقتصادمیخواهیماگر
.میکناضافهآنبهنامعادلهکیکهاست

ازدادزارشگهاارانهیيهدفمندسازمان: افزودیرکاظمیم
شیبنفرونیلیم22،رندیگیمارانهیکهينفرونیلیم60
شودیمشانیهاحسابواردسالدرتوماناردیلیمکیاز

وباشدخانهکیفروشيبرامثالپولنیااستممکن
ریبگارانهیيبااليهادهکحذفقاعدتااما،نباشددرآمد

.شدخواهدانجامواستفیتکل
یتومان4200ارزازاستفادهاجازهامسال: دکردیتاکوي

م،یانداختقیتعوبهراقانوننیالیدلدوبهاما،مینداررا
دایپکاهشکشوردیتولزانیمیخشکساللیدلبهاوال
متیقنکهیادومومیشدوارداتشیافزابهمجبوروکرد
.افتیشیافزادرصد50تا20نیبکاالانواعیجهان
8سقفبرمازادیاساسيکاالهايبراتاکنون: افزودوي

شدهپرداختوارداتيبرایتومان4200ارزدالراردیلیم

طرفازآمدهنییپایخشکساللیدلبهنهادهدیتول. است
100آنهاازیبرخودرصد40تا30زینهانهادهمتیق

.استافتهیشیافزایالمللنیبيبازارهادردرصد
یحیترجارزحذفیتورمآثاروردمدریرکاظمیم

اندکردهینیبشیپیپژوهشمراکز: گفتیاساسيکاالها
یطرفازواستدرصد7,6اقدامنیامیمستقتورمکه

. ابدییمکاهشیپولهیپااصالحازیناشتورمدرصد6,9
حذفمورددریینهامیتصمهنوزهایبررسنیاهمهبا

قیدقیکارشناستاواستنشدهگرفتهیحیترجارز
احتمالوکردنخواهديکارچیهدولت،ردینگصورت

.کنددایپادامهیکنونروشزینندهیآسال،دارد
شیافزاکهکردهاعالمبارهاجمهورسیرئ: کرددیکاتيو
دولتقرمزخطيمرکزبانکازاستقراضویپولهیپا

اصلتبازپرداختوماناردیلیمهزار175ندهیآسال. است
است. شدهینیبشیپاوراقسود

استاستقراضازبهتراوراقفروش: کرددیکاتیرکاظمیم
يدرآمدهااگرکهمیاگذاشتهییهاسوپاپبودجهحهیالدر
راخوديهامرغتخمهمه،فتادیناتفاقنفتاییاتیمال

.میبرواستقراضسمتبهمیبخواهکهمیباشنکردهخرج
دریبرخ: کرداعالمیبازنشستگسنشیافزامورددروي
بهتوانندیمودارندیقبولقابلسنیبازنشستگسن

سنبهسالدوفردتوافقبا.دهندادامهيهمکار
یابیبازهاصندوقمنابعتاشدخواهداضافهیبازنشستگ

بهردیبگیخدمتسنواتونهیهزروز32اگریحت. شود
نکهیاتااستبهتر،شودبازنشستبخواهدآنکهنسبت
. میدهآموزشرالومتریکصفرکارمندکیمیبخواه

وآنازیناشاستقراضوبودجهيکسر: کرداظهاراو
يهاییدارارفتنباالوهابانکبرداشتاضافهنیهمچن
خودکههستندتورممهمعاملسهيمرکزبانکیخارج

. میدانیمنکردناستقراضویپولهیپاکاهشبهدیمقرا
وکردمینخواهاستقراض،نشودمحققنفتدرآمدچنانچه

.استاوراقآننیگزیجا
يکاالهاارانهیپرداختایآکهپرسشنیابهپاسخدريو

ایبودخواهدندهیآساليبراموقتمردمبهیاساس
قلم29دیباشداشتهادیبه: کرداظهار؟شودیمیدائم
ياعمدهبخشجیتدربهکهگرفتندیمیحیترجارزکاال

اگر؛شودپرداختياارانهیآنکهبدون،شدهحذفآنهااز
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راروندنیازین1402سالدرباشدمردمتیحمابهازین
ادامهينقدویشتیمعارانهیکهطورهمان؛میدهیمادامه
التیتسهمورددر: گفتازدواجواممورددريو.دارد

دولتدرمیبتوانکهشدههارائيشنهادیپالحسنهقرض
هزار11نیهمچن. میکنيریگمیتصمآنبهنسبت

بارنینخستدرتیجمعیجوانيبراتوماناردیلیم
.استشدهینیبشیپ
هزار50ماهانهدولتحاضرحالدر: افزودیرکاظمیم
نسبتوکندیمپرداختدستمزدوحقوقتوماناردیلیم

بودجهمصارفکه)  91سال(اسبقدولتسالنیآخربه
. استافتهیشیافزاشدتبهبودتوماناردیلیمهزار86

