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استکاهش یافتهحدازبیشمسقیمتشاید ،که نشان می دهدنموداريدو

!استنرسیدنهرگزازبهتررسیدندیر
مس با تجربه کاهش دیگري در ماه آگوست در مسیر 

بحرانقرار گرفت.2015بدترین زیان ماهانه از سال 
بخشویژهبچینودرکاروپا،محوریتباانرژيجهانی

ازترسوتورمهمچنینوسازوساختامالك ومهم
مقصر،دالرشاخص افزایشومتحدهایاالتدررکود

.می شودشناختهمسبازارمشکالت کنونی
موافق بادهايبرابردرمسمدتکوتاهمشکالت

انتقالپروسه درآناصلینقشاز جملهبلندمدت 
.کندمیدشواررااربازدقیقبینیپیشانرژي،

انبارها
بازاردر»ساکسگلدمن«مسیرردیابیخاص،طوربه

سواري ترسناك روي ترن هواییبهشبیهچیزيمس
فوریه،ماهدرگذاريسرمایهبانکاین.استبوده

بینیپیش2022سالپایانتارا»کمبوداپیزود«
ی کاهش پایینسطوحبهجهانیموجوديزیراکرد،
مسکهکردبینیپیشگلدمنآوریل،دره بود.یافت

.بود»موجوديکاهش«سمتبهحال حرکتدربازارزیرابرسد،خودحدباالترینبه2022پایانازقبلتا
مسبرايآنهابزرگانتظاراتکهپذیرفتگلدمنتحلیلگرگذشته،ماه20درمیزانکمترینبهقیمتکاهشباجوالي ودر
»کاهش موجودي«یا»کمبوداپیزود«خطراتمورددرگلدمناصلیاستداللبا این حال،.بیفتدتعویقبهبایدتمدکوتاهدر
.شودمیپشتیبانیخوبیبه

Goehringگذاريسرمایهشرکت & Rozencwajg Associatesسالهپنجنمودارخود،دومماههسهرسانیروزبهدر
.ه استگذاشتنمایشبهرامسجهانیانبارهايموجودي

ماهاواسطتاذخایرهرچند ،2021سالپایاندرتنهزار 165موجودي به سطح آمدنپایینازپسکهاین شرکت اشاره کرد
انبارهاموجودي،2021سالپایانتابه عبارت دیگر.یافتکاهشتنهزار240بهبعدولییافت،افزایشتنهزار300بهیم

کمبسیارهمهنوزکهددهمیپوششراروز3,5مصرف،موجوديتنهزار240وبودیافتهکاهشمصرفروز2,5بهتنها
درراوارداترشدفلزرا مصرف می کند، اینجهانمسازدرصد55حدودکهچیناشتهايمورددرهانگرانیمورددر.است
.داده استنشان2022سال

درصد6بهنزدیکچینخاممسوارداتلندن،درمستقرتحقیقاتیشرکتیک»اکونومیکسکپیتال«گزارشاساسبر
مقابل،در. استپیدا کردهافزایشدرصد7حدودکنوناز ابتداي سال تاکنسانترههايمحمولهکهحالیدر،یافتهافزایش
.استیافتهکاهشدرصد3,5است،متکیآنوارداتبهمسازبیشترتوجهیقابلطوربهچینکهآهنسنگهايمحموله

کشوراین سراسردرمسفیزیکیذخایرقوي،وارداتبا وجودSMM(Shanghai Metals Market(گزارشاساسبر
از رکورد موجوديدرصد60میزاناین.یافتکاهشتن300هزار و 61آگوست به19تاوداردقرارسالحدترینپاییندر

.استکمتر2021سالدرهزار تنی150
باقی»نشدهییدتا«چیندولتیذخایرادارهاز سويمساستراتژیکذخیرهمورددرشایعاتاعالم کرد:SMMهمچنین

هاقیمتآمدنپایینازاينشانهعنوانبهمعموالکند،میآزادبازاردرمسخریدبهشروعچیندولتکهزمانی. استمانده
.شودمیتلقی
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دالريمیلیارد44صندوقیکبرايهاییبرنامهجواليماهدر. استمسکنبازارازحمایتبراياقداماتشدیدتحالدرپکن
.شدآشکارمستاصل دهندگانتوسعهنجاتبرايو (بانک خلق چین)مرکزيبانکحمایتبا

بهدادنوامبهوعشرمحلیهايدولتو دادکاهشدرصد1,5راخوداصلیبهرهنرخبانک خلق چین، ماه قبل 
مگر،کنندنمیپرداختمبلغی کهکردندتهدیدخریدارانزیرااند،کردهناتمامهايخانهساختادامهبرايدهندگانتوسعه
.دشوآمادههاآنهايخانهاینکه

درصد40آنبامرتبطهايبخشووسازساختکهحالیدرکرد،اشاره2021اکتبرگزارشدرساکسگلدمنکهطورهمان
ناشیتقاضاایندرصد90ازبیشودهدمیتشکیلرادرصد20سازوساختخودد،دهمیتشکیلراچینمستقاضاياز
.جدیدشروعنهاست،هتکمیلاز

پیش بینی دالر 7400را2022سالچهارمماههسهدرمسقیمت میانگینوتغییر داده راخوداولیههايبینیپیشگلدمن
.استکمتربسیارقبلیبرآورد دالرهزار10ازکهکرده

) دالر7850(استاندارد چارتردو) دالر6500(جی پی مورگان،)دالر7250(کپیتال اکونومیکسمانندبدبینانیبهگلدمن
تحلیلگر35ازتحلیلگر13،آگوستماهنظرسنجیدر.داده اندکاهشکنونیسطحبهنسبتراهاقیمتکهاستپیوسته

.بوددالر8400،آیندهکل سالسالبراياجماعیبینیپیش. دادندکاهشمسبازاربرايراخودبینیپیش
هرگزازبهتررسیدندیر.استدالرهزار15» واضحساختاريصعود«مبنايبرمیالدي2025سالتاگلدمناندازچشم

!استنرسیدن
Mining.comمنبع:
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ال هاي اخیر بازار مس با نگاه به آیندهبررسی وقایع س

آنبهزمانیچهقرمزفلزوبودچقدرمسقیمتباالترین. استداشتهصعوديرونداخیرهايسالدرمسقیمت
رسید؟نقطه

ها،دههبراي.استرساندهجدیديقله هايبهاخیرهايسالطیرامسقیمت عرضه،کمبودبامواجههدرافزایش تقاضا
شناخته شده است.مسدکترنامباوبودهجهانیاقتصادسالمتسنجش برايکلیديشاخصیکمسمتقی

ثباتیبینشان ازمسقیمتمدتطوالنیتوجهقابلکاهشکهحالیدراست،جهانیقوياقتصادنشانههاقیمتافزایش
.دارداقتصادي

مسیریکدر2022تا اوایل زیاديحدتاسقوط کرد پوندهررددالر2,17به2020مارساواسطدراینکهازپسقیمت 
.استشدهدادهنسبتتقاضاوعرضهشکافافزایشبه2022اوایلو2021سالدرمسقیمتافزایش.گرفتقرارصعودي
در جهانهاياقتصادترینبزرگ،رسدمینظربهکهدر حالیوشدبدتر19-کوویدهايقرنطینهبامسعرضهضعیفتصویر

سادگیبهمستصفیهواستخراجهايفعالیت. از آنجا که یافتافزایشدوبارهفلزاینتقاضاي،بودندگیريهمهازحال خروج 
خودحدباالترینبه2022سالاوایلدرمسقیمتحرکت کند، بنابرایناقتصاديهايفعالیتافزایشپا به پاي توانستنمی

.رسید

شود؟میمسقیمتافزایشباعثيکلیدعواملچه
زندگیدرمسکاربردروزافزونشمار. استبودهمسقیمتافزایشعواملترینمهمازیکیطوالنیمدتبرايقويتقاضاي
جهانپرمصرففلزسومینبهراآن،خانگیلوازموالکترونیکیمحصوالتتاگرفتهبرقهايشبکهوسازوساختازروزمره
.استهکردتبدیل

