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قراضه مسنگاهی به بازار 

متعادلدرراپردهپشتیک عاملنقشوکندمیکمکمسعرضهبهتوجهیقابلطوربهمسبازیافت ضایعات و قراضه
.کندمیایفامسبازارکردن
استفادهخانگیلوازمونقلوحملتجهیزاتالکترونیکی،محصوالت،برقیهايشبکه،سازوساختدرگستردهطوربهمس
اینزیرااست،مسبرايخوبینویدفناورمحصوالتوبرقینقلیهوسایلتجدیدپذیر،هايانرژيبرايتقاضاافزایش. شودمی
.کندمیآلایدهسبزاقتصادبرايراآنودارد)نقرهازغیر(فلزاتبینرارساناییباالترینفلز

ارزش: استآمدهمستوسعهانجمنازگزارشیدراین فلز ایفا می کند. عرضهدرتوجهیقابلسهمبازیافتیمسقراضه
از سنگ شدهاستخراجاولیهفلزارزشدرصد95حداقلبه طور معمولیکدرجهقراضهکهاستزیادقدريبهمسبازیافت
.داردرامعدن 

چیست؟مسضهقرا
درراخودمفیدخواصازايگستردهطیفموارد،بیشتردرواستبازیافتقابلدرصد100مسفلزات،ازبسیاريمانند

اصلیدستهدوبهشودمیشناخته»ثانویهمس«عنوانبهکهمسضایعاتبه طور کلی . کندمیحفظدوبارهاستفادهصورت
.قدیمیضهقراوجدیدقراضه: می شودتقسیم
درقدیمیقراضهازباالترعیارباايمادهعنوانبهوشودمیریختهدوراولیه تولیدیندفرآدری است کهمس،جدیدقراضه

شودمیگفتهشده) مصرفمحصوالتیا مس به کار رفته(مسیلوله،سیمبهقدیمیقراضه، در حالی کهشودمیگرفتهنظر
.دشوتبدیلشدهتصفیههايآلیاژوفلزبهندتوامیکه

داردنیازپرعیارمسبهبرقیکاربردهاي. دشومیتصفیهوفرآوريوارد از آنبعدوذوب،هاکورهدربازیافتطیثانویهمس
نیزکیفیتباجدیدقراضهازبراي این کار توانمی. البتهشودمیدادهترجیحمنظوراین برايشدهاستخراجتازهمسو

.کردهاستفاد
ازفلزضایعاتبازیافت.استقدیمیقراضهاغلب،ورقیالولهمانندبرقیغیرکاربردهايدراستفاده شده بازیافتیمس

.کندمیکمکزیستمحیطبه)ايگلخانهگازهايانتشاروانرژيمصرفکاهشمانند(جهاتبسیاري
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خانهیکواستمس) پوند3,3(کیلوگرم1,5حدودحاويرایانهیکاشاره می کند کهمسمطالعاتالمللیبینگروه
.باشدداشتهمس ) پوند220(کیلوگرم100تاتواندمیمعمولی

. مصرف می کندمعدنسطحدراولیهمستولیدبهنسبتکمتريانرژي درصد85مسبازیافتگروه،اینبنا بر اعالم 
می تواندبنابراینودهدمیکاهشساعتمگاواتمیلیون100اترابرقمصرفمسبازیافتجهانی،سطحدرهمچنین 

.کندخارججوچرخه ازراکربناکسیدديتنمیلیون40ساالنه

مسقراضهبازاراصلیبازیگران
اعداد . کندمیتامینرامستقاضايکلازدرصد30حدودمسقراضه،(تشکل خصوصی)مسالمللیبینانجمناعالمبنا بر

شامل راکشوراینمسعرضهازدرصد32حدودمسقراضهبازیافت ،ایاالت متحدهدر، به طوري که استمتفاوترصدهادو 
.دهدمیتشکیلرامسمصرفکلازدرصد50حدودبازیافتیمساروپادرکهحالیدر،می شود

تولید. استجهانمسقراضهپاالیشگرنتریبزرگدهد،میتشکیلرامسجهانیتقاضايازنیمیحدودکهچینهمچنین 
اینمسمصرفبخشی از معادلکهبودهسالدرتنمیلیون1,5ازبیشمتوسططوربهگذشتهدههطیچینثانویهمس

درچین ها،گزارشبر اساس. شده استتامینمتحدهایاالتازی چین وارداتثانویهمسازايعمدهبخش.استکشور
.استکردهواردباالخلوصبامسقراضهتنهزار 944،يمیالد2020سال
. است2018سالدریتنمیلیون2,4و2019سالدریتنمیلیون1,5وارداتبهنسبتشدیدافتدهندهنشانرقماین

باورکشاینمبارزهازبخشیعنوانبهقراضهوارداتبرچیناخیرهايمحدودیتنشان دهندهمسوارداتچشمگیرکاهش
.استبودهمحیط زیستآلودگی

