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2022-2023پیش بینی گروه بین المللی مطالعات مس از بازار مس 
در این جلسه و دادجلسهتشکیلبه صورت اینترنتی 2022آوریل29تا28از) ICSG(مسمطالعاتالمللیبینگروه
موضوعاتمورددربحثبرايجهانمسکنندهمصرفوتولیدکنندهبزرگ کشورهايیصنعتمشاورانودولتیدگاننماین

درمسمطالعاتالمللیبینگروهدیدگاهآماري،کمیتهجلسهدرهمچنین .کردندشرکتاین فلزجهانیبازاربرثرومکلیدي
.شدادهبسط دشدهتصفیهمسمصرفوتولیدجهانیتوازنمورد

معادن
درجهانمسمعادنتولیدرکود،سالسهازپس

ویافتافزایشدرصد2,4گذشته میالديسال
برايدرصدي5حدودرشدپیش بینی می شود،

.باشدداشته2023و2022هايسال
وسویه امیکرون کرونابهمربوطهايمحدودیت

دردنامعیت تولید محدود،کارنیرويغیبت
را تداوم 2022ابتدايازهاعملیاتبرخی

تولیدرودمیانتظار،وجوداینبا.بخشیده است
وجدیدمعادناز افزایش تولیدمسجهانی
.شودمندبهرهگیريهمهمورددرعمومیوضعیتبهبودهمچنینویافتهتوسعه

بهبودحالدرمسیمعدنجدیدايهپروژهشد،اندازيراهمسبزرگمعدندوفقطکهسالهچهاردورهیکازپس
جمهوري در»کاموآ کاکوال«ازعبارتندآغاز به کار می کنند،2023تا 2021هايسالطیکهبزرگیهايپروژه.است

.روسیهدر»ادوکان«وشیلیدرQuebrada Blanca QBوSpence-SGOپرو،در»کوئالویکو«،دموکراتیک کنگو
، رودمیانتظاریااندشدهآغاز2023تا 2021دورهدرنیزايتوسعههمچنینوکوچکوطمتوسهايپروژهازتعدادي

.آغاز شود
هايسالدرکنسانترهتولیدپایداررشدبهمنجربایدبر این اساس کههستندکنسانترهتولیدمربوط بههاپروژهبیشتر

.شود2023و2022
تولید،رودمیانتظارSX-EWبه طور کهرشديبا2023سالدرویابدبهبودگذشتهسالکاهشازپس 2022سالدر

پیش بینی می شود،. دهدبادامهافزایشبهشودمیپشتیبانیآمریکادرحديتاکنگو و درجدیدهايپروژهتوسطعمده
.تداوم پیدا کندشیلیSX-EWتولیدکاهش 

مس تصفیه شده
شـودمیینیبپیشمحدود،رشدسالسهازپس

2022ســالدرجهــانشــدهتصفیهمــستولیــد
درصد رشـد3,6آتیسالدرودرصد4,3حدود
.باشدداشته

محـدودتولیـدنسبت بهبهبودشاهد2022سال
شـماريچراکه پارسالبود،یمخواهگذشتهسال

کـاهشوعملیـاتیمسـائلثیرتاتحتکشورهااز
منجـرکـهگرفتندقرارSX-EWهايکارخانهدر
.شدچینبه استثناي جهانشدهتصفیهتولیددرصدي1,3کاهشبه
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وچـینالکترولیتیظرفیتافزایشتداومبابه طور عمده2023و2022هايسالدرشدهمس تصفیهتولیدجهانیرشد
.شدخواهدپشتیبانی) الکترو واینینگظرفیت(کنگودرSX-EWیافتهتوسعهوجدیدهايعملیات

وکنسانترهاز(اولیهتولید،بینی می شودپیشSX-EW (ثانویهو)باشـدبیشـتر2023و2022هايسـالدر) قراضهاز  .
افـزودنوقراضهپذیريدسترسبهبودازثانویهتولیدوSX-EWظرفیتافزایشوکنسانترهعرضهافزایشازاولیهتولید

.بردخواهدسودثانویهپاالیشگاهظرفیتبه

رف مسمص
،2,8میـزانبـه2023سـالدرودرصـد1,9حـدود2022سالدرشدهتصفیهمسجهانیمصرفپیش بینی می شود

.یابدافزایشدرصد
 اندازچشـمدلیـلبـهکـاهشایـن. یافـتکـاهشدرصـد1,9بـهبا تعدیل 2022سالدرجهانمصرفرشدپیش بینی

هـايفعالیتبـرچـین19-کوویـدهايقرنطینـهمنفـیثیرتـاووکرایناوروسیهوضعیتناشی ازجهانیاقتصادترضعیف
.ه استبودکشوراینتولیدي

رودمـیانتظـار.کندرشددرصدیکحدود2022سالدرچینشدهتصفیهمصرف ظاهري مسکهپیش بینی می شود
رشـدادامهوچین)دردتاعم(تولیديهايفعالیتدرکلیبهبوداساسبر2023سالدرشدهتصفیهمسجهانیمصرف

.یابدافزایشدرصد2,8حدودمسنهاییمصرفکلیديهايبخشدر
کشورهايدرزیرساختیهايپیشرفتاین،برعالوه. استضروريفناوريمدرنجامعهواقتصاديهايفعالیتبرايمس

خواهـدادامـهبلندمـدتدرمسقاضايتازپشتیبانیبهبرقیخودروهايوترپاكانرژيسمتبهجهانیگرایشوبزرگ
.داد

و2022سـالبـرايهزارتنـی140حـدودمازاددهندهنشانجهانیشدهتصفیهمستوازن بازارهاي مربوط بهبینیپیش
.است2023سالبرايهزار تنی350

پیش بینی عرضه و مصرف مس تصفیه شده

ICSGمنبع: 
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تحوالت بازار مس در هفته هاي اخیر
کنديبا کهبودندایننگرانگرانمعاملهزیرارسید،اخیرماههشتطیحدترینپایینبه2022می 12شنبهپنجمسیمتق

اماافزایش یافت، رحمانهبیافتهفتهدوازپسفرداي همان روزقیمت اگرچهخواهد شد.کمترفلزاینجهان نیاز بهاقتصاد
.شدخواهدترقويسالبقیهدربازارالفمخبادهاي،گویدمیجدیدهايگزارش

یکطیحدترینپایینبهسهامبازارهايودچار نوسان کردرانفتقیمتبهره،نرخوتورمافزایشدر نتیجه بروز نگرانی ها
فلزاتورسیداخیرسال20طیحدباالترینبهاصلیرقبايازسبديبرابردردالرحال،همیندر.رسیدگذشتهنیموسال

.کردترگراندیگرارزهايخریدارانبرايرايالرد
قیمت یک ساله مس- 1نمودار 

افزایشواوکرایندرجنگچین،در19-کوویدازناشیهايقرنطینهبا بیان اینکه»کامرز بانک«تحلیلگر»بریزماندانیل«
حدازبیشمدتکوتاهدرکاهش قیمت، افزود:درسانمیآسیبفلزاتتقاضايوجهان اقتصاداندازچشمبههمگیبهرهنرخ
.استبوده

بهوکردنکولقرضهاوراقپرداختدرکهبودچینیامالكدهندهتوسعهآخرین»سوناك«بر اساس گزارش ها، شرکت 
حمایت ازيبراجدیديهايسیاستدنبالبهکشوراین:گفتچینیارشدمقامیک.افزودبخشایندرهانکولازموجی

.دادخواهدانجامرااقداماتیلزومصورتدرواسترشد
هايفعالیتتوقفبرمبنیفزایندهشواهدبامسبازاردرپوششیهايصندوق: نوشترویترز همنویسمقاله»هوماندي«

.هستندنزولحالدرجهانتولیدي

موجودي مس
تاریخیذخایردلیلبهنخستماههسهدرقیمت مسرکوردثبتازپسنوشت:جدیديیادداشتدر» اکونومیکسپیتالک«

.استسالابتدايازبیشتردرصد55اکنونهم وبودهافزایشحالدرپیوستهطوربهمسموجوديپایین،
ازیر،استیافتهکاهششانگهايدرهاموجوديکهحالیدر،جریان داردLMEبهکاملطوربهتقریباموجوديافزایش
پیتالکگفتهبه.کنندمیرااستفادهبیشترین)چیندرپرمیمومهايقیمتبا(شدهفراهمآربیتراژپنجرهازگرانمعامله