سیموهالولهدر(ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیردصنعتدرباالرساناییوخوردگیضدخواصبه دلیل ابن فلز 
تقاضاافزایش،رودمیانتظار. را بر عهده داردمسجهانیمصرفازنیمیتقریباسازوساختبخش واقع،در). مسیکشی
.کندحمایتمسقیمتازبلندمدتدرغربیوآسیاییاقتصادهايدرهاخانهبازسازيوجدیدهايخانهبراي
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موردبودجه،اقتصاد بزرگاینزیرااست،بودهمرتبطچیني تقاضاافزایشباشدتبهاخیرهايدههدرمسقیمتافزایش
برايايفزایندهطوربهمسرساناییخواصاین،برعالوه. کندمیتزریقجدیدهايزیرساختومسکنبهرادولتحمایت

.استگرفتهقرارتوجهموردخورشیديويبادآبی،هايانرژيجملهازتجدیدپذیرهايانرژيکاربردهاي
برقینقلیهوسایلبرايجهانیتقاضايافزایشتجدیدپذیر،هايانرژيبخشدرمسمصرفمحركترینبزرگ،وجوداینبا
)EVs(،استانرژيذخیرهولیه برقیوسایل نقشارژهايزیرساخت .
وآبتغییراتبامبارزهبرايابزاريعنوانبهانرژيذخیرهونقلوحملشبکهی سازي برقابتکاراتباهادولتکهآنجااز

.یابدافزایشبخشاینازمستقاضاي،رودمیانتظارروند،میپیشهوایی
فروشبا،2021سالدر. استمسازاستفادهقويکانونبهشدنبدیلتحالدرتجدیدپذیرهايانرژيبخشرشدبااروپا

رونداین،دارندانتظارتحلیلگرانوبودبرقیخودروهايفروشدرجهانپیشتازبرقی،خودروهايدستگاهمیلیون2,3حدود
. یابدادامهآیندههايسالدر
تقاضايبینی پیشکردنبرآوردهبرايمس مورد نیاز میزانگفت:INNبه»وود مکنزي«درمستحلیلگر»النی خوانیدس«

.استبرانگیختهراکنندگانمصرفعالقهکهداردبرقیخودروهاينوعبهبستگیاروپا،برقیخودروهاي
گذشتهدههطیکهحالیدر،اندشده مواجهعیارپرمسمنابعکاهشباجهانمسمعادنترینبزرگعرضه،سمتدر

بزرگکشورچندیندرمعدنیهايفعالیتچون،کردبدترراوضعیتکرونا گیريهمه.استبودهاندكبسیاردیدجاکتشافات
. انداختندتعویقبهرابیشترتوسعهواکتشافدرگذاريسرمایهمسهايشرکتومتوقف شدمستولیدکننده

.خواهد بودتا تولیداکتشافآغازازتولید مس ژهپرواجراي زمانسال20تا10که بیناین استبرانگیزچالشمشکل
.داشتخواهدمسعرضهبربلندمدتیپیامدهايگیري،همهبحبوحهدرهاگذاريهمچنین تاخیر سرمایه

. گرفتخواهدپیشیعرضهازتنمیلیون6ازبیشمستقاضاي،2030سالتاکهباورنداینبر»انرژيریستاد«تحلیلگران
حالدرزیرا،داشتخواهدانرژيانتقالپروسه برايايگستردهپیامدهايبزرگیاینبهکسري: نوشتندادداشتییدرآنها

جلوگیريبرايمسدنامعدرتوجهیقابلگذاريسرمایهونداردوجودبرقیکاربردهايدرمسبرايجایگزینیهیچحاضر
.استنیازموردکسرياز

،2021آوریلاواخر. استبودهافزایشطی سال هاي اخیر رو بهانبارهامسکمموجوديردمودرنگرانیاین،برعالوه
رسیدهگذشتهسال15درخودسطحترینپایینبهمسذخایرکهنده بودکردخاطرنشانآمریکابانکدرییکاالتحلیلگران

.دهدمیپوششراتقاضاهفتهچندتنهاواست
بهمنجراستممکنمسعرضهکمبودکهدادندهشدارمدت،کوتاهدرمسبازارکسريبینیپیشبادر آن زمانتحلیلگران

.شودقیمتبیشترافزایش

است؟کردهحرکتچگونهتاریخیاز نظرمسقیمت
اوایلردمسقیمت.استداشتهچشمگیريافزایشگذشتهسال21طیاین فلزقیمتتاریخی مس،عملکردبهنگاهیبا

در هر دالر3,91بهجهاناقتصاديرشددنبالبهداشت.قرار)به ازاي هر پونددالر0,73سطح(ترینپاییندر2001ژوئن
.صعود کرد2008آوریلپوند در

پایانتادالر1,29سطحدرفلزاینشدباعثومسسقوطبهمنجرزوديبه2008سالدرجهانیاقتصاديبحرانالبته
تا آن حدباالترینبهسالابتدايدرمسقیمتکرد،بهبودبهشروع2011سالدرجهاناقتصادکههنگامی.گیردسال قرار

اوایلدروکردآغازراسالهپنجنزولیروندمسقیمتزیرابود،مدتکوتاهافزایشاینالبته. رسیددالر4,58تاریخ یعنی
حرکتدالر3تا2,5محدودهدروماندثابتنسبتابعد از آنسالچهارطیمسقیمت.رسیددالر1,95حدودبه2016

. بردباالترراهاقیمتاقتصادي،شده با توجه به رکودتصفیهمسومعادنعرضهبرگیري کروناهمهثیرتا،2020سالدر.کرد
،2021سالدر.رسیددالر3,52بهسالپایاندرویافتافزایشمارسدردالر2,17سطحترینپایینازمسقیمت
مس. بردباالتروباالرامسقیمتتجدیدپذیر،هايانرژيوبرقیخودروهايبهعالقهافزایشواقتصاديبهبودازهایینشانه
. بازگردددالر4,76بهاینکهازقبلرسید،دالر4,90بیش ازبه2021می10دربارنخستینبراي
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پرووشیلییعنیجهانمسبزرگتولیدکنندهدوعرضه از سويهاينگرانیبحبوحهدرمساضايتقافزایشبرايانتظارات
نامزد»کاستیلوپدرو«پرو، درکهحالیدرشدند،اعتصابخواستارشیلیدريبندرکارگران،2021آوریلاواخر. وجود داشت

.کرده بودپیشنهادراکشورایناساسیقانونبازنویسیومعادنکردنملیجمهوري،ریاست
مسساله قیمت20عملکرد-نمودار

»ویدمرمایکل«. شدگذشته، منتشرسال15حدترینپایینبهمسذخایررسیدنبرمبنیاخباري،2021میاوایل
بهمنجرتواندمی2022اوایلو2021سالدرموجوديبیشترکاهشکهدادهشدارآمریکا،بانککاال دراستراتژیست

بارا2022سال فلزاین. رسیددالر5,02شدهثبتقیمتباالترینبه2022مارس6درمسقیمت.شودمسبازارکسري
بحبوحهدرتاریخیکمموجوديوتامینزنجیرهاختالالتازترس،2022نخستماههسهکرد و طیآغازآمریکادالر4,52

.دشهاقیمتافزایشباعثمستقاضايافزایش
فزایندهبحرانهمچنینوکوویدهايافزایش قرنطینهاینکهبرمبنیهانگرانیدلیلبهزمانآنازمسقیمتحال،اینبا

.استکردهنشینیعقب،کاهش دادهآسیاییکشورایندرراهازیرساختتوسعه وسازوساختفعالیتکهامالك چین
.رسیداخیرسالدوسطحترینپایینبهمسقیمت،2022جوالياواخر

همچنین باوانرژيسازيذخیرهوبرقیخودروهايمانندهاییبخشسويازتقاضاافزایشباکهرودمیانتظاربلندمدت،در
.شودقوي ترمسفاندامنتال هايانرژي،انتقالبراي تقویت پروسهجهانسراسردرهادولتفشار