»خارجیهايزباله«راآنچینکهآنچهوارداتبرايشدهریزيبرنامهکاملممنوعیتبرايايمقدمهعنوانبههامحدودیتاین
باعثکشورایندولتشفافیتعدمو19-کوویدگیريهمهاما،شوداجرایی2020سالدربودقراروشدمعرفی،نامدمی

. شداین مسیردرسردرگمیایجاد
سودآوربسیارفرآوريصنایع،مسقراضهوارداتبرچینهايمحدودیتهکه بودنوشتزمانآنشرایطتوضیحدربلومبرگ

رخکروناشیوعوچیندرمستقاضايافزایشکناردراتفاقاین.کردکشوراینازخارجبهمکاننقلبهمجبورراکشوراین
.کردمختلجهانیسطحدررامسثانویهواولیهعرضهخطوطکهداد

ناشیعرضهشکاف. کردایجادرامسقراضهکمبودي کرونا،گیرهمهبیماريداد،گزارش»ریسرچ اند مارکتز«کههمان گونه
ازراباالعیاربامسقراضهوارداتچینشدباعث،این کشورمسقراضهکنندگانبازیافتشدیدفشارباهمراهبیمارياز

و کردتعلیقآمریکامسقراضهوارداتبرراخوددرصدي25مالیاتچیندولت.کندمعاففلزيضایعاتواردات ممنوعیت
2021سالدرتنمیلیون1,7بهافزایشدرصد80باراوارداتباالتر،عیاربابازیافتقابلموادبرتمرکزباسیاستتغییر
.رساند

صادرچینبهدوبارهراترپاكموادکهاندکردهظهوراصلیبازیافتمراکزعنوانهبS&Pاطالعاتطبقنیزمالزيواندونزي
هايدستورالعملدر زمینهعناصرسایرومسحاويموادفرآورياثراتمورددرنگرانیدلیلبهبه تازگیکشوردو.کنندمی

.کنندمیکارفلزاتقراضهوارداتبرايجدید

مسقراضهبازاراندازچشم
بیشواقع،در.نیستجدیديمسالهمسجهانیبازاردرعرضهکمبودمشکالتواستصنایعازبسیاريدرکلیديمادهمس

.استشدهمطرحمسبرايتقاضاپیک کهاستدههیکاز
درمهم خودنقشایفايبهمادهاین. د داشتخواهوجودمسقراضهبهنیازدارد،وجودعرضهکمبودوتقاضارشد کهجایی
تامینبرايکافیفلزکهزمانییاشوندمیاختاللدچارمسمعادنکهمواقعیدرویژهبداد،خواهدادامهمسکلیبازار

.دشونمیتولیدتقاضا
Investingnews.comمنبع: 
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خواهد رسیددوباره به اوج 2027فیچ: قیمت مس در سال 
درصد پایین تر از زمان اوج قیمت این فلز 21دالر در تن در نوسان بود که 7700در محدوده ماه گذشته طی دو س قیمت م

حتی با کند،میترگرانجهاننقاطسایربرايرامسکهقويدالرواقتصاد جهانرشدکنديدر ماه مارس محسوب می شد. 
.استکردهمتزلزلراصعوديروندمدت،بلندتقاضايقوي هايپایهوکمهايموجوديوجود
بینیپیشدر داده، در حالی کهکاهشدالر 8400را به 2023سال، قیمت مس برايFitch Solutionsجدیدبینی پیش
.بوددالر9580قیمت این فلزمیانگینقبلی

رشدبهروکسري2023سالازکندپیش بینی می امادارد،2022سالبرايمسبازاردراندکی رامازادانتظار»فیچ«
.است»سبزگذاربهمربوطمصرف«ازناشیعمدتاتقاضازیرابرسد،تنمیلیون9حدودبه اوج و دههپایانتاوخواهد بود

می رود،انتظاروآوردخواهدبازاربهرابیشتريکانادا مسواسترالیاپرو،شیلی،درویژهب،جدیدهايپروژهاعالم کرد: فیچ
.یابدکاهشآیندههايسالطیالتینآمریکايدرعرضهکلیديو چالش هايمسائلازتعدادي

خواهدپیشیعرضهبهبودازايفزایندهطوربهسبزاقتصادبهجهانیگذارازي ناشیتقاضارشد، 2026سالازوجوداینبا
.گرفت

سالدردالر500وهزار 11و2027سالدرخوداوجبهفلزبازگشتباآیندهسالپنجطیرامسقیمتمستمربهبود،فیچ
.کندمیمشاهدهبلندمدتساختاريکسريظهوردلیلبه2031