.استشدهبستهکامالاکنونهم قیمتشکافاینلندن،درهاقیمتنشینیعقببااکونومیکس
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امواج و بادهاي باچین. می دهدادامهرشدبهن و شانگهايبورس هاي لنددرمسذخایرکهکنیممیفکرآینده،بهنگاهیبا«
کلیديمناطقازدیگربسیاريبرايراخودداخلیناخالصتولیدرشدانتظاراتماواستمواجهرشدبرايزیاديمخالف
».ایمدادهکاهشمتحدهایاالتواروپاجملهازمسکنندهمصرف

باقیپایدارچینشدهتصفیهمستولیدرشداینکهبرمبنیمانگاهباهمراهکمترتقاضاياعالم کرد: اکونومیکسپیتالک
برورساندخواهدپایانبه2021پایانازباالترراسالامبورس،دوهردرمسذخایرکهما مبنی بر ایندیدگاهماند،خواهد
.کندمیهدایتگذارد،میثیرتاهاقیمت

ن و بورس شانگهايموجودي مس بورس لند-2نمودار

مس لندن و شانگهاينسبت قیمت-3نمودار

Mining.comمنبع:
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2050درصدي انتشار کربن صنعت فوالد تا سال 30کاهش 
2021سالبهنسبت2050سالتافوالدصنعتکربنانتشارپیش بینی می شود،»وود مکنزي«جدیدگزارشبر اساس
فشارتحتفوالدسازان.استزداییکربنبرايبرانگیزچالشبخش هايیکی ازوالدصنعت ف.یابدکاهشدرصد30میالدي

.انتخاب کنند(کربن)انتشارکمهايجایگزینودهندکاهش) آالیندهبسیار(بلندکورهبه روشخود رااتکايتاقرار دارند
حالدرقراضهازاستفادهبرتمرکزافزایشوهاسیاستتغییربافوالدسازيدر) EAF(الکتریکیهاي قوسکورهجهانیسهم

خروجیکهحالیدریابد،میکاهشنیم درصدساالنه2050سالتا) BOF(پایهاکسیژنفرآیند کورهخروجی. استافزایش
. یابدافزایشیادشدهمدتدرصد طی2,3ساالنهتواندمیالکتریکیقوسکوره

سهمازدرصد48الکتریکیقوسکوره،2050سالتابا بیان اینکهWood Mackenzieتحقیقاتمدیر»ووماالن«
سبز، هیدروژنبرمبتنیاسفنجیآهنبا: همراهافزودداد،خواهداختصاصخودبهرافوالدسازيدراستفادهموردفناوري
قرن اواسطتاتواندمیفوالدصنعتکربنانتشارمیزان ،)CCUS(کربن سازيذخیرهوجذبفناوريوقراضهازاستفاده

موجودهايفناوريبینراآلودگیکمترین،الکتریکیقوسکوره- قراضهمسیر.یابدکاهشکنونیسطحازدرصد30حاضر
.باشدفوالدسازانتوجهموردقراضه،شودمیباعثامراینو دارد

کهکنیممیفرضما. استبرانگیزچالشآنهافرآیند ازکربنکردنجداوپیچیدهبلندکورهگازهايانتشارمیزان : افزودوو
وآمریکامانندپیشرفتهاقتصادهايدردرصد25تا20حدودراکربن جذبنرخحداکثر،باالکاراییوفناوريهايپیشرفت
پیشتازاروپااتحادیهوکندآغاز2027سالازراهیدروژنازاستفادهفوالدصنعت،رودمیانتظار.سازدمیممکناروپااتحادیه

2050سالتا) تنمیلیون(تنمیلیون232یافوالدتولیدکلازدرصد10نهایتدرهیدروژنبرمبتنیفوالدتولید. باشدآن
هیدروژنپایهبرقرناواسطتايتولیدآهن اسفنجیدرصد40پیش بینی کردهمکنزيوود. دادخواهداختصاصخودبهرا

.بودخواهد

30کاهش. را داردر کربنانتشاازتنمیلیون178قابلیت جذب، ذخیره و استفاده ازفوالدصنعت،استمعتقدمکنزيوود
.شودمیمنجرايگلخانهگازهايانتشاردرصدي5کاهشبه2050سالتافوالدسازانکربنانتشاردرصدي

گازهايانتشاربرآورد کرده کهمکنزيوود. باشدپیشروايهانگلخگازهايانتشارخالصکاهشدرچینپیش بینی می شود،
ازناشیايگلخانهگازهايانتشارکاهشازايعمدهبخشوبرسدنصفبه2050تا2021هايسالبینچینايگلخانه
متحدهایاالتوبریتانیااروپا،اتحادیهتایوان،کره،ژاپن،مانندیاقتصادهای.بودخواهدسازيفوالددرشدهبینیپیشکاهش

سهموتر آهستهپذیرشتوسعهحالدرکشورهايزیرادهند،انجامايگلخانهگازهايانتشارمهاربرايبیشتريکارهايباید
بهاقتصادهااینوبودخواهدبالغاقتصادهايدوشبرکربنسریعحذفوظیفه«. داشتخواهندانتشارکاهشدرکوچکی

.استبلندکورهمسیرازکمترچهارمسهکههستندEAFبهتغییرباايگلخانهگازهايارانتشکاهشدنبال
هايکورهمسیرطریقازآنهاخامفوالدتولیدزیرا،کردخواهندبدترراکربن انتشارخودنوبهبهشرقیجنوبآسیايوهند
.شدت خواهد گرفتبینیپیشافقدومنیمهازطقمناایندرزداییکربنابتکارات.یابدمیافزایش) BF-BOF(بلند
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در جهانکاربرد عمده مس5معرفی 

ساز،وساختدرگستردهطوربهمسمحصوالتتولیدات و . استجهانپرمصرففلزسومینوداردزیاديمفیدخواصمس
فلزاینمس،رفمصافراوانی.شودیماستفادهخانگیلوازمونقلوحملتجهیزاتالکترونیکی،محصوالت،برقیهايشبکه

. استدادهاختصاصخودبهرامس دکترنامدلیل همینبهوکردهتبدیلجهانیاقتصادسالمتبرايارزشمندشاخصیبهرا
.داردباالییبسیارحرارتیرساناییباال،خوردگیبرابردرمقاومتبرعالوهو استخوارچکشونرمايماده،خالصمس
گسترشازجلوگیريبرايپزشکیزمینهدرحتیمس. استفلزاتبینالکتریکیرساناییباالترینداراينقرهازبعدنینهمچ

.شودمیاستفادهخطرناكهايعفونت
خودبه2020سالدرراجهانمسسنگوارداتازدرصد54واستشدهتصفیهمسکنندهمصرفترینبزرگچین

بنديرتبهتوجهقابلکنندگانمصرفعنوانبهنیزاسپانیاوآلمان،آمریکاژاپن،مانندصنعتیرهايکشو. استدادهاختصاص
.شوندمی
کنگودموکراتیکجمهوريچین،پرو،شیلی،شامل مسکنندهتولیدبرترکشورپنج،آمریکاشناسیزمینسازمانگزارشبه
اصلیتقاضايکهصنعتپنجبهادامهدر.هستندمسسنگمهممنابعازیزنآفریقاقارهواسترالیا. هستند.متحدهایاالتو

شده است.اشاره،تشکیل می دهندرامس

ساختمانسازوساخت
مسپوند439حاويمتوسططوربهتواندمیتنهاییبهخانهیک. یابدمیراهها ساختمانبهمسعرضهکلازنیمیتقریباً
تهویه هايسیستموحرارتیهايپمپ،آبهايلولهدرراآنهاتوانمیوددارمختلفیربردهايکامسیهايلوله. باشد

نبایدراکابلیومخابراتیهايشبکهبهاتصالوخانهسراسردربرقانتقالبرايمسیکشیسیمهمچنین.یافتمطبوع
.ستابرقهايسیمومسیهايلولهداراينیزخانگیلوازم. کردفراموش

الکترونیکیمحصوالت
محصوالتبرايفلزترینصرفهبهمقرونوکارآمدترینبهراآنخاممادهیکعنوانبهمسفراوانیوعالیرساناییخواص

مصرفیالکترونیکیمحصوالتبیشتردرچاپیمدارردهايوبوبرقکشیسیمشکلبهفلزاین. استکردهتبدیلالکترونیکی
ازبسیاري.شودمییافتروباتیکجاروبرقیوبرقیابزارهاينظارتی،هايسیستمتاگرفتهتلویزیونوتاپلپ،همراهاز تلفن

