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امینو خطرات زنجیره ت» سبد نان اروپا«
سبد- اوکراینبهروسیهتهاجمچگونه«کراین در گزارشی با عنوانودر روزهاي نخست حمله روسیه به اCNBCشبکه خبري 

در بخش هاي امنیت غذایی و فلزاتبه بررسی آثار اقتصادي این جنگ» بزندضربهعرضههايزنجیرهبهتواندمی-اروپانان
پرداخت.

نش ها بین روسیه و تدر ابتدا،. اوکراین تامین کنندگان بزرگ فلزات و سایر کاالها هستندبه گفته تحلیلگران، روسیه و
منطقهدوبهوروددستورروسنیروهايبهروسیهجمهوررئیسپوتین،والدیمیرکهرسیدخوداوجبهحالیاوکراین در 

استقاللرسمیطوربهروسیهگفت،ويکهفتگرصورتآنازپساین. دادرااوکراینشرقدرروسیهطرفدارطلبجدایی
.شناختخواهدرسمیتبهرالوهانسکوسکتدون

امنیت غذایی 
پیامدتنهاانرژيبرتاثیراما،بیشتري پیدا کندافزایشاوکراینوروسیهبحرانتشدیدبااستقرارگازونفتقیمتهرچند 

. استمتکیآنبهاروپابیشترکهکندمیتولیدچاوداروجوگندم،ایناوکرتحلیلگران،گفتهبه. بودنخواهداین جنگ
.استذرتبزرگکنندهتولیداوکراین،همچنین

گرفتهنظردر»اروپانانسبد«به عنوان اوکراین:گفتKeelvarمنابعفناوريشرکتبنیانگذاروعاملمدیر»هالندآلن«
.آسیب شدیدي می رساندغذاییموادمینتازنجیرهبهبه این کشورتهاجموشودمی
افزایشونانکمبودباعثمدتطوالنیدرگیرياما است،ماندهباقیماهچندهنوزبرداشتفصلتا اگرچه: اعالم کردوي

.شودمیامسالپاییزدرکنندهمصرفقیمت
ثیرتاکودهامانندبرانرژيمحصوالتتولیدبرخودنوبهبهطبیعیگازعرضهدراختاللگونههراین،برعالوههالند،گفتهبه

منجراین مسالهکهبودمواجهکمبودباگذشتهسالدرکود. رساندخواهدبیشتريآسیبکشاورزيبهامراینوگذاردمی
.شدهاقیمتافزایشبه
درکشورهاازبسیاريبیند، چراکه آسیب نمیاروپااتحادیهفقط: گفتهم »سورسینگ«مدیرعامل گروه صنعتی»تیوراداون«

ثیرتامناطقایندرغذاییامنیتبرتواندمی،عرضهدراختاللوهستندمتکیاوکراینذرتوگندمبهنیزآفریقاوخاورمیانه
. بگذارد
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ذرت در شیکاگوقیمت گندم و-نمودار

عنوانبهآمریکامتحدهایاالتجایگزین2021سالدراوکراینو استاوکراینازذرتبزرگکنندهدریافتچین: گفتوي
. بودیافتهافزایشپیش از اینذرتوگندمهايقیمت.شدچینذرتکنندهتامینترینبزرگ

ذرتآتیمعامالتکهحالیدر،داشتجهشدرصد12حدودتا آغاز جنگ امسالابتدايازشیکاگودرگندمآتیمعامالت
.شودبدترتواندمیهادرگیريبا واستافزایشحالدرغذاییموادورمت.یافتافزایشصددر14,5مشابهمدتدر

2017تابستان -تصویر: برداشت گندم در چرنیهیف اوکراین

بیشترقیمتیهايشوكباغذاییموادقیمترشد: گفتKearneyمشاورهشرکتدرارشدشریک»هونگپر«همچنین 
.شودتصرفروسیوفادارانتوسطاوکرایندرکشاورزياصلیمناطقاگربویژه شود،میتشدید

یصادراتبازارازدرصد29تقریبااوکراین،همراهبهواستجهاندرگندمصادرکنندهترینبزرگروسیه: کردخاطرنشانوي
.ه استبوداروپااتحادیهنفتوطبیعیگازکنندهتامینترینبزرگگذشتهسالدرروسیه.دهندمیتشکیلراجهان گندم



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

4

اولیهموادوفلزات
ودادهافزایشي اخیرهاسالدرراخودصادراتپیوستهطوربهاوکراینگفت:» سورسینگ«مدیرعامل گروه صنعتیتیورا،
.بوده استنقلوحملتجهیزاتمانندیآالتماشینحتیوشیمیاییمحصوالتخام،موادبزرگکنندهتامین

کهزمانیازاوکراینپولارزش.کاالهاستسایرومعدنیموادعمدهکنندهتامینهمچنینکشوراینتحلیلگران،گفتهبه
. گذاشتکاهشبهروکردند،مرزدرتجمعبهشروعروسینیروهاي

داردتیاراخدرراجهانیمسذخایرازدرصد10حدودروسیهمعتقد است، Kearneyمشاورهشرکتدرارشدشریک،هونگ
.استپالتینونیکلبزرگتولیدکنندگانازیکیو

هاخانهساختوبرقیلوازمتولیددرگستردهطورهبمسواستبرقینقلیهوسایلهايباتريساخت درکلیديماده،نیکل
عناصرازتعدادينیزروسیهواستمتکیاوکراینینئونبهشدتبهآمریکاتراشهصنعت: گفتهونگ.شودمیاستفاده
.کندمیصادردارووخودروجت،موتورهايها،هادينیمهتولیدبرايحیاتی

تاثیر بر آلمان
تريجديآسیبآلمانگرفت،خواهندقرارو جنگبحرانتشدیدثیرتاتحتاروپااتحادیهکشورهايبیشترکهحالیدر

:گفتتامین)زنجیرهریسکاطالعات(شرکت Supply Wisdomشرکتعاملمدیرورئیس»واشیستاآتول«.دیدخواهد
.کندمیتامینروسیهازدریافتیطبیعیگازازرابرقوتولیدهايبخشبرايخودنیازموردانرژيبیشترآلمان