تقویتاین موارد به جملهازکند؛ترتیرهرابلندمدتبینیپیشاینندتوامیکهکندمیاشارهخطرعواملازتعداديبهفیچ
برايچیندولتاز سويبیشترمقرراتوضع متحده،ایاالتپولیهايسیاستمحدود کردن ع درتسریصورتدردالربیشتر
قراضهبازیافتدرانتظارحدازسرعت بیشوالتینآمریکايدرتنش هاي صنعتیپایدارترفصلوحلکاالها،قیمتکاهش

اشاره شده است.مس
Mining.comمنبع: 
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نگاهی به روند تاریخی قیمت مس
. داشته استصعوديروندهادههبراياین فلزقیمتتاریخینظرازاما،همراه بودهعملکرد پرنوسانیبامسگرچه قیمت ا

فلزقیمت،وجوداینبا. گرفتقرارتوجهکانوندر19- کوویدگیريهمهزیراگذاشت،سرپشتراپرنوسانسالچندمس
بهنگاهیبا.شدداد و ستد(واحد وزنی)پوندهردردالر5,02ورسیدخودحدباالترینبه2022نخستماههسهدرسرخ

قیمت مس اخیر،هايسالدر. استمسبازاربلندمدتتصویرانتظارموردویژگیقیمت،افزایشکهدریافتتوانمی،گذشته
.یافتافزایشچشمگیريطرزبهو، دوباره صعود کرد2015تا2011هايسالنزولیروندازپس

تاکنون2000روند قیمت مس از سال - 1نمودار 

از»استفان یوانو«به گفته .ه استداشتافزایشدرصد500ازبیشمیالدي 2000سالنسبت2022سالآغازدرمسقیمت 
Cormark Securities،استواقع گرایانهبسیار1980یا1970دههازمستاریخیهايقیمتبهکردننگاه.

استفادهکاريمعدنعملیاتدرکههاستمدتلیچینگ. استheap-leachمدرنفناوريظهوردلیلبهاینافزود: وي
رامساستخراجروشاساساروشاین.ه بودنکردپیداعمومیت1980سالحدودتاآنمدرنشکلبهروشایناماشود،می

رامس تولید شدهکنسانترهکهبودمتمرکزيسولفیدسازيکانیبرمسيهااستخراجازبسیاريزمان،آنتا، چراکه دادتغییر
. می فرستادذوبکارخانهبه

عیاراغلببزرگمقیاسدرذخایرکرد،اشارهیوانوکهطورهمانامارسد،مینظربهمسعرضهافزایشبرايخوبیخبراین
.داردبیشتريهزینهآنهااستخراجلیچینگ،پیهزانارنسبتاهايروشوجودباکهمعنااینبهدارند،پایینی

مهم عواملازنیزتولیدهايهزینهوعیارتقاضاست،وعرضهپویاییمس،قیمتاصلیمحركگفت که»یوانو«کهحالیدر
،بزرگخایرذدنبالبهروزافزون بایدطوربهمعدن کارانبا این شرایط واسترشدحالدرهمچنانمسبرايتقاضا. هستند

.باشندترپرهزینهوعیارکم
مسزیاديمقدارزنممیحدس،1970دههازقبل. ادامه بدهیدپایینعیارباتوانیدمیچقدرکهکندمیتعیینمسقیمت«
ها هزینهبراین بنادارند،پایینیعیارکهمی کنیماستخراجبزرگذخایراینازبیشترروزبهروزما... آمدمیتر عیارپرمعادناز

.»استیافتهافزایش

است؟شدهقیمتافزایشباعثکه دیگريموارد
سازمانازگزارشی،نمونهعنوانبه. اندداشتهنقشهاسالطیمسقیمتتاریخیحرکتدرتقاضاوعرضهعواملازبسیاري

1970دههاوایلو1960دههاواسطدرقويتقاضايمعنايبهویتنامجنگکهکندمیاشارهمتحدهایاالتشناسیزمین
.شدمسداخلیهايقیمتکردنمحدودبرايهاقیمتکنترلاعمالبهمنجرکهبود
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مس تولیدرونقکهحالیدر،یافتکاهشبزرگرکودزمانازخودسطحترینپایینبهقیمت،1998جواليدربعد،سال ها
.شدمازادعرضهدلیلبههاقیمتکاهشبهمنجر1980دههدراولیه

بزرگجهششکبدون،کنندمیدنبالراکاالییبازارکهکسانیوقرار داردچینسلطهتحتهم اکنونمسجهانیتقاضاي
یکهمچنانچین. شداخیرهايسالدرکاالهاسایرومسقیمتافزایشباعثکهآوردخواهندخاطربهراچینتقاضاي
میالدي 2021سالدرتنمیلیون13,3باکشوراینکهدهدمینشانهادادهجدیدترینوتاسمسي تقاضاقويمحرك
تواننمیوگذاشت ثیرتاآسیاییکشوراینمستقاضايبرایاالتهايتعرفه.بودشدهتصفیهمسکنندهمصرفترینبزرگ
تحلیلگرانوداد کاهشرامسمانندتیفلزاقیمتکشوردوبینتجاريجنگ. افتدمیاتفاقیچهآیندهدرکهگفت