کاغذمانندنرمالکترونیکیابزارهايجملهازهستند،توسعهوتحقیقمراحلدرکنندمیاستفادهمسازکهجدیدمحصوالت
.زیستیحسگرهايوالکترونیکی
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نقلوحمل
مسآلیاژهاي.استرایجبسیاراتومبیلوهواپیماآهن،راهکشتی،ساختدرجملهازنقلوحملبخشدرمسازستفادها

وترمزموتور،جملهازقطارقطعاتازبسیاريساختبرايفلزاینازآهنراهدروهستندسازيکشتیدراستانداردمواد
ناوبريوهیدرولیککننده،خنکبرايمسبههواپیماها. شودمییافتسیگنالوالکتریکیهايسیستمدرواستفادهکنترل

ورادیاتور،موتور،کانکتوربلبرینگ،،ترمزدرضروريجزءمسخودرو،صنعتدر. دارندنیازبرقیهايسیستمهمچنینو
.باشدمسپوند50حاويتواندمیتنهاییبهمعمولینقلیهوسیلهیک. استکشیسیم
متکیفلزاین برزیاديحدتافناورياینزیرااست،مسبزرگبازارهايازدیگریکی) EVs(برقینقلیهوسایلفزایندهرواج
مقادیربهنیزشارژهايایستگاه. داردنیازمسبهمعمولیخودرویکازبیشتربرابرچهارتادوبرقیخودروهرواقع،در. است

دلیلبه2030سالتاسبزانرژيهايبخشازمسمصرف، دارندانتظارتحلیلگرانشماري از نتیجه،در. ددارنیازمسزیادي
.شودبرابرپنجبرقیخودروهايبازاررشد

صنعتیتجهیزاتوآالتماشین
ماشینینا. پتروشیمی کاربرد داردصنعتمانندهابخشازبسیاريدراستفادهموردصنعتیتجهیزاتوآالتماشینمس در 

مقاوم به ظروفوشیرهاحرارتی،هايمبدلکندانسورها،،برقیموتورهايمسی،هايلولههايسیستمشاملتجهیزاتوآالت
آالتماشینمانندزیردریاییتاسیساتساختدرحیاتیموادخوردگیبرابردرمقاوممسآلیاژهاياست. خوردگی

.ستاگازونفتحفاريوزدایینمک

شکیپز
زیرابمانند،زندهمسسطحرويطوالنیمدتبرايتوانندنمیمخمرهاوهاویروسها،باکتريکهاستدادهنشانتحقیقات

متحدهایاالتزیستمحیطازحفاظتآژانس. کندمیتداخلمیکروبیهايسلولغشايدرموجودالکتریکیباربافلزاین
.ببردبینازساعتدوعرضدرمی آیدآنرويکهراهاییباکتريازرصدد99,9تواندمیمسیسطحکهاستگفته

زیاد کهسطوحیرويمسآلیاژهايیامسبابیمارستانیهايعفونتگسترشازجلوگیريبرايفلزاتسایروپالستیک
.شودمیجایگزینصندلیوتماسهايدکمهها،نرده،درهادستگیرهمیز،مانندد،شومیلمس

Infection Controlه نوشته مجلهب & Hospital Epidemiology،ضدمسیوسایلبابیمارستانیسطوحجایگزینی
.دهدکاهشدرصد58تاحداقلرابیمارستانیهايعفونتتعدادتواندمیمیکروبی

investingnews.comمنبع: 
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2022در فصل نخست بازار خودروهاي برقی
است. قرار گرفتهمورد استفاده در باتري هافلزاتگذارانسرمایهتوجهموردمدتی است که ) EV(یبرقنقلیهوسایلانقالب

بازارهايدرتقاضااگرچه افزایش .ه استیافتافزایش2021سالدر برقیخودروهايتقاضايگزارش ها نشان می دهد که 
هاينگرانیاماپیدا کرده،ادامه،رسیدپایانبهجهانرسراسدرفروشارقام قويباکه2020سالازپساروپامانندبزرگ

.استدادهقرارفشارتحترااین بخش خودروسازان،تامینزنجیره
شبکه،این خودروهاتامینزنجیرهبامرتبطکاالهايهمهوباتريفلزاتبرايخودروهاي برقیموضوعاهمیتبهتوجهبا

را جویا شده است.کارشناسانورانتحلیلگدیدگاه) INN(اینوستینگخبري
گفتندINNبهکارشناسان. بودچینواروپاین افزایش از سوي بیشترکهشدبرابردو2021سالدربرقیخودروهايفروش

.هستندبینخوش2022سالدرتقاضاوضعیت بهنسبتکه
میلیون4,2به2011سالدربرقیهايخودروجهانیفروش-موسسه پژوهشی بازار خودرو-JATOداده هاي اساسبر

داشتهرشددرصد198میالدي2019سالبهنسبتودرصدي108افزایشمیالدي2020سالبهنسبتکهرسیددستگاه
.است

نامثبتکلازدرصد22امسال،نخستماههسهدرکهدهدمینشانخودروتحلیلگر»اشمیتماتیاس«اطالعات
هیبریديودرصد12,8)باتريبرقی(خودروهاي، به طوري کهدبوپالگینانواعازغربیاروپايدریدجدسواريخودروهاي

.داداختصاصخودبهرادرصد9,2
دلیلبهاروپابرترخودروسازواگنفولکس. استبردهرنجعرضهجانبیریسک هايازبرقیخودروهايتولید،وجوداینبا

خودروهااینخواهندمیکهمشتریانیتمام کرده واروپاومتحدهایاالتدرراخودبرقیدروهاي خوتامین،زنجیرهتنگناهاي
.بمانندمنتظر2023تابایدکنندخریداريرا
Rho Motionموسسه تحلیلگري و پیش بینی بازاراز»رابرتزویلیام«،نخست امسالماههسهاصلیروندهايبهنگاهیبا

ضعیفکمیامسال فصل نخستتاشدباعثشد،تجربهاصلیبازارهايتمامدرکهجریانات منفیوهاقیمتافزایش: گفت
.کندعمل

ازلیتیوم. یافتافزایشتوجهیقابلمیزانبهگذشتهسالاز کبالتولیتیوممانندهاباتريدراستفادهموردخامموادقیمت
تقاضايدلیلبهکهشدهبرابردوازبیشکبالتقیمتکهحالیردکرده،جهشدرصد400ازبیشتاکنون 2021سال

. بوده استبرقیخودروهاي
بازارهايبراطمینانعدمونوساناتچراکهشد،مواجهچالشباامسالنخستماههسهدرخودروهاي برقیتامینزنجیره
.استدادهقرارفشارتحتراخودروسازاناوکراینوروسیهجنگاروپا،در.داشتتسلطچینواروپامانندبزرگی

هاي روسیه بتواند دسترسی برخی از عناصر مورد نیاز براي تولید تراشه را کاهش دهد، هرچند این خطر وجود دارد که تحریم
بیشتر از . تاثیر فوري بر تولید و فروش ناشی از درگیري ها، اروپا را مشهود نباشداما ممکن است تا اواخر سال به طور کامل 

کهشدمواجهکرونا مواردافزایشبابرقیخودروهايپیشروبازارچین،حال،همیندرق تحت تاثیر قرار داده است. سایر مناط
.داشتقراراقداماتفهرستصدردرقرنطینهورا در پی داشتدولتجدیدي از سوياقدامات

برقیخودروهايانتظارحدازکمترفروشبهمنجروضعیتاین:گفتدر این زمینه Rho Motionاز موسسه رابرتزویلیام
وآوریلفروشبرآنکاملو تاثیراتفاق افتادآوریلماهشانگهايدرتسالتعطیلیترینمهمکهطوريبهاست،شدهچیندر
.شدخواهدمشاهدهمی

قطعاتتامینوتعطیلمدتیبرايخودروهايهکارخانزیرا،کردواردتامینزنجیرهبربیشتريفشارچیندرهاقرنطینه
.بودشدیدترداخلیبازاربرآنثیراما تا،گذاشتثیرتاتوزیعوبنادربرجدیداقداماتاگرچه. شدترسخت

حدود2022سالدرسبکخودروهايتولیدرودمیانتظار،S&P Global Market Intelligenceروزرسانیبهبر اساس
.است(باتري)برقیخودروهايتولیدمیزاناینازدستگاهمیلیون7,4یادرصد9حدودکهباشددستگاهمیلیون80,6

NetworkInvesting Newsمنبع:
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2022پیش بینی کاهش رشد چین در سال 
مرکزدروویدکهايقرنطینهچوندادند،کاهشراچینرشدبینیپیشدر روزهاي پایانی آوریل،گذاريسرمایهبانکچندین