رامانآلدرتولیدباشیم،احتمالیهايتحریمیاجنگازناشیاختالالتافزایششاهداگر:گفتCNBCبهایمیلیدراو
.شودمیسرازیردیگرکشورهايبهتولیددر این صورتکهخواهند داشتتولیدنیاز به کاهشهاکارخانه. کاهش می دهد

.استپالستیکوفلزاتالکترونیک،نقل،وحملتجهیزاتسایرخودرو،قطعاتوخودروشاملآلمانبرترصادرات

ماهه واردات مس چین2آمار 
ايغیرمنتظرهطوربه2022سالنخستماهدودرو کارنشده چینخاممسواردات،دادنشانچینگمركهايداده
دهشوارداتافزایشباعثلجستیکدرتاخیرزیرااست،یافتهافزایشپارسالمشابهمدتبامقایسهدردرصد9,6

.است
هزار969فوریه امسال وژانویهدرنشدهفرآوريمسمحصوالتومسوارداتکهکرداعالمگمرك چینکلاداره

وژانویههايچین دادهگمرك.بوده استهزار تن884این رقم در مدت مشابه پارسال کهبرآورد شده، در حالی
.کندمیترکیبچینی،نوسالتعطیالتبهتوجهبارافوریه

زیرابود،غیرمنتظرهسالنخستماهدودرچینخاممسوارداتافزایشگفت:چیندر CRUمستحلیلگرتیانیو،هی
ایندالیلازیکی: گفتوي.شدبستهکرد،میتشویقراوارداتکهقبلیمطلوبقیمتیآربیتراژوبودترضعیفتقاضا

.شدفوریهوژانویهدرارداتوافزایشباعثکهبودلجستیکتاخیر،افزایش
وارداتبیشترجذابیتباعثزیراکرد،حمایتگذشتهسالدرچینمسوارداتازمطلوب،قیمتیآربیتراژپنجرهیک
.بود2020اکتبرازماهانهسطحباالترینکهرسیدتن165هزار و 589بهدسامبردرواردات. شداز خارج فلز
کردتجربهراییجزرشدجدید،سفارشاتبهبوددلیلبهفوریهوژانویهطیچیندرهاانهکارخفعالیتحال،همیندر
. استجهانبزرگاقتصاددومیندرپذیريانعطافدهندهنشانکه

هزار 180میلیون و 4بهسالنخستماهدودرشدهفرآورينیمهمسمعدنسنگیامسکنسانترهوارداتهمچنین 
.داشتافزایشدرصد10,3قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماین. رسیدتن

بهویافتافزایشدرصد22فوریهتاژانویهزمانیبازهدرآلومینیومیمحصوالتخام وآلومینیومصادراتاز طرفی
.رسیدتنمیلیونیکبیش از 

منبع: رویترز
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021جهان تا پایان نوامبر مسآمار تولید 

بولتندررا) 2021ماهه 11تا نوامبر(مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
(از 2021ماهه 11درجهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه 2022فوریه 

درصدي مواجه شده است. 2,5ابتداي سال تا پایان نوامبر) با افزایش 
ICSG سالنییپاهیپاباافزایش نیااما،هکردرشددرصد2,5حدود2021نوامبرتاهیژانوازدنامعدیتولمعتقد است، اگرچه
مسکنسانترهدیتولسه شده است. بر اساس این گزارش، داشتند، مقایقراریجهاننهیقرنطریثاتتحتمسمعادنکه2020

ه است.شدمواجهافت درصد3,6با ) یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجدرصد افزایش یافته و 3,9در مدت یادشده 

مسمعادندیتول
ترین تولیدکننده مس جهان کل تولید شیلی، بزرگ

شد. تولید درصدي مواجه 2با افت 2021ماهه 11در 
درصدي و تولید به 1,3کنسانتره مس شیلی با افت 

درصدي که بیشتر در 4با کاهش SX-EWروش 
معدن اسکوندیدا اتفاق افتاد، همراه بود. 

دومین تولیدکننده مس جهان طی این پرو،درتولید 
درصدي مواجه شد. با وجود بهبود 8,5مدت با رشد 

، هنوز 2021هه ما11وضعیت کلی، تولید مس پرو در 
2019درصد کمتر از دوره زمانی مشابه در سال 6,3

درصدي همراه بود. همچون 50با رشد » گراسبرگ«بوده است. تولید اندونزي با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 
رنامه هاي توسعه معادن به دلیل بدرصد 9درصد) و چین 66پاناما (درصد)،11گزارش هاي قبلی، رشد قوي تولید در کنگو (

و فعالیت هاي جدید گزارش شد.

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
1,3حدود شیافزابا2021ماهه11درجهانشده

هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجهيدرصد
شیافزادرصد 4,7) قراضهاز(هیثانودیتولودرصد0,7

.یافت
الکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

2021ماهه 11در ) یکیالکتراستخراجو نگینیوا
یرسمهیاوليهادادهدرصد کاهش یافت. 2,4حدود 

يدرصد4رشدازیحاکنیچشدهمس تصفیهدیتول
در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک .استداشتهشیافزادرصد0,9تنهااین کشورسومماههسهدیتولحال،نیابااست،

درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد.  8,5کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 
درصدي همراه بود.10و 22، 44تولید مس تصفیه شده در هند، بلژیک، آمریکا طی این مدت به ترتیب با رشد 

مس تصفیه شده در استرالیا، آلمان، میانمار، ژاپن، برزیل، اسپانیا و روسیه به دالیل مختلفی از جمله همچنین کاهش تولید
اتفاق افتاد.SX-EWتعمیر و نگهداري و تعطیلی کارخانه هاي 
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مسمصرف
قابلیمنفریثات19-دیکووبامرتبطیجهاننهیقرنط
مصرفيدیکليهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجه

.داشتنیچبه جز مناطقتمامدرمسیینها
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس 

با افزایش حدود یک 2021ماهه 11جهان در 
دوممهینازمصرفاگرچهدرصدي مواجه شده است. 

یجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020سال
يریگهمهازقبلسطحریزدر بیشتر کشورها هنوز
.استکرون

2020نوامبرتاهیژانوباسهیمقادر2021نوامبرتاهیژانوازنیچبه جزجهانشدههیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورد
موسسه بین المللی مطالعات مس.استماندهیباق2019سالمشابهمدتازکمتردرصد2اماافته،یشیافزادرصد9حدود
توسطنشدهگزارشهايموجوديو کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزنیجهابازارترازبهبودبراي
موجوديدراتتغییربر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسه

.استبوده 2021ماهه 11در ی بازارتنهزار517کسري ازحاکیچین،
د عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)رون

ICSG.orgمنبع: 
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و آشفتگی حمل  و نقلرکورد شکنی قیمت فلزات با تشدید جنگ اوکراین

.عرضه به باالترین میزان رسیدزنجیرهدربیشتراختاللازمعامله گران و تجارنگرانیدنبالبههفته گذشتهمسقیمت
است.کردهروشنرااساسیفلزاتآتشانرژي،افزایش قیمت هايوجهانیپایینذخایرعرضه،اختاللمورددرهانگرانی
.رسیدخودحدباالترینبهاوکراینبهروسیهحملهبامرتبطعرضهازنگرانیدلیلبهمارس 7دوشنبهمسوآلومینیومقیمت

هزار و 10بهمسوکردعبورتنهردردالر4000ازوزنسبکفلزاینکهبارينخستین،گذشتدالر4000از آلومینیوم
دالري بازگشت و قیمت مس با کاهش مواجه شد.3000هرچند آلومینیوم دوباره به کانال .رسیدتنهردردالر845

،افزایش یافتاست،شدهدیدهلندنفلزاتبورسدرحالبهتاکهقیمتیهايحرکتشدیدترینازیکیدرنیکلاز طرفی، 
.دهدمیقرارتاریخیفشارمعرضدرراخریداران،روسیهعرضهازنگرانیزیرا

با قیمت هاي خیره در بورس فلزات لندنساعتچندطیزنگضدو فوالدیونلیتیومهايباتريدراستفادهموردفلزنیکل، 
کنندگانتولیدترینبزرگازیکیکشتی روسیهحملریسکافزایشبحبوحهدرنیزپاالدیوم. کننده و باور نکردنی مواجه شد

.یافتافزایششدتبهفلزاین 
نقلوحملبزرگشرکتسهاینکهازپساعالم کرد:شانگهايفلزاتبازارازنقلبهگزارشیدرINGگذاريسرمایهبانک

ریسک هايکهنمایان شدهبیشتريهاينشانه، درآوردندتعلیقحالتبهراروسیهبهنقلوحملجهان،کانتینري
.استورود پیدا کردهعرضهتاختالالبه ژئوپلیتیکی

ING:روسال«.داردوجودنقلوحملمشکالتدلیلبهروسیهدرفلزاتتولیدیانجرشدنمحدودازهایینشانهاعالم کرد«
جهانسطحدرشدهتصفیهنیکلتولیدازدرصد10حدودنوریلسکواستچینازخارجآلومینیومکنندهتولیدترینبزرگ

آمریکاهايتحریم.استدهرسی2019سالازخودسطحترینپایینبهنیکلجهانیموجودي. دهدمیاختصاصخودبهرا
درصد30حدودآنازپسبالفاصلهآلومینیومقیمتکهشدباعث2018سالدرروسیآلومینیومتولیدکنندهروسال، علیه

آلومیناپاالیشگاهتولیدکهکرداعالمروسالدر جدیدترین تحول،.بودندجایگزینمواددنبالبهخریدارانزیرا،یابدافزایش
.استکردهمتوقفسالدرتنمیلیون1,7ظرفیتبارااوکرایندرفنیکوالی
ولیسینگنوروترداماروپاییبنادربهروسیهپترزبورگسنتازمنظمطوربهمسهمین طوروآلومینیوماززیاديحجم

.هستنداختاللخطردرکشتیرانیبازارهايدرآشفتگیگسترشباویابدمیجریان
معرضدربیشترآلومینیومبزرگ،صنعتیفلزاتتمامبیناز رسدمینظربه: گفت»بائرجولیوس«تحلیلگر»منکهکارستن«

.استگرفتهقرارخطر
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موجودي مسکاهش
حدود بالندنمسذخایرابتداي این ماه . نگرانی ها افزوده استبهي بورس فلزات لندنانبارهامسموجوديکاهشاز طرفی، 

.استبوده 2005سالازمیزانترینکم،تنهزار 70
دروبردمیسربهوحشتحالتدرعرضهنظرازبازار: گفتT-Commodityمشاورانشرکايازیکی»جیانکالدیو تورلیزي«

.یابدمیافزایشهمچنانهاقیمتکند،میبیداداوکرایندردرگیريکهحالی
تداوم یافت، کاالهارشد قیمت وجود،اینبا. کندمیتولیدراجهانمسدرصد3,5حدودونیستمساصلیبازیگرروسیه
ازبسیاريکهاستشدهباعثروسیهايشرکتوافرادعلیههاتحریم.ه استزددامنعرضهکاهشازترسبهجنگچراکه
.کنندوقفمتراروسیکاالهايخرید یاهاشرکتباهمکاريموسسات،سایروونقلحملهايشرکتها،بانک

راپایهفلزاتبازارهايزبانه هاي آتشفقطاوکراینوروسیهدرگیري: اعالم کردINGتحلیلگر»یائوونیو«ازنقلبهرویترز
کهافزایدمیاروپادرتولیدبهرابیشتريریسکدر حالیودکنمیعبورسقفازانرژيهايقیمتتمام.استشعله ور تر کرده

.کندمیفراهمرایش قیمت هاافزاکاتالیزور

وضعیت تولید در شیلی
به.ه استرساندثبتبه2011سالازراخودمس تولیدمیزانکمترینامسالژانویهدرشیلی،دادنشاندولتیداده هاي

.شودثبتتهگذشسالمشابهساالنهحجمتایابدبهبودشیلیمستولیدرودمیانتظارکشور،اینمعدنیانجمنرئیسگفته
معدنسنگپایینکیفیتکهبود2021ژانویهنسبت بهتولیددرصدي7,5کاهششاهدجهانمس کنندهتامینترینبزرگ

حجمتایابدبهبودشیلیمستولیدرودمیانتظار،کشوراینمعدنیانجمنرئیسگفتهبه. بودآندالیلازیکیآبکمبودو
شودمیمشخصقیمتافزایشوکمذخایرباکهاستجهانیبازاربرايخوبیخبراین.شودثبتگذشتهسالمشابهساالنه