هایینشانهنیزدارند،نیازکاالهاسایرومسزیاديمقادیربهدوهرکهامالكهايبخشوهازیرساختکهاندکردهخاطرنشان
این کشور گویندمیبرخی. استاقتصاددردهیاعتباررشدمهاردنبالبهچیندولتاین،برعالوه.ددهمینشانراضعفاز
.استکردهذخیرهمساستراتژیکاقدامیکعنوانبه

چه چیزي در انتظار مس است؟
زمانیبازهیکبهکهکردارائهموضوعایندربارهگزارشی2010سالدرMinEx Consultingعاملمدیر» شودریچارد«

. استیافتهکاهشتوجهیقابلطوربه1910ههدازمستاریخیقیمتمقیاس،ایندر.می کردنگاههسال110و ترطوالنی
وکاهشدرصد50حدودگذشتهسال100طولدرمسواقعیقیمت: گفتINNخبريشبکهبهایمیلطریقاز»شود«

.استیافتهکاهشفرآوريواستخراجهايفناوريدرپیشرفتومقیاسدرجوییصرفهدلیلبهنیزتولیدهايهزینه
اینکهکندمیفکراو. داندمیخوبمجموعدرراافتاینSchoddeامانرسد،نظربهمسبرايوبیخخبراینشاید

.دادخواهدادامهجهانیرشدبهروتقاضايبهپاسخگوییوترپایینذخایري با عیارازبرداريبهرهبراينوآوريبهصنعت
احتمالبهامابود،نخواهدآلایدهباشید،کردهگذاريسرمایهمسروي1910دههدراگر»شود«اززیرنموداربهنگاهیبا

.گرددبرمیشانسکمیوبنديزماناستراتژي،بهچیزهمه. اندرفتهي از نموداردیگرنقاطسمتبهگذارانسرمایهزیاد
میالدي)2009تا1900(عملیاتیهايهزینهمتوسطمقابلدرمسقیمت-2نمودار

در تحلیلگرانبرخی،وجوداینبا.استخطرمعرضدرهمچنان، بازارابهاماتدلیلبهمسقیمتنوساناتمدت،کوتاهدر
.هستندخوش بینبلندمدت

Investing Newsمنبع: 
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبگروه

2022ماهه7جهان در مسوضعیت تولید 
ماهبولتندررا2022هفت ماههدر مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتياهداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبگروه

با (تا پایان جوالي) 2022هفت ماههدر جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشرسپتامبر
درصدي مواجه شده است. 3حدودافزایش
ICSG ،روشبهاستخراجدرصد و 2این مدتدر مسکنسانترهدیتولگزارش دادSX-EW)7حدود)یانحاللاستخراج
دیتولیتمحدودبهشیوع امیکرونلیدلبهعفونتداریپانرخوکرونا بهمربوطي دولتیهاتیمحدودافزایش یافت. درصد

ایدیجدمعادندردیتولرشد به دلیلدنامعیجهاندیتول،وجودنیابامنجر شد.2022سالآغازدرکشورهابرخیدنامع
افزایش یافت.2021نسبت به ماه هاي ابتداییدیتولبهبودوافتهیتوسعه

مسمعادندیتول
تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان 

درصدي مواجه شد. 6با افت 2022هفت ماههدر 
درصدي و 9تولید کنسانتره مس شیلی با افت 

رصدي د2,5با افزایش SX-EWتولید به روش 
همراه بود. 

، همان طور که در گزارش هاي قبلی اشاره شد
بتیغراثیتتحتکشوراینمعادنازيتعداد

،امیکرونیآلودگيباالزانیمازیناشنیروي کار
لیدلبهآبعرضهکاهشوکاهش عیار

.ندگرفتقرارطوالنییخشکسال
لیدلبهمسبزرگمعدندویطوالنتوقفجهینتدرمدتایندومین تولیدکننده مس جهان در پرو،درتولید مس رشد 

درصد پایین تر از مدت مشابه سال 7این کشور هفت ماهه امسال تولید .شدمحدوددرصد1,5به یمحلجوامعاقدامات
» گراسبرگ«(قبل از شیوع کرونا) بود. همچنین تولید اندونزي در این مدت با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی2019

درصدي تولید در کنگو به دلیل توسعه معدن جدید کاموآ و رشد 30درصدي همراه بود. از سوي دیگر رشد 36با رشد 
درصد افزایش یافت.3همچنین تولید در مکزیک و ایاالت متحده ظرفیت هاي جدید در سایر معادن گزارش شد.