4,5رشدآنها ،شددنبالCNBCاز سويکهمالیشرکت9جدیدبینیپیشبر اساس .پیدا کردادامهشانگهاياقتصادي
5,5افزایشبرايدولترسمیهدفازکمتربسیاراین. کردندبینیپیشسالکلبرايراچینداخلیناخالصتولیددرصدي
.بوددرصد3,9بینیپیشبا»نومورا«بانک مربوط بهینی،بپیشسطحترینکم.استGDPدرصدي

شوكباعثصفرکوویدسختگیرانهاستراتژي: گفتنومورا گذاريسرمایهبانکچین در بخشارشداقتصاددان»لوتینگ«
براياتقاضاستممکنعرضهشوكاین: شده است. وي افزودقرنطینهتحتشهرهايدر ویژهبکلیاقتصادبهبزرگیعرضه
بدترینبامارسازچین.کندتضعیفاطمینانعدمرشدودرآمدافتدلیلبهراايسرمایهکاالهايوبادوامکاالهاي،خانه

. استدیدهراآسیببیشترینکهبودهمناطقیازیکیشانگهاي وکردهمبارزهتاکنون2020سالاوایلازکوویدشیوع

فوریهاواخردراوکراینبهروسیهحملهازپسرتبهکاهشنخستین:گفت»تریدآلیانز«درارشداقتصاددان»هوانگفرانسوا«
ازقبلسطوحبهمیماهدرتاکشدمیطولماهیکشانگهايقرنطینهکهکندمیفرضدومرتبهکاهشوشدانجام
انتظاراوگیرند،قرارثیرتاتحتبزرگشهرهايسایروبکشدطولماهدوشانگهايدرقرنطینهاگر.شودترنزدیکگیريهمه
.کندرشددرصد3,8تنها2022سالدرچینداخلیناخالصتولید،دارد

. دادکاهشجاريسالدرباردومینبرايراچینداخلیناخالصتولیدبینیپیشماه گذشتهنیزپولالمللیبینصندوق
برايگذشتهاکتبردرپولالمللیبینصندوقپیش بینیکهحالیدر،استدرصد4,4چینرشدبرايصندوقجدیدبرآورد

رشددرصد4,8ازبیشنخست فصلداخلیناخالصتولیدکهدادگزارشآوریل18درچین.بوددرصد5,6امسالرشد
3,5ازبیشفروشیخردهکهبود، در حالیهابینیپیشازباالترنیزثابتهايداراییگذاريسرمایهوصنعتیتولیدوداشت 
.یافتکاهشدرصد
بهتنهانهمجاورشهرهايوشانگهايدر19-کوویدشدهاعمالهايمحدودیت: کرداعالمآوریل19درگزارشیدرآمریکا بانک

.شودمیخارجوداخلدرمینتازنجیرهولجستیکیاختالالتباعثبلکهزند،میضربهمحلیتقاضاي
CNBCمنبع: 
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پیش بینی تولید و مصرف نفت و گاز
دردر حالی منتشر کرد که پنجم میرا ) STEO(مهماهخود درمدتکوتاهاندازچشم، )EIA(اداره اطالعات انرژي آمریکا

.بوداوکراینبهروسیهحملهجملهازمختلفیعواملازناشیوقرار داشتقطعیتعدمازباالتريسطوحمعرض
داخلیناخالصتولیدرشد واستفادهبراي تولید ناخالص ایاالت متحده S&P Globalکالناقتصادمدلازاین چشم انداز

بینیپیشایندرجهانکالناقتصادمفروضاتهمچنین برآورد کرده است.درصد3,1را 2023و2022سال هايدرآمریکا 
سالبرايي درصد3,5و2022سالدرجهان يدرصد3,4داخلیناخالصتولیدرشدشاملو»آکسفورد اکونومیکز«از

بوده است.2023

. بگذاردتاثیربینیپیشدورهطیانرژيبازارهايبرتوجهیقابلطوربهتواندمیکالناقتصادنتایجازايگستردهطیف
تصمیماتروسیه،نفتیدتولبرهاتحریمچگونگی تاثیر شامل:،شودمیانرژيعرضهقطعیتعدمباعثکهاصلیعوامل
خامنفتقیمت.دهندمیافزایشراحفاريعملیات ،طبیعیگازولیدکنندگانو تمتحدهایاالتکهنرخیوپالساوپکتولید
نسبتقیمت اگرچه.داشتکاهشدالر13مارسبهنسبتکهبودبشکههردردالر105متوسططوربهآوریلماهدربرنت

. استماندهباقیبشکههردردالر100بااليخامنفتقیمتاوکراین،بهروسیهتهاجمازپسامایافته،کاهشمارسماهبه
درابهاماتایجادباعثهمچنانوکردهکمکروسیهدرنفتتولیدکاهشبهمستقلهايشرکتاقداماتوروسیههايتحریم
طوربه2021پایانتا2020سومفصلازنفتجهانیوديموج. شده استنفتعرضهدراختاللاحتمالافزایش مورد

2022فصل نخست درOECDکشورهاينفتتجاريذخایرنشان داد،هابرآورد.استبودهروزدربشکهمیلیون1,7متوسط
.ار رفتبه شم2014آوریلازسطحترینپایینبود، اما فوریهازبیشتراندکیهرچندکهرسیدبشکهمیلیارد2,63به

0,7کهاست2022سالدرروزدربشکهمیلیون11,9متوسططوربهبینیپیشاین درمتحدهخام ایاالتنفتتولید
ازبیشبه2023سالدرنفت آمریکاتولیدمی شود،بینیپیش.خواهد بودبیشتر2021سالبهنسبتروزدربشکهمیلیون

.رودبفراتربود،شدهثبت2019کهروزدربشکهمیلیون12,3قبلیساالنهرکورد ازودیابافزایشروزدربشکهمیلیون12,8

برآورد قیمت
امسالدومماههسهدربشکههردردالر107متوسططوربهبرنتقیمت) پیش بینی کرد،EIAاداره اطالعات انرژي آمریکا(

. باشدسالدومنیمهدربشکههردردالر103و
بسیارقیمتبینیپیشاین،وجوداینبا. یابدکاهشبشکههردردالر97به2023سالدرقیمتمیانگین،داریمظارانت«

».استنامشخص
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EIA:وارداتبراياروپااتحادیهممنوعیتشاملبنابراینکردیم،تکمیل2022میپنجمدررااندازچشماینما«اعالم کرد
ترازبهاحتماال،استشدهگزارشمقالهایننگارشزماندرکههاییممنوعیت،وجوداینبا. شودنمیروسیهازنفت

بهنفتتولیدکنندگانسایرواکنشمیزاناز طرفی. کندمیکمکمافعلیبینیپیشبهنسبتقیمترشد وترمحدود
قیمتگیريشکلبرايباشد،داشتهتنفجهانیتقاضايبرکالناقتصادتحوالتاستممکنکهيتاثیروکنونیهايقیمت

کاهشآوریلبینیپیشبامقایسهدرماهاینبینیپیشدرراروسیهنفتتولیدما. بودخواهدمهمآیندههايماهدرنفت
نپایینفتموجوديکهآنجااز.دباشمتعادل2023سالپایانتادومماههسهازنفتبازارکهداریمانتظاراکنونودادیم
».مهیا شودقیمتتوجهقابلنوساناتبرايشرایطومحدودنفتقیمتنزولیفشارهايپیش بینی می کنیماست،

مصرفپیش بینی 
درمایعسوختونفتروزدربشکهمیلیون97,4،امسالآوریلدراداره اطالعات انرژي آمریکا اعالم کرد: برآورد می کنیم

کرد، بینیپیشاین اداره.استیافتهافزایشروزدربشکهمیلیون2,1،پارسالآوریلبهنسبتکهشدهمصرفجهانسطح
در این کهباشد2022سالتمامبرايروزدربشکهمیلیون99,6متوسططوربهمایعهايسوختونفتجهانیمصرف
.خواهد داشتافزایش2021سالبهنسبتروزدربشکهمیلیون2,2صورت

پیش بینیبهنسبتروزدربشکههزار200میزانبهرا 2022سالدرمایعهايسوختونفتجهانیمصرفبینیپیش«
».ه استبودمتحدهایاالتوچینمصرفرشددربازنگرينتیجهدرکهدادیمکاهشآوریل
EIAمیانگینبه2023السدرايبشکهمیلیون1,9افزایشبامایعهايسوختونفتجهانیمصرفکرد،بینیپیش