دادهاختصاصخودبهراجهانیعرضهچهارمیکازبیششیلی. استشدهمتزلزلبیشتراوکراینبهروسیهتهاجمعواقببا
.است

ودسال گذشته ب11تولید مس شیلی در ژانویه کمترین میزان در -نمودار

منابع: رویترز
بلومبرگ
Mining.com
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گزارش تحلیلی وال استریت ژورنال از بازار نفت

روسیهنفتبدوننفت جهانصنعتتصور

یکانرژيصنعتبود،نشدهدیده2008سالمالیبحرانازقبلازحتیکهرسیدهسطوحیبهنفتقیمتکهحالیدر
بیاید؟کناربا آنتواندمیچگونهبگذارد،کنارراروسیهنفتشودمجبوراگر: پرسدمیتصورقابلغیرپرسش
باال صنعتیفلزاتقیمتوکردجهشغالتقیمتیافت،افزایشبشکههردردالر140در مدت کوتاهی تاخامنفتقیمت
پشتیبانیراجهاناقتصادازايعمدهبخشکهاست کاالهاییعرضهبرايتهدیديغربواکنشواوکراینجنگچراکهرفت،

.بیفزایدجهانسراسردرتورمیفشارهايبرتواندمیواستخامموادافزایشهاهفتهازناشیرشداین. کندمی
شرکايومتحدهایاالتبحث و گفت و گويبرمبنیآمریکاخارجهاموروزیر،بلینکنبیانیه آنتونیدنبالبههاقیمتجهش
غربواکنشدرتوجهیقابلتغییر،با اعمال تحریم انرژياتفاق افتاد و ،روسیهنفتوارداتممنوعیتاحتمال مورددراروپایی

وضعروسیهنخبگانومالیسیستمعلیهراتنبیهیهايتحریممتحدانشوواشنگتن. بودخواهداوکراینعلیهجنگبه
( توضیح: این آمریکا پرهیز کرده انددهندگانيارازترسدلیلبهروسیهانرژيصادراتاز تحریم تاکنونآنهاامااند،کرده

تحلیل قبل از اعالم تحریم نفتی روسیه از سوي آمریکا منتشر شد).
نفتبهمتحدهایاالتبهنسبتبیشتريبسیارمیزانبهکهاستمواجهاروپادردیپلماتیکمانعیکباممنوعیتاینالبته 
طبیعی،گازخریدبهیورو گفت کهمنطقهاقتصادترینبزرگآلمان،صدراعظماینکهازپسهاقیمت.استوابستهروسیه

تمایلدهندهنشانتحریمدربارهعمومیبحثوجود،اینبامی دهد از اوج خود پایین آمد. ادامهروسیهازسنگزغالونفت
.استانرژيبااليهايهزینهجذببرايواشنگتنسیاستگذارانمیانتازه

آمادگی تجار براي اختالل بازار
و تغییرجابجاییهرگونهکهاستاینسیاسیمحاسبات: گفتچارترداستاندارددرکاالتحقیقاتبخشرئیس»هورسنلپل«

.داردمسکوبهمستقیمپولتحویلازبهترينتیجه
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عربستانومتحدهایاالتازپسجهانبزرگیدکنندهتولسومین-روسیهنفتازشوددادهدستورغربیهايشرکتبهاگر
.کنندمیانرژيبازاردرفورياختاللآمادهراخودنفتتجارکنند،پیداراجایگزینهايعرضهوکننداجتناب- سعودي

محصوالتوخامنفتصادراتجنگ،ازقبل
ازدرصد7,5حدودروسیهشدهپاالیش
پساما،کردمیتامینراجهاننفتتقاضاي

فوریه،اواخردراوکراینبهروسیهحملهاز
متوقفراوارداتهاپاالیشگاهازبسیاري

.کردند
تانکرهاومالیمنابعیافتندر کشاکشآنها
ترسیدندمی،روسیهنفتهايمحمولهبراي

تحریمهمچنینوببیندآسیبشانشهرت
شود.تولیدسبب کاهشخامنفت

وخامنفتوارداتزادرصد8حدود
سالدرآمریکاشدهپاالیشمحصوالت

. استبودهروسیهازگذشته
هاپاالیشگاهشود،اعمالممنوعیتایناگر

نفتونفتگازجایگزینمنابعیافتنبراي
بهراهانآآمریکاییهايپاالیشگاهکهکوره

دچار چالش خواهند کنند،میتبدیلبنزین
شد.

باتوانمیرامتحدهاالتایواروپاچالش
خامنفت،رفتهدستازهايبشکهجایگزینیبرايمی تواند اروپا: کردبرطرفجهانسراسردرنفتجریاندوباره تغییر

. کندخریداريخاورمیانهوآفریقاغربشمال،دریايازبیشتري
یکازتقاضاتغییروداردنوجودنفتبازارهايدررکوديوجود،اینبا: گفت»سپکتزآ«انرژيمشاورهشرکتاز»سنآمریتا«

.نیستسادهدیگرمکانبهمکان
. یافتبهبودي کروناگیرهمهبیماريسطحترینپاییننسبت بهتقاضازیرابود،محدود شدهجنگشروعازقبلنفتعرضه

بهگذشتهدسامبردرتوسعهواقتصاديهايهمکاريسازماندرنفتتجاريذخایر،انرژيالمللیبینآژانسگزارشبر اساس
.بودگذشتهسالهفتدرمیزانترینپایینکهرسیدبشکهمیلیارد2,68
بهآنها. هستندقیمتکاهشبراياستراتژیکذخایرازخامنفتآزادسازيحالدرمتحدان این کشورومتحدهایاالتدولت
دنبالبهبایدندولتکهدادگزارشهفته گذشته ژورنالاستریتوال. هستندروسیهنفتجایگزینیبرايدشمنانیدنبال

نزدیک شدهتوافقیبهایرانايهستهتوافقاحیايمورددرگوهاو گفتحال،همیندر. ونزوئالستنفتیهايتحریمکاهش
.کندبازراایراننفتصادراتقفلمی تواندکه

خط لوله اورال
راخامنفتشورويدورانلولهخط. رسدمیاروپابه»دروژبا«لولهخططریقازروسیهاورالخامتنفبشکههزار 800روزانه