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
3حدود شیافزابا2022هفت ماههدرجهانشده

هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجهيدرصد
درصد 2) قراضهاز(هیثانودیتولوافزایش درصد4

در یلیششدههیتصفمسدیتولکل .کاهش یافت
درصد کاهش یافت.2حدود 2022هفت ماهه
مس تصفیهدیتولیرسمهیاوليهادادههمچنین 

ي تولید مس درصد2رشدازیحاکنیچشده
0,6درصدي تولید اولیه و 2,5(رشد تصفیه شده

.استطی این مدت بودهدرصدي قراضه)
تولید مس درصدي 20در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي جدید با رشد 

.محدود شددرصد1,9به یاتیعملمشکالتلیدلبهنیز در این مدت ژاپندیتولرشد شد. تصفیه شده مواجه 
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مسمصرف
یمنفریثات19-دیکووبامرتبطيهانهیقرنط
يهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجهقابل

جهان به مناطقتمامدرمسیینهامصرفيدیکل
مهیندری جهانيتقاضااگرچه. داشتنیچجز
اما مصرف کرد،بهبودبهشروع2020سالدوم
کشورهایبرخدر2021سالدرشدههیتصفمس

.ماندیباقکرونا يریگهمهازقبلسطحریز
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري 

با افزایش حدود 2022هفت ماههمس جهان در 
درصد1,8حدوددر این مدتنیچبه جزجهاندهشهیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورددرصدي مواجه شده است. 2,5
. کردرشددرصد3) نشدهگزارشموجودي درراتییتغياستثنابه(نیچيظاهرمصرف.ه استافتیشیافزا

هايو موجوديکندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايگروه مطالعات مس
بر اساس مصرف ظاهري جهانشدهتصفیهتراز مس.می شودتهیهچینمسبازاردرمتخصصمشاورانتوسطنشدهگزارش

تصفیهتراز مسهزار تنی بازار بوده، در حالی که 126) حاکی از کسري نشدهگزارشموجودي درراتییتغياستثنابه(چین
.است2022هفت ماههدر تنی بازارهزار13کسريزاحاکیچین،موجوديدرتغییراتبر اساسشدهتعدیلجهانشده

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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در یک دههکودلکوکمترین تولید پیش بینی 
ازکمترکهبرسدتنمیلیون1,51تامیلیون1,49بهشرکت امسالتولیدپیش بینی کرد،گذشتهماهشیلیکودلکوشرکت

.استتنمیلیون1,61به میزانقبلیبینیپیش
اندازيچشمهیچواستتنمیلیون1,45آیندهسالتولید دستورالعملکودلکو با بیان اینکهمدیرعامل»پاچکوماکسیمو«

1,5متوسططورهبمابینیپیشبهترین،2027و2023سال هايبینسالهپنجدورهبراي، افزود:نداردوجودبهبودبراي
است.بودجهازبیشوبنديزمانازترعقبعمال] تولیدسطححفظبراي[ساختاريهايپروژه.استدر سال تنمیلیون

بهترین پیش بینی کودلکو، کمترین تولید را طی حداقل یک دهه تشکیل می دهد » ماینینگ اینتلیجنس«بر اساس داده هاي 
مقایسه می شود.2010لیون تن منتسب به سال می1,74و با میانگین تولید 

در تولیدجداولبر اساس. خواهد بود2015سالازکمترتنهزار400ازبیشآیندهسالدرکودلکوشدهبینیپیشتولید
.به شمار می رودجهانبزرگمعدنپنجمینهزار تنی، 400معدنیک،2021سال

تولید معادن مس کودلکو- 1نمودار 

افزایشصنعتی،اقداماتضعیف،هايپروژه،باطله بردارينرخ،عیارکاهشآب،کمبوددر دو دهه شاملکودلکوچالش هاي
گذاري بوده است.سرمایهرو به رشد هايبودجهورگوالتوريقطعیتعدمومالیات
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جهانتنیمیلیون21اولیهمسلیدتوچهارمیک2021سالدرشیلیمتحده،ایاالتشناسیزمینسازمانگزارشاساسبر
تولیدمجموعبابلکهخام،نفتدرسعوديعربستانبانهمسجهاندرشیلیموقعیت،تناسب با نفتمبنايبر. کردتولیدرا

.کندمیيبرابراوپکعضو13
رشدنظرازرفتهدستازدههدوسمتبهاکنونهم شیلیکهنشان می دهدBMO Capital Marketsاخیرگزارش

.رودمیپیش مستولید
تنی میلیون6تولید بیش ازبینیپیشوشدراکدتولیدسطح،2000دههاوایلو1990دههدرتولید مداومافزایشدنبالبه

. نشدمحققهرگز
این کشور طی در و جدید بزرگمعادنازتعدادينبوده، چراکه گذاريسرمایهکمبوددلیلبهمسالهاین،BMOبه گفته 