.رسیدخواهدروزدربشکهمیلیون101,5

گازقیمت 
بریتانیاحرارتیواحدمیلیونهرازايبهدالر6,59متوسططوربهآوریلماههاب درهنريطبیعیگازنقديقیمت

)MMBtu (2021آوریلمیانگینمارس وماهيدالر4,9میانگینازکهبود)اداره اطالعات انرژي . بودبیشتر)دالر2,66
8,59میانگینو2022دومماههسهدرMMBtuدر هردالر7,83متوسططورهاب بههنريقیمتآمریکا پیش بینی کرد،

.باشد2022نیمه دوم درMMBtuدردالر
کمترامسالابستانتدرطبیعیگازسازيذخیرهسطحکهاستي انتظارکنندهمنعکسطبیعیگازقیمتبااليبینیپیش«
هايفرصتازناشیحديتامتوسطحدازترپایینسازيذخیرهسطوح.بماندباقی) 2017-2021(سالهپنجمیانگیناز

تقاضاباال،هايقیمتوجودباکنیممیبینیپیشکهاستبرقتولیدبرايسنگزغالبهطبیعیگازتعویضبرايمحدود
باشد،بیشتربرقتقاضايوهابینیپیشازترگرمتابستاندماياگر. داردمینگهباالرابرقدتولیبرايطبیعیگازبراي

».باشدشدهبینیپیشسطحازباالترتوجهیقابلطوربهتواندمیطبیعیگازقیمت
EIA :مایعطبیعیگازصادراتکهداریمانتظاراین،برعالوهاعالم کرد)LNG(بماندباالهمچنانتابستاندرمتحدهایاالت .

. باشدMMBtuدر هر دالر4,74متوسططوربه2023سالدرهنري هابنقديقیمت، داریمانتظارهمچنین 
یابدمیافزایشآیندهسالدرطبیعیگازتولیدکهاستماانتظارکنندهمنعکس2023سالبرايهاقیمتکاهشپیش بینی «

2022بهنسبت2023سالدرسازيذخیرهسطوحافزایش بهوشودمیکندLNGتقاضايوصادراترشدکهحالیدر
».کندمیکمک

پنجمیانگینازکمتردرصد17کهرسیدهمکعبفوتتریلیون1,6به آوریلپایان درطبیعیگازموجوديبرآورد می شود،
ازکمترمیزان رشداین. بودمارسماهپایانازبیشترعبمکفوتمیلیارد190آوریلپایاندرانبارهاموجودي. استساله

. دادافزایشراگرمایشبرايطبیعیگازبرايتقاضا،نرمالحدازکمتردماي، چراکه بودسالهپنجمیانگین
کهدبرسمکعبفوتتریلیون2ه بویابدافزایشمکعبفوتمکعبمیلیارد418میماهدرطبیعیگازذخایرمی رود،انتظار

. بودخواهدسالاززمانایندرسالهپنجمیانگینازکمتردرصد14
eia.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022می12به روز رسانی: 
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جدیدترین تحوالت بورس نگاهی به 
بانکسیتاسمجوز:فتگکشورياقتصادآزادمناطقیعاليشوراریدبOFFSHOREواستشدهگرفتهآزادمناطقدر

ویبررسبهمایسوصدا»اولصف«برنامهدرمحمددیسع.شدخواهدسیتاسمناطقنیادرزینالمللنیببورس
مناطقدررا»شوراف«بانکسیتاسمجوزمیشدموفقو افزود:پرداختآزادمناطقيارتقايراهکارهاومسائللیتحل
سهامداراندنبالبهواستنیتدودستدريمرکزبانکنظارتتحتآنادارهنامهوهیشم،یریبگيمرکزبانکازآزاد

بهیوابستگکهاستیبانکشور،آفبانک: گفتيو.شوندشورافبانکدارسهامبتوانندکهمیهستتیصالحصاحب
دارديمرکزبانکازکهیاستقاللبهتوجهبابانکنیادارد،نظارتآنيروبريمرکزبانکالبته. ندارديمرکزبانک

.باشندهمیالمللنیبویخارجتوانندیمآنسهامداران

کیازماه20ازپسشیافزاواحد225وهزار22بابهشتیارد27شنبهسهمعامالتانیپادرتهرانبورسکلخصشا
1399مهردربارنیآخر.گرفتقراريواحدهزار606وونیلیمکیارتفاعدرورفتفراترواحدهزار600وونیلیم

.بودکردهتجربهراترازنیا،کلشاخصیساعاتيبرا

28دروبودموتوربهمنگروهکاراخودرودستگاه55معاملهزبانیمرانیايکاالبورسمعامالتيتابلوماهبهشتیارد
تکونیکابدوخودروعرضهباموتوربهمنگروهبیترتنیابه.شدزدهکاالبورسدرروخودمعامالتاستارتروزنیا

خودروتاالردرکاببنتککارادستگاه45ونیکابدوکاراخودرودستگاه58مجموعدرکهآمدکاالبورسبهکارانیکاب
.شدمعاملهکاالبورس

وپایسايخودروسازبزرگشرکتدويواگذارشدهاتخاذماتیتصمبراساسکهکرداعالميسازیخصوصسازمانسئیر
سازمانيهابرنامهبهحسین قربانزاده.رسدیماجرامرحلهبهاقدامنیايزودبهواستکاردستوردرخودرورانیا

يبرارايدیجدنگاهيسازیخصوصسازمان: دادادامهوکرددیتاکهابنگاهيواگذارياجرايبرايسازیخصوص
.نداردهايواگذارشدنییاجرايبراراياعجلهچیهسازماننیاواستگرفتهشیپدرهايواگذار

76معامالتحجمثبتبهتوجهبا:کرداعالمکاالبورسيهانیبرترازلیتجلشیهمادررانیايکاالبورسرعاملیمد
تجارتساالنهحجممجموعدرصد50بهکینزدمعادلکاالبورسمعامالتحجممجموع،1400سالدریتنونیلیم

بایتقرییجاجابهانگریب1400سالدرکاالبورسمعامالتمرور: گفتنژادیسلطانحامد.استکشوریرنفتیغیخارج
.استتاکنونکاالبورسسیتاسزمانیعنی86سالازیکیزیفبازاریخیتاريرکوردهاهمه
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پنجعنوانبهرانیامسعیصنایملشرکتاقتصاد،ریوزحضورباکاالبورسيهانیبرترازلیلتجشیهمانینخستدر
بورسارزشلحاظازبرترشرکتسیتند،مسشرکترعاملیمدمراسم،نیادر.شدشناختهیارزشلحاظبهبرتررکتش
.کردافتیدرییداراواقتصادامورریوزازرا

 :استاورهصادرکنندگانودکنندگانیتولنیتربزرگازیکیحاضرحالدررانیاپایگاه خبري بازار سرمایه نوشت.
کرمانشاه،راز،یشس،یپردیمیپتروشيهاشرکتدرکهاستسالدرتنونیلیم5,6ازشیبرانیااورهدیتولتیظرف

33خراسانوکرمانشاهراز،یشس،یپردیبورسشرکتچهار.اندشدهواقعيرازیمیپتروششرکتولردگانن،اخراس
تنام،یون،ونایچونهمییکشورهابهرامحصولدرصد67ورسانندیمیداخلفروشبهراخوديدیتولمحصولدرصد
مداربهزینلردگانیمیپتروش.کنندیمصادرنیالتيکایآمریحتوانماریمل،یبرزافغانستان،عراق،ه،یترکن،یچهند،

اختصاصاورهدیتولبهکهیمیپتروشنیاسهواحددراورهیاسمدیتولتیظرفکهيطوربه،استشدهوارداورهدیتول
.استتنونیلیمکیشده،داده

ر بورس فروش محصوالت گروه صنعت د
ارزش معامالت (میلیون ریال)اردیبهشت )28تا 17کاال ( از 

187،477،596گروه صنعت
29،461،372شرکت ملی صنایع مس ایران

سهم شرکت ملی صنایع مس ایران
%16از گروه صنعت

فروش محصوالت ملی مس در بورس 
ال)ارزش(میلیون ریمقدار(تن))اردیبهشت28تا 17کاال ( از 

12،00027،951،734کاتد
00مفتول

4001،495،561کنسانتره مولیبدن
3،40014،077سایر
15،80029،461،372جمع
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1401فروردین - شاخص مدیران خرید اقتصاد