کسريبهتنیهزار50مازاداز2022سالدرمستقاضاي/عرضهتراز: «گفتINNبهCRUتحلیلگر»ادواردزرابرت«
انرژيتولیدتحت تاثیرمسجهانیتقاضايکهاستکردهبینیپیشS&P Global.استیافتهتغییرتنیهزار100

.شود2035سالتاتقاضاتنمیلیون50بهمنجربرقیخودروهايرشدبهروبازارهمچنینوباديوخورشیدي

گذارايسرمایهفرصت هاي
سرمایهبرايفرصتیمسعرضه و تقاضايتعادلعدم. استبلندمدتدررونقبازگشتازحاکیمسبازاراصول بنیادي

.استمسسهامدرگذاري
یمعدنايهشرکتگفت:2022ونکوورمنابعگذاريسرمایهکنفرانسدرExploration Insightsسردبیر» مازومدارجو«

.رسندمینظربهجذاببسیاربازارایندرمس
Investing News Networkمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبگروه

2022در نیمه نخستجهان مسوضعیت تولید 
آگوستماهبولتندررا2022ژوئندر مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبگروه

درصدي مواجه 3با افزایش 2022نیمه نخستدر جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشر
شده است. 

ICSG ،روشبهاستخراجدرصد و 2,3نخست امسال نیمهدر مسکنسانترهدیتولگزارش دادSX-EW)یانحاللاستخراج(
یتمحدودبهشیوع امیکرونلیدلبهعفونتداریپانرخوکرونا بهمربوطي دولتیهاتیدمحدوافزایش یافت. درصد6,5حدود

معادندردیتولرشد به دلیلدنامعیجهاندیتول،وجودنیابامنجر شد.2022سالآغازدرکشورهابرخیدنامعدیتول
ش یافت.افزای2021ابتداییماه هاينسبت به دیتولبهبودوافتهیتوسعهایدیجد

مسمعادندیتول
تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان 

درصدي مواجه 6با افت 2022نخست نیمهدر 
درصدي 9شد. تولید کنسانتره مس شیلی با افت 

درصدي 2,3با افزایش SX-EWو تولید به روش 
همراه بود. 

، همان طور که در گزارش هاي قبلی اشاره شد
بتیغراثیتتحتکشوراینمعادنازيتعداد

،امیکرونیآلودگيباالزانیمازیناشنیروي کار
لیدلبهآبعرضهکاهشوکاهش عیار

.ندگرفتقرارطوالنییخشکسال
بهمسبزرگمعدندویطوالنتوقفجهینتدر2022نخست نیمهدومین تولیدکننده مس جهان در پرو،درتولید مس رشد 

درصد پایین تر از مدت مشابه 8در این کشور نیمه نخست امسال تولید .شدمحدوددرصد1,3به یلمحجوامعاقداماتلیدل
(قبل از شیوع کرونا) بود.2019سال 

درصدي همراه بود. 38با رشد » گراسبرگ«همچنین تولید اندونزي در این مدت با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 
تولید در کنگو به دلیل توسعه معدن جدید کاموآ و رشد ظرفیت هاي جدید در سایر معادن درصدي30رشد از سوي دیگر 

درصد افزایش یافت.4و 3همچنین تولید در مکزیک و ایاالت متحده به ترتیب گزارش شد.

شدههیتصفمسدیتول
مسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
با2022نیمه نخستدرجهانشدههیتصف
.استشدهمواجهيدرصد3,2حدود شیافزا
وافزایش درصد4هیاولدیتول،مدتنیادر
.یافتکاهشدرصد 1,5) قراضهاز(هیثانودیتول

نیمه در یلیششدههیتصفمسدیتولکل 
.درصد کاهش یافت2حدود 2022نخست

مس دیتولیرسمهیاوليهادادههمچنین 
ي درصد2,7رشدازیحاکنیچشدهتصفیه

.استطی این مدت بودهدرصدي تولید اولیه و یک درصدي قراضه)3(رشد تولید مس تصفیه شده
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تولید مس درصدي 20در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي جدید با رشد 
.محدود شددرصدیکبه یاتیعملمشکالتلیدلبهنیز در این مدت ژاپندیتولرشد تصفیه شده مواجه شد. 

مسمصرف
یمنفریثات19- دیکووبامرتبطيهانهیقرنط
يهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجهقابل

جهان مناطقتمامدرمسیینهامصرفيدیکل
. داشتنیچبه جز
2020سالدوممهیندری جهانيتقاضااگرچه
شدههیتصفاما مصرف مسکرد،بهبودبهشروع

قبلسطحریزکشورهایبرخدر2021سالدر
.ماندیباقکرونا يریگهمهاز

داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري 
شدههیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورددرصدي مواجه شده است. 2,7با افزایش حدود 2022نخست نیمهمس جهان در 

موجودي درراتییتغياستثنابه(نیچيظاهرمصرف.ه استافتیشیافزارصدد1,6حدوددر این مدتنیچبه جزجهان
.کردرشددرصد3,6) نشدهگزارش

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايگروه بین المللی مطالعات مس
.می شودتهیهچینمساربازدرمتخصصمشاورانتوسطنشدهگزارشهايموجودي
) حاکی از کسري نشدهگزارشموجودي درراتییتغياستثنابه(بر اساس مصرف ظاهري چینجهانشدهتصفیهتراز مس

ازحاکیچین،موجوديدرتغییراتبر اساسشدهتعدیلجهانشدهتصفیهتراز مس، در حالی که بودههزار تنی بازار 72
.است2022نخست نیمهدر تنی بازارهزار52مازاد 

روند قیمت هاي مس 
نیمهدرنیچموجودي هاي رسمی مسبه نظر می رسد،مستقلمشاوردوتوسطشدهارائهيبرآوردهانیانگیماساسبر

.استافتهیافزایشتنهزار125به2021یانیپاسطحباسهیمقادرنخست امسال
بهمجموعدر) LME،COMEX،SHFE(فلزاتیاصليهابورسدرشدهينگهدارمسموجودي،2022جواليانیپاتا

داشت. 2021دسامبرانیپادر شدهينگهدارموجوديبهنسبتدرصدي22شیافزاکه دیرسهزار تن 233بیش از 
ژوئنماه نیانگیمنسبت بهدرصد16,6کهبودتندر هردالر7529,76امسالجواليدرLMEي مسنقدمتیقنیانگیم

.داشتکاهش

پیش بینی پروژه هاي مس
ازیتوجهقابلتعداد،2026سالازپسگروه بین المللی مطالعات مس در گزارشی جداگانه درباره پروژه هاي مس اعالم کرد: 

تیظرف،2026تا2022هايسالپیش بینی می شود، طی.هستندمدتبلندتیحمایابیارزحالدرمسمعدنيهاپروژه
.کندرشدسالدرنیم درصدحدودمتوسطنرخبامسذوبالنهسا
ساالنهتیظرفحاضر،حالدرو قبلبهنسبتيکمترسرعتبااما،دهدیمادامهخودمسذوبتیظرفشیافزابهنیچ
رشدازرصدد43کهابدیشیافزادرصد23تا2026سالتارودیمانتظاروشده است2000سالبرابرهفتازشیبنیچ

. شودیمشاملرادورهنیادرجهانمسذوبتیظرفيانتظار
افتهیشیافزادرصد17بهدرصد2,5ازگذشتهسال10طیینیچيفناورازاستفادهباذوبيهاکارخانهنسبتهمچنین 

.است
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و توسعه ارتقاایذوب مسدیجديهاکارخانهایجاد ،2026تا2022دورهیطبه استثناي چینسایر نقاط جهان براي 
ایزامبوازبکستانمتحده،االتیا،یجنوبيقایآفرصربستان،ه،یروسران،یا،ياندونزجمهوري دموکراتیک کنگو، درکارخانه ها 