.استموجودهايداراییکاهشازتابعیبنابراین این وضعیتبه بهره برداري رسیده اند، مدتاین
BMOتولیدخاص،طوربهکرده که خاطرنشانSX-EWهزار500تقریباً اکنونودادهادامهخودکاهشیروندبهشیلیدر

.است2009سالدرشدهمشاهدهاوجزیرتن
2004شیلی به سال مس بازگشت تولید - 2نمودار 

Mining.comمنبع: 
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2022نماگرهاي اقتصادي چین در آگوست 
آگوستبرايچیناقتصادينماگرهاي

کاهشکهدر حالی منتشر شد 2022
وامالكبخشتمشکالوتجارترشد

سایهبلندمدتبینیخوشبرمستغالت
. استانداخته

ايمجموعهدولت،مسائلاینبهتوجهبا
تقویتبرايراجدیدحمایتیاقداماتاز

.استکردهمعرفیاقتصاد
آگوست،ماهاقتصادينماگرهاي

برايراايامیدوارکنندههايسیگنال
هايشاخص،وجوداینبا. استرفتهفراترتحلیلگرانانتظاراتازدستهدوهرکهمی کندارائهصنعتیتولیدوفروشیخرده

برايدولتاقداماتبحبوحهدراقتصاديهايداده.استچیناقتصاددرشکنندگیتداومدهندهنشانامالكوتجارتضعیف
شده است.منتشرمشاغلمالیاتتعویقتمدیدوهازیرساختدرجدیدهايگذاريسرمایهجملهازاقتصادازحمایت

آگوستاقتصاديآمارهاي
.داشتجوالينسبت بهضعیفعملکردبهبودازحکایتوگرفتپیشیانتظاراتازآگوستهمادرچیناقتصاديهايشاخص

وداشتافزایشدرصد2,7جوالي امسال بهنسبتو درصد5,4قبلسالمشابهمدتبهنسبتآگوستماهدرفروشیخرده
لوازمکهحالیدربود،قويسواريايخودروهفروش. بودرویترزدرصدي3,5رشدبینیپیشازبهترتوجهیقابلطوربه

.استیافتهافزایشدرصد12,8فیزیکیکاالهايآنالینفروشهمچنین. یافتکاهشمبلمانوآرایشی
کهجواليرشدنرخورویترزبینیپیشازوکردرشددرصد4,2صنعتیتولیدافزایش داشت و درصد8,4کیترینگفروش

.یافتافزایشدرصد33کهبودخودروتولیدشدیدافزایشازناشیرشداینازبخشی. گرفتپیشینیز بود،درصد3,8
رشد. بوددرصدي5,5بینیپیشازفراتر کهیافتافزایشدرصد5,8ثابتهايداراییگذاريسرمایه،موارداینبرعالوه

یافت.افزایشدرصد10پارسالبهنسبتکهبودتولیدبخشدرگذاريسرمایهدلیلبهبیشترثابتهايداراییگذاريسرمایه
بحبوحهدرمستغالتوامالكبودند،انتظاراتازفراترآگوستماهدرچیناقتصاديهايشاخصازبسیاريکهحالیدر

کاهشپارسالبهنسبتدرصد7,4مستغالتوامالكدرگذاريسرمایه. دادادامهت خودمشکالبهبخشاینبحرانتشدید
1,3خانه هاي نوسازقیمت،آگوستماهدراینبرعالوه.بودجواليماهدرصدي6,4توجهقابلکاهشازسریع ترکهیافت

به تازگی رویترز. است2015سالازکاهششدیدتریندهندهنشانکهیافتکاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصد
.یافتخواهدکاهشدرصد24,5ديمیال2022سالدرامالكفروشکههکردبینیپیش

، در حالی که یافتکاهشدرصد7,1بهصادراترشد،ماه جواليدرصادراتدرصدي18رشدثبتازپسدر عین حال،
2,3رشدبهنسبتکهکردرشددرصد0,3تنهاوارداتترتیب،همینبه. درصدي را نشان می داد12,8پیش بینی ها رشد 

.درست از آب درنیامددرصد1,1بینیپیشوشتداکاهشجوالييدرصد

بیشتراندازپسواقتصاديشرایط
رابلندمدتروندیکلزومااماد،دهمینشانچیناقتصادبرايراايامیدوارکنندههاينشانهآگوستاقتصاديهايداده

اقتصادکهزیادياقتصاديمعکوسبادهايدلیلبهاما،رفتفراترانتظاراتازهاشاخصازبسیارياگرچه. دکننمیبینیپیش
ه است.بودپایینهابینیپیش،کردهکند2022سالدرراچین
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ها،کارخانه،بخش هایی از شهر و محله هاناگهانیتعطیلیوسفرهايمحدودیتبهمنجردولت چین »کوویدصفر«سیاست
بهمنجرکهاستشکنندهکشوراینامالكبخش. شودمیگذاريایهسرموتجارتکاهشباعثسرانجام وبنادروادارات
کاهشراچینیمحصوالتبرايجهانیتقاضايکنونی، تورمکهحالیدر،شده استدهندگانتوسعهنکولوفروشکاهش