نیکمتربهکلشاخصوآمددستبه37،49نیفرورددررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخص
اهمنینخستدرگستردهالتیتعطلیدلبههرسالنیفرورددرشامخیکاهشمقدارالبته. دیرس99نیفروردازریاخماهه24نرخ
.نیستانتظارازدورهاتیفعالرکودوسال

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
ثبت50ریزیاصليهامؤلفهریسایانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمازریغماهنیادر. آمددستبه37،49نیفرورد
.داشتشیافزایاندکيکشاورزوخدماتبخشدرساختمانوصنعتبخشدرکاهشبا وجودزینشاخصنیا. اندشده

وداشته1399نیفروردازریاخماه24یطراریمقادنیکمترازیکی) 28،52(نیفرورددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.پیدا کرده استيامالحظهقابلکاهش،داشتوجودهمکروناکیپکهقبلسالنیفروردباسهیقامدر

برعالوه.دیرس1399نیفروردازریاخماه24ریمقادنیکمتربهنیفرورددر) 29،34(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
رکودباانیمشتريتقاضاتاشدهباعثهامتیقشیافزاالدنببهياقتصادفعاالندیخرقدرتکاهشماه،نیفروردالتیتعط

.باشدهمراه
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.دیرسخودزانیمنیکمتربه1399آبانازریاخماه17یط) 41،64(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخصهمچنین 
.بودهمراههابخشنیادريشتریبکاهشباساختمان،وصنعتبخشدرهیاولموادمتیقدیشدشیافزادنبالبهشاخصنیا

ریاخماهششیطمقدارنیشتریببهماهنیفرورددر) 83،26(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخصاز طرفی، 
محصوالتفروشمتیقشاخصتاشدهباعثیصنعتبخشدرژهیوبياقتصادتیفعالانجاميهانهیهزدیشدشیافزا. دیرس
.برسدریاخماههپنجمقدارنیشتریببهزین) 63,13(شدهارائهخدماتایشدهدیتول

وخدماتبخش. دیرس1399بهشتیاردازریاخماهه24مقدارنیکمتربه) 38،65(خدماتایکاالصادراتزانیمشاخص
شدهباعث...) ويانرژونقل،حمله،یاولمواد(هانهیهزشیافزا. داشتهاتیفعالرشتهریساانیمدررازانیمنیکمتريکشاورز

.باشندنداشتهرارقباریسابایمتیقرقابتتوانهاشرکتتا
قدرتدیشدکاهش. دیرسخودمقدارنیکمتربهگذشتهماه12یط) 34،27(محصوالتفروشزانیمشاخصاز سوي دیگر، 

.شدهاشرکتفروشکاهشباعثانیمشترسفارشاتزانیمودیخر
روه روبتیفعالکاهشبايکارتیفعالروز15داشتنباياقتصادفعاالناکثرقبل،يهاسالمانندنیفرورددریرکلطوبه

قبلسالبهنسبتيشتریبشدتباهاتیفعالدرکاهشزانیمدیخرقدرتکاهشوینگینقدکمبودبهتوجهباامااند،بوده
صیتخصعدممشکلبااما،هستندیبانکالتیتسهازمندینهاشرکتازياریبس،یمالمنابعکمبودلیدلبهیطرفاز. است
يگذارمتیقدالر،متیقتیتثبوبرجاميایاحیفیبالتکلمانندیعواملحالنیدرع. مواجه شده اندهابانکتوسطالتیتسه

شدهدیتولوتیفعاليبراوکارهاسبکیسردرگمباعثهیاولموادمتیقشیافزاوینگینقدکمبودسفارشات،کاهشمحصوالت،
.نداردوجودندهیآيبراياندازچشمینیبشیپويزیربرنامهامکانياقتصادفعاالندهیعقبهواست 
صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص

دستبه37،02عددماهنیفرورددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر
سهیمقادرودیرسخودماهه24مقدارنیکمتربهداشتکاهشماهنیفرورددرانتظارطبقکهصنعتبخششاخص. استآمده

ثبتبهرا50ریزعددشامخ،شاخصیاصليهامؤلفههمهماه،نیفرورددر. شدکمتریاندک) 37,28(1400سالنیفروردبا
عددنیشتریبيرفلزیغیکانونیکمترچرموپوشاكعیصناوشد50ریزعیصناهمهيبرازینکلشاخصنیهمچن. ندرساند

.ندرساندثبتبهراکلشاخص
ودیعالتیتعط(قبلسالنیفروردازریاخماه12یط) 31،22(ماهنیفرورددرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقدارشاخص

نیادرزینانیمشتريتقاضاکاهشماه،نیفروردالتیتعطبرعالوهودیسرخودمقدارنیکمتربه) 19دیکوويماریبيریگاوج
.داشتریثاتدیتولکاهش
ازریغشاخصنیا. دیرسخودماهه24مقدارنیکمتربه) 28،40(ماهنیفرورددرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

ماهنیفرورددرورساندثبتبهطرحياجرادوره43یطرامقدارنیکمتربود،مشاغلیلیتعطوکروناشروعکه1399نیفرورد
.داشتیاصليهامؤلفهریساانیمدرراعددنیکمترزین

به. دیرسخودمقدارنیکمتربه1399آبانازریاخماه18یط) 38،98(ماهنیفرورددرهیاولمواديموجودشاخصهمچنین 
.ه استشدانیمشتريتقاضاکاهشباعثهامتیقشیاافزوینگینقدکمبودياقتصادفعاالندهیعق

اساسبر. دیرسخودمقدارنیشتریببه1399آبانازریاخماه18یط) 85،44(ماهنیفرورددرهیاولمواددیخرمتیقشاخص
درکهدهیرسدرصد3,3به1401نیفروردماهانهتورمنرخکننده،مصرفمتیقشاخصازرانیاآمارمرکزاطالعاتنیآخر
.استداشتهشیافزادرصدواحد2قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقا
متیقتاشدهباعث... وونقلحمل،یانسانيرویندستمزدنرخ،يانرژمتیقه،یاولموادشاملدیتوليهانهادهمتیقشیافزا

وتقاضاکاهش،يگذارمتیقاستیسلیدلبهياقتصادفعاالناعتقادبههرچندابد،یشیافزاشدتبهشدهدیتولمحصوالت
بهنیز)42،95(کاالصادراتزانیمشاخص.استافتهینشیافزادیتوليهانهیهزبامتناسبهامتیقانیمشترینگینقدکمبود
. استدهیرسریاخماه12یطمقدارنیکمتر
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1400سال-معدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخص
)1395هیپاساليمبنابر( 

درصد92,9قبل،سالدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس1026بهمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخص،1400سالدر
معادنسایرو1171,1يفلزهايکانه،921,9معادلسنگزغالهاي	گروهبهمربوطشاخصسالنیادر. استداشتهشیافزا

.استداشتهشیافزا1399سالباسهیمقادرمعدنبخشدرعمدهگروهسههرشاخص. بوده است460,1

ساالنهتورم
درکهدهیرسدرصد92،9به) ساالنهتورم(قبلسالبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغ،1400سالدر
توسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهشیافزادرصدواحد13,1قبل،سالدراطالعنیهمباسهیمقا
شیافزادرصد1399،92,9سالبهنسبت1400سالطی داخلدرشانمحصوالتفروشيازابهیمعدنمواددکنندگانیتول

معادنسایرودرصد96,7فلزيهاي	کانهدرصد،83,4معادلسنگزغالگروهبهمربوطساالنهتورمسالنیادر. استداشته
بوده است.درصد63,8
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1400سال-صنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخص
)1395هیپاساليمبنابر( 

درصد1399،56,7سالدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس605بهصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخص،1400سالدر
محصوالتدیتولهاي	تیالفعرشتهبهمربوطشاخصمقدارنتریکم،یصنعتمختلفهاي	بخشانیمدر. استداشتهشیافزا

و) 422,2(غذاییمحصوالتدیتولو) 295,9(گیاهیداروییمحصوالتوداروسازيدراستفادهموردشیمیاییمواددارویی،
وییایمیشمواددیتولو) 868(ونقلحملزاتیتجهسایردیتول،)934,6(پایهفلزاتدیتولبهمربوطبیترتبهآننتریشیب

است.)822,1(ییایمیشيهاوردهآفر
ساالنهتورم

کهدیرسدرصد56،7به) ساالنهتورم(قبلسالبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1400سالدر
توسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهکاهشدرصدواحد0,1قبل،سالدراطالعنیهمباسهیمقادر
درصد1399،56,7سالبهنسبت1400سالدرکشورداخلدرشانمحصوالتفروشيازابهیصنعتمواددگاندکننیتول
:استلیذشرحبهیصنعتمختلفهاي	بخشدر1400سالدردکنندهیتولتورم. داردشیافزا