چند،2026سالازپس. کرددخواهپردازشراقراضه هامتحده،االتیاد دریجدذوبيهاکارخانه.استشدهيزیربرنامه
.هستنددییتاانتظاردرهنوزاما،استشدهاعالمیجهانسطحدرپروژه

. از کردخواهدرشدسالدردرصد2,5حدودمتوسطنرخبااحتماالمستصفیهساالنهتیظرف،2026تا2022یزمانبازهدر
حاصلیتیالکترولروشاز2026تا2022سالازیجهانتصفیهتیظرفیکلرشدازدرصد80حدود،رودیمانتظارطرفی 

.داشتخواهدهیتصفتیظرفیجهانرشددرراسهمنیتربزرگيادیزحدتا) یتیالکترولتیظرفشکلبه(نیچ.شود
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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ترطوالنیبینیخوشباآهنسنگمدتکوتاهاندازتضاد چشم
نوساناتبهو این امر احتمال دارداستبلندمدتدیدگاهازترنزولیتوجهیقابلطوربهبازار سنگ آهنمدتکوتاهازاندچشم

.فوالدسازان کمک کندماده اولیهقیمتبیشتر 
70حدودخریداروجهانفوالدتولیدکنندهترینبزرگچین،از سويآهنسنگبلندمدتومدتکوتاهاندازچشمهر دو
به گونه اي شدهانتخابزمانیبازهبهبستهچینپیرامونتمشکال.شودمیهدایت،حمل شده از راه دریاآهنسنگازدرصد

.بودبدبینهموبینخوشهم،جهاندوماقتصاداندازچشمبهنسبتتوانمیاست که
16درکنفرانسیدريومی کند.تمرکزدتبلندمتصویربرکهاستکسانیازیکیBHPگروهاجراییمدیر»هنريمایک«

با چین کهداریمانتظار، افزود:استمثبتچینبهنسبتهمچنانجهانمعدنیشرکتترینبزرگبا بیان اینکهآگوست
.شودظاهرآیندهسالدرکاالتقاضايبرايثباتمنبععنوانبهگام به گامبرقراري سیاست هاي حمایتی

19- کوویدقرنطینهکاهشپکن،موقعبهوموفقهايتالشجملهازبیفتد،اتفاقچندینباید»هنري«یبینخوشتوجیهبراي
و نیستشدهتضمینکهاینجاستنکتهامااست،ممکناین مواردهمهاقتصاد جهان.عمقکموکوتاهرکودوچیناسرسردر
.استآمیختهدرهمحدوديتاشواهد،کاالهاجریان فیزیکیواقعیدنیايدر
بازار ازسنگ آهنتنمیلیون100حدودآگوستماهدرچینپیش بینی می شود در،ابنوهاکشتیردیابی هايدادهاساسبر

.کندواردییدریا
موسسه این رقم از سويکهحالیدر،برآورد کردهتنمیلیون99,7راامسال آگوست درچین واردات، Refinitivگروه 

نشانشود،تاییدچینگمركاز سويارقامایناگر.استتنمیلیون101,3وتربینانهخوشکمی،کااللگرتحلی»کپلر«
.استجواليماهدرتنیمیلیون91,24رسمیمیزانبهنسبتافزایشدهنده

کهبودهتنمیلیون626,8میالدي2022سالماهههفتدرچینآهنسنگوارداتکهدهدمینشانگمركهايداده
.استداشتهکاهشدرصد3,4گذشتهسالمشابهمدتبهنسبت

افت فوالد
افت2021سالدرمشابهماهبهنسبتجواليماهدرکهداردمطابقتچینفوالدتولیدتصویرباواردات سنگ آهنکاهش

هم مشاهده شد.سالامنخستماههفتدرکاهشاینوداشتدرصدي6,4
کهکندمینرمپنجهودستگرماموجباچینزیرا،گیردقراربیشتريفشارتحتمدتکوتاهدراستنممکفوالدتولید
صنعتهايدادهکنندهارائه- SMMگفتهبه.استکردهبنديجیرهاعمالبهمجبوررامقاماتوشدهبرقکمبودباعث
اگرچه.انددرآوردهتعلیقحالتبهراخودفعالیتگذشتههفتهازچینغربیجنوبمناطقدرفوالدکارخانه20حدود- فوالد

موجوديافزایشسببودهدمیکاهشراآهنسنگتقاضايازبخشیاحتماالاماباشد،مدتکوتاهاستممکنبرقبحران
.شودمی 

ماهسهدرمیزانرینباالتکهیافتافزایشتنمیلیون138,6بهآگوست12بهمنتهیهفتهدرچینبنادرسنگ آهن ذخایر
برآورد شد.ژوئن24بهمنتهیهفتهدرتنمیلیون124,4امسالسطحترینپایینبود. گذشته
دشوارراآهنسنگقويهايقیمتتوجیهضعیف اقتصادي،اعدادوهاموجوديافزایشفوالد،تولیدمورددرهاپرسش

چینشمالبهتحویلدرصدي62آهنسنگنقديقیمت- کاالتقیمگزارشآژانس- »آرگوس«ارزیابیبر اساس.کندمی
باالترینازوبودقبل از آنهفتهسهطیسطحترینپایینکهیافتکاهشتنهردردالر100بهآگوست 17چهارشنبه
.یافتکاهش)دالر120(جوالي28قیمت در

افزایشوانرژيقیمت باالي،ضعیفاقتصاديهايدهدافوالد،ضعیفتولیدواقعیتبینآهنسنگبازارجهات،برخیاز
شوند،محو2023و ورود به 2022سالبقیهدرتقاضادبهبوبحبوحهدرنامبردهنزولیعواملهمهکهانتظاراینوهاموجودي

صعود قیمت داستانتادارد نیازواقعیشواهديبهتنهردردالر100بیش ازآهنسنگبقاي قیمت. استشدهگرفتار
شروع به کار کند.

منبع: رویترز



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

11

روي در برخی کشورهافلز توقف تولید پیامدهاي 

کردهمتوقفرارويذوبظرفیتسالدرتنهزار500حداقلچیندربرقهايمحدودیت:کرداعالمCRUمشاورهگروه
.برسدهفتهدرتن6000تا5000بهتولیدکاهش،رودمیانتظارواست
تعلیقحالتبهآگوست20تا15ازراخودتولیدتاداددستورصنعتیهايکارخانهبهچینغربیجنوبدرسیچواناناست

.دهندقراراولویتدررامسکونیواحدهايبرقتامیناخیر،سال60درگرماموجبدترینمیاندرتادرآورند
یادشدههفتهدرراخودتولیدسیچواندررويذوبهاينهکارخاتمام: گفتCRUدرسرب و رويتحلیلگر»یودینا«

.کردمتوقفراخودفعالیتنیزهونانهمسایهاستاندرمستقرکوچکذوبکارخانهیکوکردندمتوقف
دلیلبهاروپادربیشترکاهشدنبالبهواستسالدرتنهزار 500حداقلتوقف هااینتاثیرتحتظرفیتمجموعافزود:او

.استاتفاق افتادهانرژيبااليبسیارهايقیمت
قرارنگهداريوتعمیرتحتسپتامبراولازراهلند»بودل«درخودرويذوبعملیاتاعالم کرد:»ترافیگورانیرستار«شرکت 
.بوددادهکاهشدرصد50تااروپاییرويذوبکارخانهسهدرراخودتولیدپیش تربلژیکیشرکتاین.دادخواهد

ماههدواوجبهرالندنفلزاتبورسدررويماههسهقراردادخبار در مورد کاهش تولید روي در نقاط مختلف،اانتشار این 
»برانگیزچالشبسیار«راتولید،برققیمتافزایش کههم اعالم کرداروپارويتولیدکنندهترینبزرگگلنکور،.رساندخود