دستمزدتورموبیمعکلیسدینخواهمااز: کرددیکاتيو
قدرتيارتقادولت،کردیرونیبنابرا،میبدهادامهرا
نیاندهیآسالدوتاکییطمیدواریامواستشتیمع

بودجهدرتحوليمحورهاازیکی. دهدبرخاتفاق
يبرايمواردبودجهدروبودهیاتیمالفرارازيریجلوگ

حقوقحداقل: افزودیرکاظمیم.شدینیبشیپلهامسنیا
30حدودکهاستتومانونیلیم4,5آیندهسالدر

حقوقچقدرهرافتد،یماتفاقحقوقهیپادررشددرصد
تاشودیمکمترقبلسالبهنسبترشد،رودیمباالتر
گذشتهسالچنددرچون،میشوکینزدعدالتبهمیبتوان

.میبودشاهدحقوقدریختگیرهمبهکی
بودهونیلیم33حدودحقوقسقفامسال: دادادامهيو
ناخالصمبلغنیاواستتومانونیلیم37ندهیآسالو

نیاشد،خواهدکمترعددنیاات؛یمالکسرباکهاست
کهيافرادهمهوهاشرکتواهدستگاههمهيبراسقف

دردولتسهامفروشمورددريو.هستندیدولتریمد
یدولتيهاشرکتسهامفروشعملکرد: گفتزینبورس

یواقعبودجهحهیالدرراآنرقم.استصفربهکینزد
یمحاسباتنرخ: دادادامهيو. استافتهیکاهشومیکرد
دالر60نفتشکهبهرمتیقوتومانهزار23ارزریتسع

روزدريابشکههزار200وونیلیمکیصادراتهمراهبه
.استشدهینیبشیپ

بودجهسهیمقا: بودجهوبرنامهسازمان
استغلطهادستگاه1401و1400سال

یساماندهبهتوجهبا:کرداعالمبودجهوبرنامهسازمان
حهیالدرمادردستگاهکیدرمشابهيهادستگاهبودجه

فیردباهادستگاهنیابودجهسهیمقا،1401سالبودجه
.استنادرستقبليهاسالدرمشابه

توجهبابودجهوبرنامهسازمانازنقلبهمیتسنگزارشبه
دستگاهکیدرمشابهيهادستگاهبودجهیساماندهبه

نیابودجهسهیمقا،1401سالبودجهحهیالدرمادر
.استنادرستقبليهاسالدرمشابهفیردباهادستگاه

ويزیربودجهروندازییتمرکززدايراستادردولت
نیادرهایزنچانهياثرگذارکاهشوبودجهصیتخص

بودجهعیتجمبهاقدام،1401سالبودجهحهیالدرنهیزم
.استکردهتربزرگدستگاهکیدرمشابهيهادستگاه

اعتباراتعنوانبه1401بودجهحهیالدرشدهدرجرقم
مختصصرفا،یاسالمغاتیتبلسازمانیعمرانويانهیهز
ينهادهااعتباراتمجموعشاملونبودهسازماننیابه

.استبودهغاتیتبلسازمانبودجهفیرددریعیتجم
وآماروجداولکهرساندیممردماطالعبهلهیوسنیبد

دربارهچنانهمندهیآيروزهاتامطمئناکهیارقام
قبليهاسالاعتباراتبامختلفينهادهابودجهسهیمقا

نهادهانیابیعجيرشدهاازیحاکوشودیممنتشر
بهتوجهباکههاسترسانهیبرخاشتباهنیاعلتبهاست،
رااشتباهاتنیاتوانینمپسنیاازفوق،حاتیتوض

.دانستيرعمدیغ
درعوارضزانیم:گفتبودجهوبرنامهسازمانسییر

وشودیمنییتعدولتيهانامهنییآدروامدهینبودجه
یچگونگمورددردولتدر.نداردصحتشدهذکررقم

نیاباالبتهکهشدهیمختلفيهابحثعوارضنییتع
ویینهایبررسهنوزکدامچیهاما،دارديادیزفاصلهعدد

.استنشدهدییات
شیافزاشبهبهپاسخدرهبودجوبرنامهسازمانسییر

رقمنیااوال: گفتيجمهوراستیرنهاديبرابرچند
ستاد،یحقوقمعاونتمثلییهافیردعیتجمشامل
موادقاچاقبامبارزهستادارز،وکاالقاچاقبامبارزه
.استگریديهافیردوزنانامورمعاونتمخدر،

ردایلیم1500فوقيهافیردجمع: افزودیرکاظمیم
سالبودجهدررقمنیاکهاستيجارسالدرتومان
.استیافتهکاهشتوماناردیلیم1500ازکمتربه1401

يجاريهانهیهزکاهشوکنترلبرعالوه: کرددیتاکيو
مردم،مشکالتحليبراهمبودجهنیهمازیبخش

.شدخواهدمصرفیاستانيسفرهادرروستاهاوشهرها
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