تحلیلگران،گفتهبه. بردمیچکجمهوريومجارستاناسلواکی،لهستان،و- اروپااقتصادترینبزرگ- آلمانهايپاالیشگاهبه
.شدخواهندوره روبی بزرگمشکالتباممنوعیتصورتدرکشورهااین

هالولهآنجایگزینیوداشتنخواهدجریاندروژباباشد،داشتهوجودنفتیتحریماگر: گفتاز موسسه آسپکتزسنآمریتا 
.بودنخواهدپذیرامکان



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

11

مجارستان»مول«گروهاز سويکههاییپاالیشگاهماننددروژبا،لولهخطجنوبیقسمتدرمرکزياروپايهايپاالیشگاه
اخیرهايسالدروشودمیشروعکرواسیسواحلازلولهاین. کنندوارد»آدریا«لولهخطازرانفتدتوانمیشود،میارهاد

. استشدهبازسازيمنطقهانرژيامنیتتقویتبراي
سعودينعربستادرکهArab Mediumخامنفتباراآنتوانمیکهمعنااینبهاست،گوگرديوسنگیننسبتااورال
.کردجایگزینعراقدرشدهتولیدخامنفتبیشتروشودمیتولید

کنند،خریداريتخفیف مناسبباراروسیهنفتمقداريبتوانندکهباشندموقعیتیدراستممکنهندوچینهايپاالیشگاه
لجستیکینظرازهندبهروسیهبنادرازنقلوحمل. داردوجودآسیاازروسیهنفتخریدمیزان برايمحدودیتیهرچند
.نیستندهماهنگاورالدرکاربرايمنطقههايپاالیشگاهواستدشوار

نکردهواردروزدررااورالنفتبشکههزار 500ازبیشهرگزچین،»سپکتزآ«انرژيمشاورهشرکتاز» آمریتا سن«گفتهبه
اضافهروزدربشکهمیلیون2,7بایدچینبخرد،رارفتمیاروپاهبجنگازقبلکهروسیهخامنفتتمامبخواهداگر. است
است.واقعیغیراندازچشمیککه کند
کهبرسدفروشبهتحویلیصورتبهقزاقستانوروسیهنفتکهکنندمیدرخواستهنديهايپاالیشگاهحال،همیندر

.هستندمواجهآنباهامحمولهبرايتانکروبیمهمالی،منابعیافتندرآنهاکهاستمشکلیدهندهنشان
تصویرایناند،شدهبستهآنهاسازيذخیرهاتمامدلیلبهاخیرروزهايدرکهروسیهايپاالیشگاهازتعداديتاجران،گفتهبه
شاخصباایسهمقدربشکههردردالر14غیرمعمولتخفیفباروسیهسوکولخامنفتآنها،گفتهبه. کندمیترپیچیدهرا

.استنفتفروشدرروسیهمشکالتدهندهنشانکهشدعرضهدوشنبهروزدربرنت
یابد،افزایشاینازبیشترحتییابماندباقیهاقیمتایناست،یافتهافزایشدرصد58تا2022سالدرکهنفتقیمتاینکه

باکارتلاین. داردبستگیسعوديعربستانرهبريهب-اوپک- نفتصادرکنندهکشورهايسازمانواکنشبهزیاديحدتا
.کردهمکاري2017سالدرنفتبازارهايبراي تقویتروسیه

آمریکاهايدرخواستازواعالمتولیدتدریجیافزایشبرايراهاییبرنامهگذشتههفتهپالس،اوپکبهموسومترکیبیگروه
. کردجتناباهاقیمتکاهشبرايتولیدسریعافزایشبراي

راتقاضادالري130نفتباشندنگراندارند،رايبیشترنفتپمپاژظرفیتکهاماراتوعربستاناگر،گویندمیتحلیلگران
.کندتغییرتواندمیموضعدهد،می کاهش

روسیهباتواندنمی،کندتثبیترابازارهابخواهداوپکاگر: چارترد گفتاستاندارددرکاالتحقیقاتبخشرئیس،هورسنلپل
.»استروسیهمشکل . استوقفهعاملروسیه. دهدانجامراکاراین

منبع: وال استریت ژورنال

تمایل ونزوئال براي افزایش تولید نفت
داردتمایلالمللی،بینبازارازروسیهعرضهقطعصورتدرکرد:اعالمونزوئالجمهوررئیسمادورو،نیکالس

بسیارصمیمانه،محترمانه،«راهفتهآخردرآمریکاییمقاماتبادیدارودهدافزایشراکشورشنفتتولید
.کردتوصیف»دیپلماتیک

براياحتمالیجایگزینعنوانبهدارد،قرارآمریکاهايتحریمتحتآننفتصنعتکهروسیهمتحدونزوئال،
دنبالبهآمریکاییمقاماتکهاستآنازحاکیهااست. گزارششدهظاهرخامنفتهايعرضهازبرخی

.بدهندراجهانیبازارهايبهبازگشتاجازهونزوئالنفتبهتاهستندتحریمکاهش
احیايبرايتالشهرگونهازشدتبهکنگرهاعضايازبرخی. استمواجهموانعازانبوهیباهاییتالشچنین

جمهوررئیسپوتینوالدیمیرکردنمنزويبرايهاتالشکهگویندمیواندکردهانتقادونزوئالباروابطمجدد
.شودمادوروتقویتباعثنبایدروسیه

منبع: نیویورك تایمز
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از سوي ایاالت متحدهروسیهنفتتحریم خرید

وگازنفت،وارداتتمامودهدیمقرارهدفراهیروساقتصادبخشنیتریاصلکایآمر:کرداعالمکایآمريجمهورسیرئ
.دکنیمممنوعراهیروسازيانرژ
نیاوکرادرجنگوقوعیپدرهیروسبایجهانيهاتنششیافزاباهمزمانویمحلوقتبهمارس8شنبهسهروزدنیباجو
درنیهمچنو) خواهیجمهورودموکراتحزب(کنگرهدریحزبدويقوتیحماازاقدامنیا:افزوددیسفکاخازیسخناندر

.کردمینخواهیمالنیتامراهیروسجمهورسیرئجنگما. استبرخوردارکایآمر
هیروسيانرژبهآنهایوابستگکاهشجهتمدتیطوالنراهکارکیجادیايبرااروپابايهمکاردرحالکرد:اظهاردنیبا