. استگرفتهپیشیتقاضاکاهشازاروپادررويتولیدکاهش.یافتافزایشقیمت فلز کرد و پس از این اظهارنظر
هماناین: گفتآمریکابانکتحلیلگر»ویدمرمایکل«. کنندخارجLMEسیستمازرافلزشدخواهندمجبورگرانمعامله
.داشتخواهدراثیرتاترینبزرگکهاستجایی
کشوراینازخارجيپرمیوم هازیرا،شدتبدیلخالصصادرکنندهبهامسالاوایلامااست،لزفخالصواردکنندهمعموالچین

.بودجذاب
اینیتنمیلیون7بهنزدیکظرفیتازکمیدرصدتنهاسیچواندرهاخاموشی: گفتCRUدرسرب و رويتحلیلگر»یو«

.باشدموقتی،رودمیانتظارواستکشور
باهمراهرارويجهانیبازاردرتنیهزار200کسريتولید،اختالالتجدیدترین آمارها ازاساسبر» آنتایکه«موسسه دولتی 

باالترهايهزینهمعنايبهشود،میاستفادهفوالدکردنگالوانیزهبرايکهرويقیمتکند. افزایش میبینیپیشتقاضابهبود
.استزیرساختیوساختمانیخودروسازي،صنایعدرفوالددگانکننمصرفوفوالدسازانبراي

منبع: رویترز
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2022در نیمه نخست و گازعملکرد قیمت نفت
ونفتقیمتودادهسوقاخیرسال40طیانرژيبحراننخستینسمت بهراجهان،ژئوپلیتیکیهايتنشومحدودعرضه

. استباال بردهراگاز
گازقیمتروسیه،عرضهانعوم.بود2022نخستنیمهدرگازونفتقیمتافزایشبراياصلیتالیزورکااوکرایندرجنگ

اینترمدیتتگزاسوستنفتقیمتنفت،تقاضايافزایشکهحالیدرداد،افزایشتوجهیقابلمیزانبهرااروپادرطبیعی
)WTI (ه استداشتنگهباالراهاقیمتعرضه،هايچالش. درساناخیرسال11درمیزانباالترینبهرابرنتنفتو.

نفت. شدفروختهدالر79,40برنتخامنفتکهحالیدرکرد،آغازبشکههردردالر75,88بارا2022سالWTIخامنفت
تا پایان روزه31ورهدوکرددنبالراروندهمیننیزWTIنفت. رسیددالر89,59بهافزایشدالر10باژانویهپایانتابرنت
.یافتافزایش2022سالنخستماهدرنیزمتحدهایاالتطبیعیگازقیمت.رساندپایانبهدالر86,36درراژانویه

درنفتهايقیمتازامیکرون بر اقتصاد جهان ثیرتامورددرهانگرانیکاهشدر آن زمان اعالم کرد که » فوکوس اکونومیکس«
. کردحمایتژانویه 

دالر در4,26باههنريطبیعیگازقیمتژانویه،14در: استآمدهژانویهدرفوکوس اکونومیکساجمالیبررسیدر
MMBtu) (نسبتقیمتاین،برعالوه. بودقبلماهدرروزهمانازبیشتردرصد12,4کهبودمیلیون واحد حرارتی بریتانیا

.بود2021سالدرروزهمانازبیشتردرصد60,2وداشتافزایشدرصد14,2گذشتهسالبه

قیمتاصلیکاتالیزوراوکراین،جنگ
ماهپایاندرهاقیمتاینکهازقبلکرد،حمایتبرنتوWTIخامنفتدوهرازفوریهاوایلدرنفتتقاضايمستمرافزایش

. دادافزایشبخشایندرراعرضههاينگرانیلهبالفاصاوکراینبهفوریه24تهاجم.برسدبشکههردردالر100بیش ازبه
نفتساالنهتولیدسومرتبهدراستنفتجهانیعرضهدرصد10تقریباکهروزدربشکهمیلیون10ازبیشتولیدباروسیه

.داردقرار
2022در نیمه نخست WTIنفت قیمتعملکرد- 1نمودار 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

13

) دالر120,10(WTIو) دالر123,59(برنتخامنفتدوهروشدکاالهاتقیمافزایشباعثروسیهعلیهغربهايتحریم
.یافتندافزایش2008سالازخودارزشباالترینبهمارس8در
اقداماتوغربشدیدهايتحریمموجطریقازیالولهخطوطبهمستقیمآسیبناشی ازعرضهاحتمالیاختالالتازبازارها«

.»شدندناآرام،گازونفتصادراتکاهشمانندروسیهاحتمالیجویانهتالفی
.بازگشتدالر100زیربهمارساواسطتانفتدوهرقیمت وبودناپایدارانرژيهايسوختبرايآمریکادالر120محدوده

سوختعرضهرداختاللازتااندشدهطراحیطوري هاتحریمکهموضوعایندرك،فوکوس اکونومیکسپانل اعضايگفتهبه
.شدبرنتوWTIبینقیمتاختالفایجادباعثهرچندکرد،آرامراجهانیبازارهايجلوگیري کنند،

2022در نیمه نخست نفت برنتقیمتعملکرد- 2نمودار 

روسیه،گازونفتبهمتحدهایاالتکمتروابستگیوآمریکاخامنفتقويتولیدازها بینیپیشبحبوحهدرWTIهايیمتق
بهروهمچنانپایینجهانیموجوديوصادراتیقويتقاضايباآمریکاذخایر،وجوداینبا.استیافتهافزایشبرنتازکمتر

.بودکاهش
گاز طبیعی. یافتافزایشدرصد55,41مارسپایانتاوداشتزیاديافزایش،2022نخستماههسهدرطبیعیگازقیمت
.کردصعوددالر5,75بهنخستماههسهپایانتاوکردشروعدالر3,70بارا2022سال

نیمیتقریبا.شدبیشترروسیهصادراتآیندهمورددرنگرانیباکمموجوديدلیلبهمتحدهایاالتمحدودعرضهدر آن مقطع 
تعطیلی. داردجریان2و1استریمنوردلولهخطوططریقازآنبیشترکهشودمیتامینروسیهازاروپاطبیعیگازاز

.شدتبدیلمهمیموضوعبهاوکراینبهحملهازپسسرعتبهلولهخطوطاحتمالی

تاثیر بر تولید ناخالص داخلی
چندینداخلیناخالصتولیدوانرژيامنیتبرشدتبهروسیهگازعرضهدراختالل،)IMF(پولالمللیبینصندوقگفتهبه

.گذاشتخواهدتاثیراروپاییکشور
واسلواکیمجارستان،(دارندشرقیومرکزياروپايدرراآسیببیشترینکهکشورهاییدر در گزارش صندوق آمده است:

.داردوجودداخلیناخالصتولیددرصدي6کاهشوگازمصرفدرصدي40کمبودخطر)چکجمهوري
ازهانگرانیوهاتحریمادامه. ماندباقیدالر110تا95بینیمتامارسخام ازنفتقیمت،دیگرافزایشیکشروعازقبل

تولیدکنندهکشورهايسایردرژئوپلیتیکنگرانیتشدیدکهحالیدررسید،گذشتهسال10حدباالترینبهروسیهعرضه
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موافقتبریتانیاهمراهبهوکردعممنوراروسیهنفتمی،ماهپایاندراروپااتحادیه.بردزیر سوالبیشترراانرژيامنیتنفت،
.کردموافقتنفتتولیدتسریعبانیز پالساوپک. کندممنوعراروسیهنفتحاملهايکشتیبیمهکهکرد

بهWTIژوئن8درو رسانددومماههسهسطحباالترینبهراهاقیمتجهانسراسردرانرژيفزایندهبحرانبا این حال،
قیمت کهحالیدر،رسیددالر100کمتر ازبهWTIقیمتژوئن،ماهپایانتا.رسیددالر120,74بهنتبرودالر117,51

بود.نوساندالر در 100سطحدربرنت
شد،مشاهدهسالنخستنیمهدرکهانرژيبااليقیمتماهششپول،المللیبینصندوقوجهانیبانکگزارشاساسبر