تولیددرصد،25سیگارتنباکووتوتونازمحصوالتتولیددرصد،61,6آشامیدنیانواعساختدرصد،55،1غذاییموادصنایع
وچوبیمحصوالتوچوبتولیددرصد،49,2وابستهمحصوالتوچرمدیتولدرصد،59,5پوشاكتولیددرصد،62,2منسوجات

درصد،62,9شدهضبطهايرسانهتکثیروچاپانتشار،درصد،50,3کاغذيمحصوالتوکاغذتولیددرصد،69,8پنبهچوب
عیصنا،درصد73,9ییایمیشيهافرآوردهوییایمیشموادعیصنادرصد،57,8نفتپاالیشازحاصليهافرآوردهوکُکدیتول

اساسیفلزاتتولیددرصد،68,5فلزيغیرکانیمحصوالتسایرتولیددرصد،51,4پالستیکوالستیکازمحصوالتتولید
،ياانهیرامحصوالتتولیددرصد،53,4زاتیتجهوآالتاشینمجزبهشدهساختهفلزيمحصوالتتولیددرصد،54,9

بهنسبت1400سالدردکنندهیتولمتیقشاخصرییتغدرصد46,9یبرقزاتیتجهساختو درصد37,6ينورویکیالکترون
.اند	داشته1399
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

یرانیامهندسانیفندانشازيریگبهره
مبابوهیزمعادندراستفادهيراب

يریگبهرههدفبارانیاومبابوهیزیپارلمانیدوستگروه
رفسنجانسرچشمهمسمجتمعمهندسانیفندانشاز
نیامختلفيهابخشازوهمبابیزمعادندراستفادهيبرا

.کردنددیبازدمجتمع
مبابوهیزيجمهورریسفزوا،یموتنوردیبازدنیاانیجردر
یدوستگروهسیرئشامو،. یک. يو. هانران،یادر

عضورضاخواه،یمجتبران،یاومبابوهیزیپارلمان
گروهياعضاازیجمعومجلس بودجهوبرنامهونیسیکم

.داشتندحضورکشوردویپارلمانیدوست
نیاهیحاشدرمجلسبودجهوبرنامهونیسیکمعضو
يبرارانیاومبابوهیزیپارلمانیدوستگروه: گفتدیبازد
نیهمچنورانیايهافناوري وهايتوانمندازیآگاه

بهکشورمانیمهندسویفنخدماتصادراتيدرراستا
.ردندکدیبازدرفسنجانسرچشمهمسمجتمعازمبابوهیز

درمبابوهیزورانیاکشوردوروابطتوسعهبهرضاخواه
کهنیابهتوجهبا: افزودوکرداشارهریاخيهاسال

معدنازدیبازداست،معدنيادیزتعدادصاحبمبابوهیز
نیتربزرگازیکیعنوانبهرفسنجانسرچشمهمس

درنهیزمنیادرشرفتهیپفناوريصاحبوکشورمعادن
.گرفتقرارکاردستور
: دادادامهمبابوهیزورانیایپارلمانیدوستگروهمسئول

ودادانیپاسیانگلاستعماربهشیپدههچهارمبابوهیز
کشور،نیاازانگلستانخروجازپس. دیرساستقاللبه

ازیکیاکنونوگذاشتیلیتعطبهرومبابوهیزمعادن
کشورنیاگذاراناستیسومرداندولتيهابرنامه
. استمعادننیاییبازگشا

اریبسيهالیپتانسمعادننهیزمدررانیاگریديازسو
کهرفسنجانسرچشمهمسمعدندرازجملهداردیخوب

درمعدننیا. گذردیمآنتیفعالازسال40ازشیب
رانیمدعتایطبواستبودهتوسعهحالدرمدتنیاتمام

.دارندرامبابوهیزمعادنهتوسعییتواناآنکارشناسانو
انیبندانشد؛یتول«عنوانباساليگذارنامبهاشارهبايو
: کردانیبانقالبمعظمرهبريازسو»نیآفراشتغالو

ریاخيهاسالدرزینرفسنجانسرچشمهمسمجتمع
آغازيفناوروينوآورنهیزمدررایخوباریبسيهاتالش
ثمربههاتالشنیايدزوبهمیدواریامواستکرده
يگذارهیسرمانهیهزانیبندانشيهاتیفعالانجام. ندیبنش

یفنخدماتصادراتنهیزمدرودهدیمکاهشرادیتولو
ازیکیهاتیفعالنوعنیابهتوجهکشورمان،یمهندسو

.استمثبتنقاط
نیادرهمرانیاومبابوهیزیپارلمانیدوستگروهسیرئ

یمعدنموادازیغنریذخامبابوهیزدرما: گفتدیبازد
نیارانیادرماحضور. برسنديبرداربهرهبهدیباکهمیدار

شاهدمیبتوانکهدادقرارمااریاختدررافرصت
نیا. میباشسرچشمهمسمعدندریمعدنيهاتیفعال

هایرانیاکهنیادربارهرامادانشوکردبازراماذهندارید
گسترشراخودیمعدنيهافناوري،اندتوانستهچگونه
.دادشیافزادهند،
آن دررارانیایمعدنفناوريابراز امیدواري کرد،شامو
صاحبانوگذارانهیسرمادهند وقراراستفادهموردکشور
مبابوهیزدريگذارهیسرمافرصتاززینیرانیاوکارکسب

.کننداستفاده
یاسالميجمهورکهنیاانیببايوپرس،مسگزارشبه
: گفتدارند،يادیزمشترکاتمبابوهیزيجمهورورانیا
ياقتصاديهامیتحرتحتحاضرحالدرمبابوهیز
گرفتهقرارمتحدهاالتیاژهیوبوغربيازسویرقانونیغ

درراماناتیتجربمیبتوانچهچنانلیدلنیهمبه. است
م،یبگذاركاشترابهگریکدیبامیتحرسختطیشرا

.میباشموفقتوسعهشبردیپدرشیپازشیبمیتوانیم
طیشرادررانیاازدیبازدانیجردرکهنیابهاشارهباوي

یرقانونیغيهامیتحردیتهدرانیا: کردانیبم،یتحرسخت
.استکردهلیتبدفرصتکیبهرا
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سونگونمسمجتمعياقتصادترازشیافزا
کاتدتنهزار400دیولتبادالراردیلیم4به

وسونگونمسمجتمعدرياتوسعهيهابرنامهياجرابا
ياقتصادتراز،کاتدتنهزار400دیتولبهیابیدست

دالرونیلیم500حدودازسالدرسونگونمسمجتمع
.کندیمدایپشیافزادالراردیلیم4حدودبه
شرکترعاملیمدیرستمیعلدکترپرس،مسگزارشبه
دیتولنشستدرمطلبنیاانیببارانیامسعیصنایمل

شرکتکارکنانجهادگرانهتالشازسونگون،مسمجتمع
.کردیقدرداندیتولسنگردرمس

پروردگاربهتوکلباکهدیهستقادرشماتنها: گفتيو
نیاودیکنمحققمجتمعدرراتوسعهيهاطرحمتعال

.طلبدیمبزرگهمتکار
ومیبزنباالراهانیآستتیجدبادیباپس: افزودیرستم
وملزوماتهمهنکهیابهتوجهباومیشودانیموارد

میابیدستمهمنیابهمینتواناگراستیمهکاريبسترها
واجباتازتیمأمورنیادیبداننیقیومیباشپاسخگودیبا

.شودیممحسوبمايبرا
در»صفسوره«شدهتالوتاتیآیمعانبهاشارهبايو

نیایمعاندریاساسنکتهدو: گفتد،یتولجلسهيابتدا
اتیآوموجوداتهمهاول،نکتهداردوجودینوراناتیآ

باورمنیابروهستندمتعالخداونديگوحیتسبیاله
عیصنایملشرکتدرهمکارانميروزشبانهيهاتالش
نیاقدردیباوبودهیبندگوعبادتش،یستامصداقمس

دیباوبودهیواقعيمعنابهجهادکهچرا،میبدانراکارها
.دانستفرصت
دیتاکمبارکه،سورهنیادردومنکته: کردحیتصریرستم

تالشوداردرفتارهاوگفتاربهپوشاندنعملجامعهبر
کهرساندیمراگرفتهصورتيهايزیربرنامهتحققيبرا