. میهست

تهدید روسیه
وآمریکااگرگفت:از اعالم تحریم نفت این کشور از سوي آمریکاهم ساعاتی قبل روسیهوزیرنخستمعاوننواك،الکساندر
.برسدبشکههردردالر300ازبیشبهاستممکننفتقیمتکنند،ممنوعراروسیهازنفتوارداتاروپااتحادیه

باريفاجعهواقبعروسیهنفتتحریمکهاستواضحکامال: گفتشد،پخشروسیهدولتیتلویزیونازکهايبیانیهدرنواك
بههاقیمت. بودخواهدبینیپیشغیرقابلهاقیمتافزایش: استآمدهبیانیهایندر.داشتخواهددنبالبهجهانیبازاربراي
. رسیدخواهدبیشترحتیوخامنفتبشکههردردالر300

قابلکنندهتامینیکعنوانبهپساینازروسیهاینکهبیانباوینانرژيالمللیبینمطالعاتمرکزدفتررئیساز سوي دیگر، 
.شوداروپااتحادیهبازارواردقدرتباتواندمیایران: گفتکرد،نخواهدنقشایفاياروپا،براياعتماد

آژانسگزارشاتاساسبر: کرداظهارروسیهسويازاروپاانرژيتامینمیزاندربارهایلناباوگوگفتدربرکشلیفریدون
پنجطبیعیگازازدرصد40روسیهاست،اروپاییوالمللیبینآماريمراجعبیشترتاییدموردکه2020درانرژيالمللیینب

وخامنفتاروپاییکشورهايوآلمانالبته. داردروسیهگازدریافتدرراسهمباالترینآلمانوکندمیتامینرااروپاییکشور
.کنندمیواردروسیهازهمفرآورده

خططریقازروسیهطبیعیگازفعلیصادراتبنابراین. شودمیتامینروسیهازاروپامتعارفهايانرژيدرصد50مجموعدر
نیازموردگازدرصد40بهنزدیکرسد،میاروپابهدیگراروپاییمرزچندواوکراینازکه1- نورداستریمبهموسوملوله

.شودمیواردآلمانبهمستقیمومی کندعبورسیاهدریايکفازنیز2-تریماسنوردپروژه. اروپاست
تامینمنابعسازيمتنوعبرايتالشیانرژي،وارداتمورددراروپا. استشدهسختخیلیاروپابرايشرایط: کردتاکیدوي

حقیقتدر. کردمحرومخودهايپتانسیلتمامبهدسترسیازراگازونفتمهمکنندهتامینیکایران،تحریمباآمریکا. نکرد
مدیریتتحتراگازونفتجهانیعرضهداده،تشکیلراخارجیسیاستهاياستوانهازیکیکهآمریکاتحریمیهايسیاست

دادهدستازجديومهمکنندهتامینیکعنوانبهراایرانمریکا،آتحریمیسیاستازتمکینبااروپا. استدادهقرارخود
.نیستدیرخیلیهمهنوزالبته. است
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022مارس9به روز رسانی: 
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مجوز افزایش سرمایه بانک هاي دولتی
رایدولتيهاشرکتدرخودالشرکهسهموسهامازتوماناردیلیمهزار35سقفتادادنداجازهدولتبهمجلسندگانیمان

التیتسهبهراهیسرماشیافزانیابرابرسهموظفندمذکوريهابانککند،یدولتيهابانکدردولتهیسرماشیافزاصرف
.دهنداختصاصاشتغالودیتولازتیحما
کل1401سالبودجهحهیاليانهیهزبخشیبررسانیجردراسفند17شنبهسهیعلننشستدرندگانینماسنا،گزارشبه

.کردندموافقتحهیالنیاواحدهماده18تبصره) و(و) هـ(،)د(يبندهاباکشور
ازياقتصادمختلفيهابخشسهم1401سالدرکشور؛کل1401بودجهحهیالواحدهماده18تبصره) د(بندبراساس

وتوسعهششمبرنامهقانون) 46(ماده) پ(بندتیرعاباونیقوانوفقرااشتغالودیتوليبرایبانکشبکهیپرداختالتیتسه
يشورابیتصوبهشودیمهیتهکشوربودجهوبرنامهسازمانتوسطقانوننیاابالغازپسماهکیتاکهییهاشاخصبراساس

.رسدیماعتباروپول
اردیلیمهزار350سقفتاشودیمدادهاجازهدولتبهکشور؛کل1401بودجهحهیالواحدهماده18تبصره) هـ(بندبراساس

يهابانکدردولتهیسرماشیافزاصرفرامنقولریغومنقولاموالویدولتيهاشرکتدرخودالشرکهسهموسهاماز
.دهنداختصاصاشتغالودیلتوازتیحماالتیتسهبهراهیسرماشیافزانیابرابرسهموظفندمذکوريهابانک. دینمایدولت

دامنه نوسان
نوساندامنهراتییتغبارابطهدرسازمانرهیمدتایهیقطعمصوبهحاضردرحالگفت: بهاداراوراقوبورسسازمانسیرئ

بهیبستگیمهملهامسنیچنياجرااست،نوساندامنهیجیتدرشیافزایآتساليبراسازمانبرنامهاماست،ینمشخص
.بودخواهدسازمانرهیمدتایهمصوبهبهمنوطآنیینهازمانوبازارداردطیشرا

تایهانتخاباتيبرگزارخصوصدریمیتصمیتازگبهایآآنکهبریمبنسنا،بهپاسخدرخبرنگارانجمعدرمجید عشقی
ياعضاانتخاباتمجدديبرگزارخصوصردیینهامیتصمهنوز: کرداظهارر؟یخایشدهاخذيگذارهیسرمايهاشرکترهیمد
یبررسحالدربورسیعاليشورامجموعهریزکارگروهدراکنونونشدهگرفتهیاستانيگذارهیسرمايهاشرکترهیمدتایه

.کردمیخواهاعالمیرسمطوربهبیتصوصورتدرواست
اریاختبازاردرتیفعالبهمجاز،يگذارهیسرمايهاندوقصپسنیاازبهاداراوراقوبورسسازمانهیابالغبااز سوي دیگر 