خواهد داد.
بهآگوستماهدرچینشهرينجوانابیکارينرخ.جوانانبرايویژهب،کندمیکمککاربازارتزلزل بهاقتصاديمسائلاین

ماهدرشهريبیکاريکلنرخمقایسه،در. داشتکاهشجواليدرصدي19,9رکوردبهنسبتاندکیکهرسیددرصد18,7
هايماهدرکههستندیبزرگهايشرکتجملهاز»تنسنت«و»باباعلی«چینیفناوريهايغول. بوددرصد5,3آگوست

.کردنداخراجراخودکارمندهزاراناخیر
،Zhilian Zhaopinاستخدامشرکتگفتهبه. کنندمیاحساسنیزرامالیهايفشارهستندشاغلکهافراديازبسیاري
نشانیصنعتهايبررسیکهحالیدر،یافتکاهشدرصدیک2022نخستماههسهدربزرگشهر38درحقوقمتوسط

در میان جوییصرفهبهاقتصاديمعکوسبادهاياین.اندشدهکمترحقوقدریافتهبمجبورکارگرانازبسیاريکهدهدمی
.کنندمیاجتنابکردنهزینهازاقتصادياطمینانعدمشرایطدرمردمزیراکند،میکمکچیندرکنندگانمصرف
وشدبرخوردار2022سالدردرصدي2,5پایینپایهازامابود،انتظارحدازباالترآگوستماهدرفروشیخردهفروشاگرچه

.کنندخرجتاکننداندازپسدهندمیترجیحکنندگانمصرفزیرا،ماندترعقبگیريهمهازقبليدرصد7سرعتازهمچنان
.استداشتهرشدقبلسالبهنسبتدرصد0,5تنها2022سالماهههشتدرفروشیخردهکلی،طوربه

خلقبانکسوي ازنظرسنجییکبر اساس. خانوارهاستاندازپسباالترنرخدهندهنشانینچمصرفمتوسطهايشاخص
، در کنندگذاريسرمایهیامصرفاینکه تاکنندمیاندازپسزیاداحتمالبهدهندگانپاسخازدرصد60بهنزدیکچین،
. بوددرصد45میالدي 2019سالدررقماینکهحالی

درکردند،اضافهجدیدبانکیاندازپس) آمریکادالرتریلیون1,54(یوانتریلیون10,8هشت ماهه امسالدرچینیخانوارهاي
.2021سالهماههشتدر) آمریکادالرمیلیارد913,15(یوانتریلیون6,4بامقایسه

اقتصادتقویتبراياقداماتی
اد ثبات در اقتصاد اعالم کرده اي از اقدامات را براي ایجمجموعههاي اخیر دولت چیندر هفتههاي اقتصاديچالشبا توجه به 

.استمصرفوگذاريسرمایهتقویتومشاغلوافرادفشار ازکاهشبرايموارديشاملاقداماتایناست.
خرد،یديتولهايشرکتبرايمالیاتیتعویقتمدیدمشتركطوربه،2022سپتامبر14درداراییوزارتومالیاتیسازمان
تاسپتامبراولازراموجودمالیاتیتعویقسیاستاطالعیهاین. کردنداعالمراخوداشتغالخانوارهايومتوسطوکوچک

.کندمیتمدیدسالپایان
برتمالیاافزوده،ارزشبرمالیاتشخصی،درآمدبرمالیاتشرکت،درآمدبرمالیاتتعویقازتوانندمیشرایطواجدنهادهاي
میلیارد440حدودتمدیداین. شوندمندبهرهتحصیلیهايهزینهوسازوساختوشهرينگهداريوتعمیرمالیاتمصرف،

.کردخواهدکمکمالیاتکاهشبه) آمریکادالرمیلیارد61,72(یوان
نرخیارانهشاملاقداماتسایر. استکردهمنتشر2020میازرااقتصاديحمایتیاقدام50ازبیشچیندولتکلی،طوربه

.استیصنعتویژهحمایتومالیمؤسساتازاعتباريحمایتوام،بهره
یکواماولیهنرخودادکاهشدرصد4,3بهدرصد4,45ازراسالهپنجواماولیهنرخ،2022آگوست22درچینخلقبانک
.دادکاهشدرصد3,65بهدرصد3,7ازراساله

مشکالتکاهشواقتصاددرثباتایجاددنبالبهکالنسطحدرمحركایجادجايبههاسیاستاینموارد،بیشتردر
. هستنداقتصادي