سونگونمسمجتمعياتوسعهياهطرحدردیباامرنیا
.ردیگقرارماهمهتوجهموردشتریب

ستیزمسائلتیاهمبهاشارهبامسشرکترعاملیمد
ستیزطیمحازحفاظتوانتیص: کرداظهاریطیمح
باذاتایمعدنيهاتیفعالهرچند،ماستیاصلتیاولو
يگذارهیسرمابامیداراعتقادامااست؛خوردهگرهعتیطب
ایدنروزیتجربویعلميهاتیظرفازيمندبهرهو
.میبرسانممکنحداقلبهراهاتیفعالنیاآثارمیتوانیم

وهادانشگاهازدعوتبادیبانه،یزمنیادر: دادادامهيو
اساسبرویخارجویداخلانیبندانشيهاشرکت

یاتیعمليفازهاواردحوزهنیادرگرفته،صورتمطالعات
دريگذارهیسرمابردیکاتبامسشرکترعاملیمد.میشو

يهارساختیزکردنفراهموپاكيانرژنیتاميهاطرح
برقمگاوات300نصبيبرا: گفتآنبهمربوط
يزیربرنامهیشرقجانیآذربااستاندريدیخورش
.میاکرده
يسازگلولهدیتولواحدوآهکدیتولکارخانهجادیاوي،
مسمجتمعتوسعهيهاطرحيبراراورزقانشهرستاندر

ازامسالينامگذاربهاشارهباو دانستيضرورسونگون
ان،یبندانشد،یتول«نامبهيرهبرمعظممقاميسو

وشدهییدانايایدن،یفعليایدن: افزود»ییزااشتغال
وشودیمفروشودیخرمحصوليجابهدانشامروز
مایعنی،استدانشراتصادان،یبندانشاعظمبخش

يجابهتوسعه،ورشدازبعدومیکنشروعخاكازدیبا
دانشکهمیبرسيامرحلهبه... وکاتدوکنسانترهصادرات

.میکنصادررامسصنعتزاتیتجهو
تهیکمیاساساقداماتازتشکروریتقدضمنرستمی
اقدامات: افزودسونگون،مسمجتمعداخلساخت

بردیباهموارهیول،گرفتهصورتنهیزمنیادريارزشمند
ازمندینانیبندانشيهاشرکتکهمیکندقتنکتهنیا

شاهدها،آنيتوانمندسازباکهچراهستند؛تیحما
دوارمیاموبودمیخواهیداخلمحصوالتتیفیکشیافزا
.میباشهاانیبندانشباشتریبتعاملشاهدندهیآدر

طالوم،ینیآلومفوالد،عجاميهاطرحاجراي 
شودیمدنباليجدطوربهزغالومس

ومعادنينوسازوتوسعهسازمانعاملتایهسیئر
درافزودهارزششیافزايبرا: گفترانیایمعدنعیصنا

عیصناجامعطرحياجرایمعدنعیصناومعادنبخش
مورددرویمیادرسنگزغالوطالمس،وم،ینیآلومفوالد
.استگرفتهقراريجدتوجه

مراسمدريجعفراهللاهیوجبه گزارش دنیاي معدن، 
وومینیآلومنا،یآلومتیبوکسشیهمانخستینهیافتتاح
درافزودهارزشرشدبهتوجهبا: افزودداریپاتوسعه

عیصناصادراتزانیماکنونهممختلفعیصنارهیزنج
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افتهیشیافزادالراردیلیم12ازشیببهکشوریمعدن
.است

رشدبهکشورفوالدصنعتدراکنونهمنکهیاانیببايو
صنعترهیزنجدرومیاکردهدایپدستیخوبتوسعهو

دريفوالدمحصوالتتنونیلیم55دیتولهدففوالد
يبرافوالدصنعتدرحاضرحالدر: افزود،استسال

کهیحالدر،میاکردهيسازتیظرفتنونیلیم44دیتول
شیببهاکنونهمکشوريفوالدمحصوالتدیتولزانیم
.استافتهیشیافزاتنونیلیم30از
توسعهيبرامايزیربرنامهگذشتهسال: شدادآوریيو

موردازینموردبرقوبآنیتامباهمراهبزرگعیصنا
درمیدهانجامرامهمنیامیبتواناگروگرفتقرارتوجه
برقوآبنیتاممشکلباندهیآدرکشوربزرگعیصنا

وتوسعهسازمانعاملاتیهسیرئ.شدمینخواهمواجه
امروز: افزودادامهدررانیایمعدنعیصناومعادنينوساز
گرفتهقرارتوجهموردآبازمختلفعیصنااستفادهبحث
يایدروفارسجیخلازآبانتقالبحثدردیباواست
آبنیتاميبرارایز،میباشهداشتيشتریبتوجهعمان

: گفتيو.میهستاهایدرمنابعازاستفادهازمندینداریپا
ومیهستکمبوددچارومینیآلومعیصنادرحاضرحالدر

قیطرازبخشنیادرراازینموردمحصوالتازیبرخ
.میکنیمنیتامواردات
صنعتمحصوالتدیتوليبرایخوبریذخا: گفتيجعفر
نیتاميبرامیصدددرومیدارنایآلومپودروموینیآلوم
بهومنطقهچهارازومینیآلومعیصناازینموردهیاولمواد

راخودينایآلومپودرمیبتوانمجاجرمنطقهخصوص
ونینويهايفناورازاستفاده: افزودوي.میکننیتام
افزودهارزشتواندیمومینیآلومدیتولرهیزنجدردیجد

محصوالتصادراتوآوردوجودبهکشوريبرارايشتریب
يهابرنامهنیترمهمازیکیآنيداریپايبرایمعدن

.استصنعتنیادردرویمیا

یمسيهاقالبيسازیبوم
مداوميگرختهیرپروژهبهاصفهانآهنذوبرعاملیمد

وباهنردیشهمسشرکتيهمکاربایمسيهاقالب
وپرداختآهنذوبجموعهمریزيهاشرکتیکی از

عنوانبهیمسيهاقالبمداوميگرختهیر: کردحیتصر
وکشورفوالدصنعتکیاستراتژيهايازمندینازیکی

عرصهدریروشنياندهیآبخشدینوآن،صادراتسپس
.بودخواهديسازیبوم

وارهیددریمسيهاکنندهخنک: افزودایرج رخصتی
فورمآنازپسويگرختهیرباهنرمسدربلندکوره

ساختزیناکنونوشدساختهبلندکورهدميهوايها
.داردقرارکاردستوردریمسيهاقالب

شد؟صادر1400دریمعدنمجوزتعدادچه
صدورازیحاکصمتوزراتمنتشرهيآمارهایبررس

وکشفیگواهفقره486اکتشاف،پروانهفقره1095
.است1400سالدریمعدنيبرداربهرهپروانهفقره559

دریمعدناکتشافيهاپروانهصدور،24معدنگزارشبه
را يدرصد7رشد99سالباسهیمقادرگذشتکهیسال

کاهشباکشفیگواهصدورحالنیابا.دهدیمنشان
بایمعدنيبرداربهرهيهاپروانهصدورويدرصد9,5
.بودهمراه99سالباسهیمقادريدرصد18,3افت
صدورازحاصلاشتغال1400سالدرگزارشنیاهیبرپا

درکهبودنفر4571یمعدنيبرداربهرهيهاپرونه
داد.نشانيدرصد17,9کاهش99سالباسهیمقا

يدرصد175,1رشدبااکتشافاتیعملنهیهزنیهمچن
.دیرسالیراردیلیم306وهزارچهاربه

انیبندانشيهاشرکتتیفظرازاستفاده
شدآغازیمعدنيهايفناورحوزه

انتقالرامعادنحوزهیمیتحرگلوگاهصمت،ریوزمعاون
تیظرفازاستفاده: کرددیکاتوعنوانکشوربهيفناور

شدهآغازیمعدنيهايفناورحوزهانیبندانشيهاشرکت
پوریمحتشمرضا،صمتوزارتازرنایاگزارشبه.است
يهايفناورحوزهانیبندانشيهاشرکت: کرداظهار
نهیزمنیادرکشوريازهایننیتامسمتبهدیبایمعدن

.کنندحرکت
يهاشرکتوروديبرازینيادیزيتقاضاالبته: افزوديو

تیظرفازاستفادهوداردوجودمعدنحوزهبهانیبندانش
شدهغازآیمعدنيهايفناورحوزهانیبندانشيهاشرکت

نوتکس،یاکینزددادیرو: دادادامهپوریمحتشم.است
میداریسعواستکشورمانيفناورویعلممهمدادیرو

.میدهشرکتدادیرودررایمعدنيهاشرکت

.
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