پوششامکان،يگذارهیسرمايهاصندوقییداراسبديسازمتنوعبرعالوهتابودخواهندرانیايکاالبورسدرمعامالت
.شودفراهمهاصندوقيبرازینکاالبازاردريگذارهیسرماسکیر
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1400بهمن-گزارش شاخص مدیران خرید

راشامخبهموسوماقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحدورهنینهموستیبگزارشران،یااتاقيهاپژوهشمرکز
نیشتریبکهدهیرسواحد51,55بهامسالبهمندراقتصادکلشامخگزارش،نیااساسبر. کردمنتشر1400بهمنيبرا

.شودیممحسوبریاخماهچهاردرنرخ
ثبت50يباالیاصليهالفهومریساه،یاولمواديموجودشاخصوانیمشترسفارشاتزانیمشاخصرازیغبهماهنیادر

همچنانیاپیپماهنیچهارميبرااماشد،يدازشتریببهمندرزینانیشترمدیجدسفارشاتزانیمشاخصالبته. اندشده
مورددرانیمشتریسردرگملیدلبهوکارکسبيهاتیفعالازياریبس،دهدیمنشانياقتصادفعاالناظهارنظر. بود50ریز

.اندبودههمراهتقاضاکاهشباکشوریاسیستوافقاتيفضاازثرامتارزنرخنوسانات
نیادرشدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتفروشمتیقشاخصکهاستنیاماهبهمنشامخگزارشدرملاتقابلنکته
کاهش. استدهیرسمقدارنیکمتربه99نیفروردازریاخماه22یطوداشتهیتوجهقابلکاهشقبلماهبهنسبتماه

.استفروشمتیقدرکاهشنیایاصللیدالازارزنرخکاهشوانیمشتريتقاضا

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
یاصليهامؤلفهریساهیاولمواديموجودوانیمشترسفارشاتزانیمازریغماهنیادر. استآمدهدستبه51,55بهمن

.اندکردهیابیارزقبلماهازبدترراتیوضعساختمانبخشدرياقتصادفعاالناکثرماهبهمندر. اندشدهثبت50يباال
یناششتریبشاخصنیاشیافزاوداشتهشیافزاماهيدبهنسبت) 55,50(ماهبهمندروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص

.داشتندقبلماهدرکهبوديدیشدکاهشدنبالبهالبتهکهاستيکشاورزوخدماتبخشدرهاتیفعالبهبوداز
50ریزهمچنانیاپیپماهنیچهارميبرااما،استيدازشتریببهمندر) 47,90(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

یاسیستوافقاتيفضاازثرامتارزنرخنوساناتموردردانیمشتریسردرگملیدلبهوکارکسبيهاتیفعالازياریبس. است
.استبودههمراهتقاضاکاهشباکشور

نیپنجميبراشاخصنیااما،شدهشتریبيدبهنسبتبهمندر) 47,29(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص
.استبوده50ریزياقتصاديهابخشهمهدریاسیساتمیتصموارزنرخینانینااطموینگینقدکمبودلیدلبهویاپیپماه

کاهش. استدهیرسریاخماه13عددنیکمتربهبهمندر) 73,65(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
بود،کردهوارددکنندگانیتولبهرايادیزفشارریاخيهاماهیطکههامتیقدیشدشیافزاشتابشدنکمترباعثارزمتیق

کاهش) 58,25(قبلماهبهنسبت) 54,37(شدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتفروشمتیقشاخص. استشده
.استدهیرسخودمقدارنیکمتربه99نیفروردازریاخماه22یطوداشته
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آمارمرکزگزارشنیآخراساسبر. استفروشمتیقدرکاهشنیایاصللیدالازارزنرخکاهشوانیمشتريتقاضاکاهش
.استداشتهکاهشدرصدواحد0,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد35,4يانقطهتورمنرخرانیا

استدهیرسخودمقدارنیشتریببهگذشتهماهچهاریط) 61,77(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظارات
.دهدیمنشانمذاکراتازبعدرااسفندماهدروکارهاکسبدربهبودهبياقتصادفعاالنینیبخوشکه
تیفعالبهبوددریاسیسشیگشامثبتریثاتبهدیامبهمن،درياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبریطورکلبه

وهامتیقکاهشبهنسبتفرادایکاهشانتظاراتوارزنرخنوسانات. استشدهوکارهاکسبمثبتانتظاراتباعثياقتصاد
.استشدهتقاضادرکاهشباعثياقتصادطیشرانبودنمشخص

صنعتدیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه51,50عددبهمندرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهااهبنگازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

بهرا50ریزعددهیاولمواديموجودوانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصیاصليهالفهومانیمدرماهبهمندر. است
عیصنا،ییغذاعیصناوابسته،قطعاتوهینقللیوساچرم،وپوشاكک،یپالستوکیالستعیصنادرنیهمچن. اندرساندهثبت

.استبوده50ریزکل،شاخصعددگاز،ونفتيهافرآوردهعیصناويرفلزیغیکان
یطخودریمقادنیکمترازیکیهمچناناستبودهماهيدمشابهبایتقر) 50,57(ماهبهمندرمحصوالتدیتولمقداراخصش

.استصنعتبخشداتیتولکاهشباعثانیمشتريتقاضانییاپسطحوداردرامردادماهازریاخماهپنج
به. است50ریزهمچناناما،داشتهشیافزاقبلماهبهنسبت) 48,83(بهمندرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

کشوریلمللانیباستیسيفضابهنسبتینانینااطمباهمراهکاهشایشیافزاچهارزنرخنوساناتياقتصادفعاالندهیعق
.باشندروه روبیسردرگمباخودسفارشاتدرهمچنانانیمشترازياریبستاشدهباعث

فعاالنازیمینازشیبهمچناناما،استشتریبیاندکقبلماهبهنسبت) 48,86(ماهبهمندرهیاولمواديموجودشاخص
موادکمبودباعیصنااکثرتاشدهباعث،ینگینقدکمبودوارزنرخینابسامان. هستندروه روبهیاولموادکمبودباصنعتبخش

ریمقادنیکمترازیکیبهریاخماهششیط) 51,75(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص.باشندروه روبهیاول
. استدهیرسخود
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1400بهمن- به تفکیک استانکنندهمصرفمتیقشاخص
شیافزادرصد2,1قبلماهبهنسبتکهدیرس396،4به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400بهمندر