دخواهزیاديثیرتاجاريسالدرجهانیداخلیناخالصتولیدبرهمگی،ي کروناگیرهمهیماريببهبودوتورمباهمراه
. داشت

2,9حدودبه2021سالدرصدي5,9سطحازجهان امسالداخلیناخالصتولیدکهکنندمیبینیپیشهاسازماناین
.یابدکاهشدرصد

ایاالتقويتقاضايبا وجوداحتماالنفتجهانیتولیدافزایش ومتحدهایاالتشیلنفتبازگشت: «استآمدهگزارشایندر
غرب،هايتحریماوکراین،وروسیهدرگیريتغییر دراین موضوع بسیار به. دادخواهدسوقمازادبهرابازارجهانی،ومتحده

اندازچشمومتحدهایاالتپولییاستسکهحالیدردارد،بستگیکروناگیريهمهوروسیهاحتمالیجویانهتالفیاقدامات
.»دارددر پی نزولیریسک هايایرانباايهستهجدیدتوافق

اززیاديبخش. مانددخواهباالهمچنانقیمت نفت غرب،وروسیهبینجملهازمداومژئوپلیتیکیهايتنشبهتوجهبا
.داردبستگیعرضهبهقیمتمعادله

درقیمتمحركعنوانبهتواندمیکههستندعواملیهمهاقتصاديهايفعالیتافزایشوورمتکاهشاوپک،تولیدافزایش 
.دنکنعملآیندههايماه

2022طبیعی در نیمه نخست گازقیمتعملکرد- 3نمودار 

Investing News Networkمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2202آگوست31به روز رسانی: 
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بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
رودیمانتظاريمرکزبانکواقتصادوزارتعملکردبهتوجهبا: گفتياقتصاداموروزارتیپژوهندهیآدفتررکلیمد

.میکنتجربهرادرصد20زاکمترتورمندهیآسالدروکنددایپکاهشتورموهامتیقرشدسرعت

درمستغالتوامالكتاالرياندازراهاقتصاد،وزارتکاردستوردراقداماتازیکی: گفتییداراوياقتصادامورریوز
صورتبهتهرانيشهردار: افزوديخاندوزاحساندیس. شودترپررنگزینبخشنیادرتیشفافهیساتاکاالستبورس

درمستغالتوامالكتاالريزودبهریمسنیادرکهاستشدهشقدمیپکاالبورسدرخودامالكعرضهيبراخودجوش
.شودیمياندازراهکاالبورس

وهزار422مجموعدرمدتنیادراستآنازیحاکامساليابتداماههپنجدرخودرودیتولبهمربوطيآمارهایبررس
درخودرودیتولبهمربوطيآمارهایبررس.استيدرصد10رشدانگریبکهشدهدیتولکشوردرخودروانواعدستگاه78
درکهشدهدیتوليسوارخودرودستگاه48وهزار370یزمانبازهنیادرکهاستآنازیحاکامسالنخستماههپنج
.دهدیمنشانرايدرصد6رشدبودشدهدیتولخودرودستگاه261وهزار350کهقبلسالمشابهمدتباسهیمقا

نمادبارنینخستيبرا.شدییبازگشاتومان345سهمهرمتیقباماهوریشهر9چهارشنبهسیپرسپولباشگاهنماد
.شدییبازگشاتومان345سهمهرمتیقبافرابورسینارنجهیپابازاردرسیپرسپولیورزشیفرهنگباشگاه

وکندرییتغدیباسالپنجهریمليهاحسابومتیقيهاشاخصهیپاسالقانونبراساس: گفترانیاآمارمرکزسیرئ
دیجدهیپاسالبا1402ساليابتداازکهيطوربه،ابدییمرییتغ1400به1395ازهیپاسالندهیآسالدر

.می کنیمارائهرامتیقيهاشاخص

عبورتناردیلیم5مرزازسونگونمسمعدنیشناسنیمزمنابعزانیم: گفترانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
.کرد

کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

سازمانرهیمدتایهگذشتههفتهمصوبهاساسبرورانیافرابورسوتهرانبورسيهاشرکتشنهادیپویبررسازپس
سنا،گزارشبه.کندیمرییتغدرصد7یمنفومثبتبهدرصد6یمنفومثبتازنمادهاازیبرخنوساندامنهبورس،

از1401وریشهر2خیتاردربهاداراوراقوبورسسازمانرهیمدتایهصورتجلسهنیچهاردهموهشتصدکیبندرویپ
) یفرعویاصليتابلو(اولبازاردرسهامیمعامالتينمادهایتمامدرمتیقنوساندامنه،1401وریشهر7دوشنبه

حقينمادهایتمامدرودرصد7یمنف/ مثبتبه6یمنف/ مثبتازران،یافرابورساولبازاروتهرانبهاداراوراقبورس
.ابدییمشیافزاصددر14یمنف/مثبتبهدرصد12یمنف/مثبتازاولبازاردرسهامتقدم

سالخردادماهانیپاتادولتازیبانکشبکهیتوماناردیلیمهزار359طلبازیدولتيهابانکیهماهنگيشوراسیرئ
شبکهترازنامهتیوضعازیگزارشانیببهیاسالميبانکدارشیهمانیدومویسدرنیفرزمحمدرضا. دادخبريجار
داردطلبدولتازتوماناردیلیمهزار359معادلیبانکستمیس: کرداظهارو پرداختهایهبدوهاییدارابریمبنیبانک
.استشتریبهابانکریسابهنسبتیدولتيهابانکدرطلبنیاکه

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال
شهریور )اولمرداد تا 25( از 

ارزش معامالت 
(میلیون ریال)

146،701،227گروه صنعت
20،815،590شرکت ملی صنایع مس ایران

%14سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال 

شهریور)اولمرداد تا 25(از 
مقدار
(تن)

ارزش
(میلیون ریال)

8،00017،996،352کاتد
00مفتول

4001،249،780کنسانتره مولیبدن
7391،569،458سایر
9،13920،815،590جمع
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1401تیر- اقتصادشاخص مدیران خرید

راصنعتبخششامخدورهششمینوچهلواقتصادکلشامخدورهچهارمینوسینتایجایران،اتاقهايپژوهشمرکز
50,10بهقبلماهبهنسبتافتدرصدواحد4،63بااقتصادکلشامخ،1401تیرماهدرگزارشاینبر اساس. کردمنتشر
.شد53,92درصديواحد5,72کاهشباصنعتبخششامخورسید
جدیدسفارشاتمیزانشاخص،1401تیرماهدرایراناقتصادکلبراي) PMI(خریدمدیرانشاخصهايبررسینتایجطبق

وخدماتهايبخشدرشاخصاین. بود) وردینفراز(اخیرماهسهطیمیزانکمترینکهشدثبتواحد47،14مشتریان
.بودهمراهرکودباساختمانوکشاورزي
کاهشپیاپیماهسومینبرايوبودواحد51،17تیرماهدرانسانینیرويکارگیريبهواستخداممیزانشاخصهمچنین

انتظاراتکاهشباعثتورم،وخریدقدرتکاهشازناشیهاينگرانیدلیلبهتقاضاتضعیفمورددرهانگرانی. یافت
.شداستخدامدرنشینیعقبواولیهموادخریدکاهشووکارهاکسب

34دوره(طرحشروعابتدايازمیزانبیشترینکهشدبرآوردواحد57،10تیردر) انبار(محصولموجوديشاخصمقابل،در
ماه9طیمقادیرکمترینازیکیکهرسیدواحد46,96بهنیزخدماتوکاالصادراتمیزانشاخصدیگرسوياز. بود) ماهه

میزانشاخصمتقاضیان،خریدقدرتتضعیفوبازارتقاضايکاهشسایهدر.بود) ماهفروردینتعطیالتازغیربه (گذشته
کمترینازیکی) ماهفروردینتعطیالتغیرازبه(گذشتهماه11طیکهرسیدواحد46،32بهتیردرنیزمحصوالتفروش
.بودروبه روکاهشبااقتصاداصلیبخشسههردرشاخصاین. بود1400شهریورماهازخودمقادیر
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تقاضاکاهشباصنعتمواجهه
استشدهتکراربیشوکمنیزصنعتبخشدراقتصادشامخوقایعتیرماه،درایراناتاقهايپژوهشمرکزاعالمطبق

شاخصورسید) ماهفروردینتعطیالتغیرازبه(اخیرماهپنجدرمقدارکمترینبهصنعتخریدمدیرانشاخصکهايگونهبه
.کردثبتراخودماههپنجمقدارکمتریننیزمشتریانجدیدسفارشاتمیزان

کهرسید ذشتهگماه9درمقداربیشترینبهصنعتبخش) انبار(محصولموجوديشاخصتیرماه،دردهدمینشانهابررسی
یافت.افزایشانبارموجوديفروشازتولیدگرفتنپیشیدرنتیجهوصادراتکاهشهمچنینومشتریانسفارشاتکاهشاز

درکمتريبسیارافزایششدتهرچندبود و روه روبافزایشباهمچنانتیرماهدراولیهموادخریدقیمتشاخصآمار،طبق
قوانینچراکه؛بودمواجهکاهشباتیرماهدرصنعتبخشصادراتمیزانشاخصزمان،هماماداشت،قبلهايماهبامقایسه
دیگرسوياز. باشدناپذیرتوجیهعمالوبرهزینهبسیارصادراتتاشدهباعثصادرکنندگانبرايارزيتعهدرفعبامرتبط

بودنپایینقیمتی،نوساناتوداشتاخیرماهسهطیرامیزانکمتریننیزصنعتبخشمحصوالتفروشمیزانشاخص
.استزدهدامنصنعتبخشمحصوالتفروشکاهشبهصادراتکاهشومشتریانخریدقدرت

عددتیردر) نشدهفصلیتعدیل(صنعتخریدمدیرانشاخصصنعت،بخشهايبنگاهازآمدهدستبههايدادهاساسبر
بسیاررشدشدتباورسید خودمقدارکمترینبه) ماهفروردینتعطیالتغیرازهب(اخیرماهپنجطیکهآمدهدستبه53،92
. بودهمراهلبقماهبهنسبتکمتري

نسبترارشدکمتریناولیهموادموجوديهمچناناما،شدثبت50بااليصنعتبخششامخاصلیهايمؤلفههمهتیرماهدر
قطعاتونقلیهوسایلمبلمان،وکاغذچوب،صنایعترتیببهصنعتی،هايیتفعالرشتهمیاندر. داشتهامؤلفهسایربه

چرم،وپوشاكصنایع،سایرمقابلدرداشت. راافزایشبیشترینخانگیلوازموسازيماشینوغیرفلزيکانیصنایعوابسته،
.ندبودروه روبکلشاخصکاهشباشیمیاییصنایعوغذاییصنایع

بهوداشتخردادبهنسبترشدنرخدرتوجهیقابلکاهش) 53،28(تیرماهدرصنعتبخشمحصوالتدتولیمقدارشاخص
وسفارشاتکاهشیروندادامه،اقتصاديفعاالنعقیدهبه. رسید) ماهفروردینتعطیالتغیرازبه(خودماههپنجمقدارکمترین
تولیدرشدکاهشباعثاولیهموادکمبودها،شرکتازبرخییتابستانتعطیالتبرق،هايقطعیمشتریان،خریدقدرتکاهش

.شد
بهوبود همراهشاخصرشدکاهشباخردادماهبامقایسهدر) 52،04(تیرماهدرمشتریانجدیدسفارشاتمیزانشاخص
سایروچرمواكپوشغذایی،صنایعصنعت،بخشدر. رسید) ماهفروردینتعطیالتغیرازبه(خودماههپنجمقدارکمترین

آندنبالبهوغذاییموادبااليتورمدلیلبهاقتصاديفعاالنعقیدهبه. ندبودروه روبسفارشاتشدیدکاهشباصنایع
.دبودنروه روبتقاضاکاهشبا،)تولیدياقالماهمیتبا وجود(گذشتهماهدرمحصوالتفروشقیمتافزایش
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1401مرداد–کنندهمصرفمتیقشاخص
مرداددريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور

يبرا1400مردادازشتریبدرصد52,2نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد52،2عددبه1401ماه
.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کیدیخر
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهشدرصدواحد1،8قبلماهباسهیمقادر1401مرداديانقطهتورمنرخ

ویرخوراکیغيکاالها«گروهوهدیرسدرصد80,4بهيدرصدواحد5,6کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
.استبودهدرصد36,9رییتغبدون»خدمات

. استداشتهکاهشدرصدواحد1,7قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد51،1يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد2,3قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد58,4ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنمه

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد2به1401مردادماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد2,6قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد2,4ودرصد1,4بیترتبه»خدماتویاکرخوریغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد2,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد3,1قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد1,7ییروستايخانوارهايبرانرخ

خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا
مشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

دراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد41،5بهکشوريخانوارهايبرا1401ماهمردادساالنهتورمنرخ. استآنازقبل
.دهدیمنشانشیافزادرصدواحدکیقبل،ماه
يخانوارهايبراکهبودهدرصد44,4ودرصد40،9بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنهم

.استداشتهشیافزادرصدواحد1,2ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد0,9يشهر
وهیادو«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر

يکاالها«عمدهگروهدر. است) تیسکویبوکیک(»غالتونان«گروهو) یفرنگگوجهسسوونزیماسس(»یچاشن
و) رستوراندرشدهسرويغذاها(»رستورانوهتل«گروه،)داروانواع(»درمانوبهداشت«گروه،»خدماتویرخوراکیغ

.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریببهااجاره
) جامدینباتروغن(»ها	یچربوها	روغن«گروهو) ینیماشمرغ(»انیماکگوشتوقرمزگوشت«گروهيجارماهدرنچنیهم

ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1401مرداددرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه.اندداشتهمتیقکاهشقبلماهبهنسبت
.استاولدهکيبرادرصد46,4تادهمدهکيبرادرصد39،5
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

ماهه5د یتوليهابرنامههمهازعبور

10رشدازرانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
بهنسبتسالنخستماههپنجدراستخراجکليدرصد
.دادخبربرنامه

برنامه: افزودیرستمیعلدکترپرس،مسگزارشبه
بودتنهزار378وونیلیم77استخراجيبراشدهنییتع
ونیلیم85،یمانزبازهنیادرشرکتعملکردکهیحالدر
.دهدیمنشانراتنهزار438و
ساليابتداازشرکتيعملکردکارنامهدر: گفتيو

تنهزار432وونیلیم22دیتولمردادماه،انیپاتايجار
183وهزار504دیتولويدرصد4رشدباسولفورسنگ

بابرنامهبهنسبتيدرصد7رشدبامسکنسانترهتن
.استشدهثبتپرسنليادجهتالشوهمت

نیهمچن: افزودمدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران
5رشدازیمعدنيمحتومستن121،111دیتول

.داردتیحکابرنامهبهنسبتيدرصد
تن629وهزار137بهزینيدیتولآند،يوگفتهبه

کاتدوداشتهبرنامهبهنسبتيدرصد4رشدکهدهیرس
6رشدکهدهیرستن477وهزار115بهزینيدیتول

دیتولباکیسولفوردیاسنیهمچن. استداشتهيدرصد
بايآندلجنويدرصد26رشدتن،232وهزار364
.استداشتهيدرصد27رشدتن367

مسشرکتيگذارهدف: دادادامهمسشرکترعاملیمد
کاتدمستنونیلیمکیانهیسالدیتولبهیابیدستيبرا
کامالیآتيهاسالدريدالراردیلیم13يگذارهیسرمابا

رايروزشبانهويجهادفشردهکارامرنیاوبودههدفمند
.طلبدیم

کرماناستاندرکاتددیتولمیداربنا: کرداظهاریرستم
هزار285دیتولزانیمپارسال. میبرسانهزارتن600بهرا