تورمنرخنیکمترودرصد4,1بامازندراناستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشان
) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد.بوددرصدیکبابوشهر	استانبهمربوطماهانه

و) درصد42,4(مازندراناستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. بوده استدرصد35،4کشوريخانوارهايبرا
1400ماهبهمنبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخهمچنین . بود) درصد28,7(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمتر

49,2(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد41،4عددبهکشوريخانوارهايبرا
.بود) درصد37,8(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد

يشهريخانوارها
شیافزادرصد2قبلماهبهنسبتکهدیرس391،7هب) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400بهمندر

تورمنرخنیکمترودرصد4بامازندراناستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهدیمنشان
) نقطهبهنقطهمتور(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,8باکرماناستانبهمربوطماهانه

مازندراناستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. بوددرصد35،3کشوريشهريخانوارهايبرا
بهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.استبوده)درصد28,9(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد42,1(

وکهگیلویهيهااستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد40،8عددبهيشهرياخانوارهيبرا1400بهمن
.بود) درصد37,7(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد47,5(المیاوبویراحمد
ییروستايخانوارها

درصد2,7قبلماهبهنسبتکهدیرس422،7به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1400بهمندر
تورمنرخنیکمترودرصد5,5باقماستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. داشتشیافزا

بهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,9بایشمالخراساناستانبهمربوطماهانه
بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. بوده استدرصد35،8ییروستايخانوارهايبرا) نقطه

يبرا1400ماهبهمنبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. بود) درصد26,4(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد44,1(
52,8(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسرصدد44،2عددبهییروستايخانوارها

.بود) درصد37,7(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

18

اخبار مهم اقتصادي 

یمعدنعیصنايبرایجهانفرصت

سودآورمدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
ازیخارجویداخليتقاضالیدلبهمسصنعتبودن

روشیپدههدررانیایصادراتدرآمدشدندوبرابرفرصت
.داردتیحکا
هشگاینماوشیهمانیچهارمدريسعدمحمدریاردش
يهايفناورورانیایرآهنیغفلزاتعیصنااندازچشم

یزندگیجهاندهکدهدرياقتصادلحاظافزود: ازوابسته
اقتصاديهااستیسباهمراستادیبانیبنابرام،یکنیم
ریچشمگاکتشافات. میکننییتبراخودطیشراالمللنیب

زانیمتاشدموجبدون،یسرمنطقهدرژهیوبکشورریاخ
از. ابدیشیافزاتنمیلیارد4,5حدودکشورمسریذخا
يتقاضاتنونیلیم10,5حدودندهیآدههدرکهآنجا
کشورشد،خواهدجادیامسیجهانبازاردردیجد

يدرآمدهاکسبونهیزمنیادریمشخصگاهیجاتواندیم
. باشدداشتهصادراترشدويارز
جهاندرمسيتقاضازانیمبهینگاه: یادآور شدوي

ساالنهرشد2035تا2020يهاسالدرکهدهدیمنشان
ایمعدنازنکهیا. بودخواهددرصد2,2زانیمبهآن
. استيگریدمبحثشودنیتامرشدنیاقراضهافتیباز
يبراويدرصد1,7ساالنهرشدشدهظیغلمسيبرا
شدهینیبشیپيدرصد4,7ساالنهرشدقراضهافتیباز

مصرفيتقاضات،یجمعنسبتوسرانهمنظراز. است
استرشدحالدرسالدردرصد2,1زانیمبهرانیامس
مسيبرایجهانندهیفزايتقاضاکناردررانیایوقتکه
رشدروبهیخارجویداخليتقاضاوجودازم،یگذاریم

يبرایمثبتسپالکهیموضوعدارد؛تیحکافلزنیايبرا
.استيگذارهیرماس

یجهانبازارازدرآمدکسببزرگفرصتبهاشارهبايو
یجهانبازارخصوصدرکهيگریدنکته: کردحیتصرمس
99حدود،2021سالدرکهاستنیادارد،تیاهممس

تیفعالجهاندرمسصنعتدرفعاليهابنگاهدرصد
يرابزیننکتهنیاکهاندداشتهيسودآورباتوام

.استتیاهمحائزگذارانهیسرمايریگجهت
برابردورانیادرکهاستنیادیگر نکتهاو اظهار کرد: 

یجهانزانیم. میدارمسمصرفيتقاضارشدیجهانروند
سالازGDPدالرونیلیمکیهربهنسبتمسمصرف
. استشیافزاحالدرسونیابه2016

. استنیچياقتصادتیضعومهمنکتهگریدبه گفته وي، 
5,5حدودکشورنیایملناخالصدیتول2022سالدر

زین2026تا2023فاصلهدر. کردخواهدرشددرصد
نگاهدیبا. استيدرصد6,6ساالنهرشدکشورنیابرنامه

جهانمختلفمناطقوکشورهايروندهادررایالمللنیب
. دیدایآسزینویالشميکایآمروکایآمراروپا،درجملهاز

صنعتندهیآ: گفتمسعیصنایملشرکترعاملیمد
گرهاست،سبزاقتصادکهجهاناقتصادندهیآبامس

اقتصاددربارهیالمللنیبسطحدریوقت. استخورده
کامالبرقیيخودروهاتوسعهبحثشود،یمصحبت

.استيجد
يخودروهاعیسرجیتروروندکناردربه گفته وي،

ریدپذیتجديهايانرژسمتبهحرکتعیتسر،یکیالکتر
يگذارهیسرما. استبحثمحلکهاستیموضوعگرید
کردیروگریدبرق،شبکهمحدوديهارساختیزدرشتریب

.استاقتصادعرصهدریآتيهاسالدرجهانغالب
استدرصد18اکنونهمجهانيانرژنیتامازبرقسهم

دایپشیافزادرصد51به2050سالتاعددنیاکه
مسفلزتیوضعنیاتحققدرعنصرنیترمهم. کندیم

ازایدندرسبزاقتصادازیناشباالتريتقاضاجینتا. است
دهدیمخبريجاردههیطریچشمگعرضهشکافوجود

ازقدرتمندوریچشمگحفاظتيامعنبهموضوعنیاکه
قراراگر: کرداراظهيسعدمحمد. استمسمتیقرشد
دالراردیلیم100ازمندینم،یدهتوسعهراکشوراست
. میهستدیجديگذارهیسرما



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

19