ومسکنسانترهازتنهزار245حدودکهبودکاتدتن
قصدنیهمچن. بودشدهدیتولمسقراضهازآنیمابق
تنهزار400بهراسونگونمجتمعدردیتولزانیم،میدار

میبرسان
یاکتشافيحفارمترهزار130گذشتهسال: گفتيو

مترهزار200حدودماامساليگذارهدفوشدهانجام
خواهدیپدرمسمجموعهيبرایخوبرشدکیکهاست

کهییهاقولمیبتواناول،سالنیهمدردوارمیاموداشت
همواشتغالتوسعهثیحازهمم؛یکنیاتیعملرامیداد

.اکتشافتوسعه

کردعبورتناردیلیم5مرزازسونگونمسمنابع
زانیم: گفترانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد

اردیلیم5مرزازسونگونمسمعدنیشناسنیزممنابع
.کردعبورتن

يریپورفبدنیمول- مسمعدننکهیاانیببایرستم
رانیابدنیمول-مسریذخانیترمهمازیکیسونگون،

گسترشد،یجدیاکتشافيهادادههیپابر:  افزوداست،
آنتبعبهوکانسارنیا) قائمویعرض،یطول(ییایجغراف
بهحالدرمستمرطوربهآنیمعدنریذخاومنابع

.استشیافزاویروزرسان
ویاکتشافنینويهاروشازاستفادهنکهیابردیتاکبايو

شیافزابهمنجرر،یاخسالدودريحفاراتیعملتوسعه
ازشیبتاکنون: کرداظهاراست،شدهمعدننیارهیذخ

رامونیپومعدننیادریاکتشافيحفارمترهزار260
ازحاصلهجینتابهتوجهباکهاستدهیرسانجامبهآن

ازدیجدیاکتشافگمانهمترهزار28ازشیبيحفار
ويمدلسازنیآخرطبقوتاکنون1400ساليابتدا

) 1401ماهمردادانیپادر(شدهانجامرهیذخبرآورد
5مرزازسونگونمسمعدنیشناسنیزممنابعزانیم
.استکردهعبورتناردیلیم

هاانیبندانشبانهیبهيمعدنکار
اکتشاف،يبرايبسترسازدرو،یمیاعاملاتیهسیرئ

دانشیفنتوانازيمندبهرهبايفرآورونهیبهاستخراج
کاهشويوربهرهشیافزايدیکلعواملازراهاانیبن
. خواندیمعدنعیصناومعدنحوزهدرشدهتماممتیق
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حوزهدرهیسرمابجذدادیرومراسمدريجعفرهالهیوج
يشرکتهاحضوربا)نیدموما(یمعدنآالتنیماشساخت
شدهتماممتیقدنبالبهکهیزمان: افزودان،یبندانش
دنبالبهدیبام،یهستاستخراجزانیمشیافزاباکمتر

.میباشاستخراجندیفرآکردننهیبه
ریمسدرتوانندیمانیبندانشيهاشرکت: افزوديو

،يفرآورونهیبهاستخراجاکتشاف،درهامتیقکاهش
انتیصبهتوجهبایمنیاحوزهيارتقاويوربهرهشیافزا
.باشندموثریانسانيرویناز
باال،يکارسکیرلحاظبهاکتشافحوزهدر: دادادامهيو

استيفرآورواستخراجيهابخشازترمتفاوتطیشرا
نیادراجراازفبهوروديبراسکیررشیپذکهیحالدر

.استنخستگامحوزه،
موردفناوريازاستفادهنیقیطوربه: کردظهارايجعفر

بهکمکندیفرآنیادرکهیزاتیتجهوآالتنیماشاز،ین
ازکنند،یميمعدنکاريهايهاتیفعالسکیرکاهش

.استبرخوردارمعدنبخشتوسعهيبراییباالتیاهم
بانیدمومانامبهينوآوربومستیزتوسعهدادیرونیدوم

. شدبرگزارمنتخبانیبندانششرکتهشتحضور

انیبندانشهاي شرکت
ابتکارانیبندانششرکترعاملیمد،تباریعباسحامد
وراتیتعمجامعستمیسهوشمند،فناورانعرصه
هیسرماوتیحماازمندینيهاپروژهازکهمعدنينگهدار

.کردحیتشررااستشرکتنیايگذار
يبرداربهرهزمانوزاتیتجهنانیاطمتیقابلشیافزا،يو
ستمیسنیايایمزاجملهازراهانهیهزکاهشوآنهااز

در98سالدرستمیسنیالوتیپانصب: افزودوکردبیان
.استبودهزیآمتیموفقشرکت ها 

توسعهنیآبتانیبندانششرکترعاملیمد،يمظاهردیام
دیجدمحصوللوگان،یسدستگاهیمعرفضمنزیننکرایب
بهاستلوهایسانسدادرفعيبرايراهکارکهشرکتنیا

.پرداختآنيایمزاودستگاهعملکردحیتشر
،يعملکرد،یمالمسائلراپروژهيهاسکیرازیبرخيو

یانسانيروینکمبودویداخليالگوبردار،یخارجيرقبا
یکانانیبندانششرکتندهینماگریديسواز.دانست

سازندهوطراحشرکتنیا: کردحیتصرفنبنآورانفن
ل،یبالمازجملهیمعدنمواديفرآورشرفتهیپآالتنیماش

جملهاز. استرهیغولتریفسکیدون،یفلوتاسيهاسلول
دستگاه12ساختبهتوانیمزینریاخيهاپروژه

اشارهMCCيلوهاتابساختویمکعبمتر10ونیفلوتاس
.کرد

اءیاشمبتکرانانیبندانششرکترعاملیمد،یعطائماین
. پرداختشرکتمحصوالتويتوانمندارائهبههوشمند

سنگزغالزیخگازیتونلمعادنیمنیاسامانهیمعرف
وهاچالشوایمزاحیتشرواءیاشنترنتیابریمبتن

.بودشدهمطرحمباحثگریدازروشیپيازهاین

دیرستنونیلیم40بهتیبوکسریذخا
ریذخازانیم: گفترانیاينایآلومشرکتعاملریمد

بااما،بودتنونیلیم7حدود95سالتاموجود
تنونیلیم33ر،یاخيهاسالیطشدهانجاماکتشافات

تنونیلیم40بهوشدهاضافهموجودیقطعریذخابه
.استدهیرس

نکهیاانیبخبرنگاران بايخبرتنشسدرزارعتورج
یعیوسبرنامهریاخسالششیطرانیاينایآلوممجتمع

گذشته،سال: گفت،ه استکردییاجرااکتشافحوزهدر
یکیمکانتمام900ژئودستگاهدواکتشافات،توسعهيبرا
شرکت،نیااکتشافاتعمقاکنون،هم . میکرديداریخر

يهااستاندردنمعپنجدرواستمتر250حدود
ریبووهیلویکهکوسمنانزد،یکرمان،،یشمالخراسان

هاي تیفعالمانکاریپ13مشارکتباوبلوك30دراحمد
میدارقصدن،یابرافزون. میداریاستخراجویاکتشاف

کاملندهیآسالتارازاگرسحوزهاکتشافهاي طرح
.میکن
توجهبانکهیابههاشاربارانیاينایآلومشرکترعاملیمد
کمتیبوکسازاستفادهطرحت،یبوکسبهکشورازینبه
مطالعهنخستفاز: گفتم،یدادقرارکاردستوردررااریع
یحاکآن،جینتاکهشدانجامهاینیچتوسططرح،نیا

) لوتیپا(آندومفازمیدواریام. استمثبتاندازچشماز
.برسدیمطلوبجینتاهب

900ساالنهمصرفبهشرکتنیاازینبهارهاشبازارع
بهيارسازیپرعطرح: کردخاطرنشانتیبوکستنهزار

سالازالیراردیلیم1500ارزشبهن،یسنگواسطه
.رسدیميبرداربهرهبهامسالواست شدهآغازگذشته
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