ازپسو2023سالدرپایداربهبودبرايرازمینهوکندمیتثبیتراچیناقتصادسیاستیرویکرداینموفقیت،صورتدر
.کندمیفراهمآن

Chinaمنبع: Briefing
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اطلس رشد تجارت جهان
کرده است. بر ترسیمراجهانیتجارتدرروندهاترینمهم،تجارترشداطلسبا ترسیم نقشه DHLشرکت خدمات پستی 

وجودبا.استرسیده19-کوویدگیريهمهازقبلسطحازباالتردرصد10بهکاالالمللیبینتجارتاساس این گزارش، 
.کندرشدقبلدههازترسریع2023و2022هايسالدرجهانتجارتکهشودمییبینپیشاوکراین،درجنگ

الکترونیکتجارتقويرشدادامهازحاکیهابینیپیشوگرفترونقگیريهمهطولدرالکترونیکتجارتفروشمیزان 
.استفرامرزي

جنوبدرتجارترشدکهرودمیانتظارواندشدهشناساییآسیاجنوبوشرقیجنوبدرتجارترشدجدیدهايقطب
استدادهاختصاصخودبهراتجارترشدچهارمیکاخیرهايسالدرچین. یابدافزایشچشمگیريطرزبهآفریقاصحراي

وهندویتنام،.یابدمیکاهشنصفبهآنسهماحتماالاماباشد،داشتهرارشدبیشترینهمچنان،شودمیبینیپیشو
.خواهند بودبرجسته2026سالتاشدهبینیپیشتجارترشدمقیاسدرهموسرعتنظرازهمینفیلیپ

تبدیلحالدرآنها. پردازندمیرقابتبهپیشروهايشرکتونوآورياتصال،معیارهايرويبرهمچناننوظهوراقتصادهاي
دربلکهکم،هايهزینهسربرتنهانهايفزایندهطوربهوهستندپیشرفتهتولیديمحصوالتمهمصادرکنندگانبهشدن
.کنندمیرقابتکیفیتونوآوريزمینه
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022اکتبر3به روز رسانی: 
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بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
وانت،،يسواريخودروانواعدستگاه206وهزار516دیتولبهموفقامسالنخستمهیندريدروسازخوه هايکارخان

رشدپارسالمشابهمدتباسهیمقادرکهيآمار،شدندکشندهوونتیکامون،یکاماتوبوس،وباسدلیمبوس،ینیمون،
.دهدیمنشانيدرصد6

قهیوثدرآنهاسهامکهیدولتيهاشرکت،44اصلیعاليشورامصوبهطبق،ییداراوياقتصادامورریوزگفتهبه
سهاموکنندجاجابهيگریدقیوثاباراآنتادارندمهلتماهکیيفوالدويخودروسازيهاشرکتجملهازهاستبانک

.شودآزاديواگذاريبرامربوطه

1401سالبودجهقانوناساسبر: کرداظهاررنایاوگوگفتدرکشوریاتیمالسازمانيآمارهاويزیربرنامهگروهسییر
وصولآنتوماناردیلیمهزار231تاکنونکهینیبشیپوفیتکلیاتیمالدرآمدتوماناردیلیمهزار454امسالانیپاتا

.استامسالنخستماههششدریاتیماليدرآمدهاوصوليدرصد101,3تحققبیانگرامرنیا. ه استشد

شداعالمکاالبورسدرعرضهيبراییایمیپتروشمحصوالتهیپامتیق،یمیپتروشیلیتکمعیصناتوسعهدفتريسواز.
توسعهدفتريسوازرانیايکاالبورسدرمعاملهيبراییایمیشويمریپلمحصوالتهیپامتیقکاالخبر،گزارشبه

.شدماعالیالیر269131ارزنرخبایمیپتروشیلیتکمعیصنا

نحوهتاشدهبرگزاریجلساتانیمتقاضباحاضرحالدرنکهیاانیبباصنعتوزارتخودروعیصنایتخصصدفترمعاون
حالدرخودروهاتعدادوبرندنوعخودرو،نوع: گفتشود،انجامشدهیکارشناسصورتبهخودرووارداتشدنییاجرا
. استیبررس

انجامحالدریمشکلگونهچیهبدونکشورمانینفتيهافرآوردهويگازعاناتیمم،خانفتصادرات: گفتنفتریوز
.داردانیجریمشکلگونهچیهبدونصادراتاکنونهمو است

بازارقیطرازدرصد35حدود،ينقداوراقانتشارقیطرازتوماناردیلیم50,303مجموعدرتاکنونامساليابتدااز
.استشدهیمالنیتامهیسرمابازارقیرطازدرصد65وپول

کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

يتابلوبرهعالوراارزفروشودیخريهانرخ،موظفندمهر11ازمجازيهایصرافبر اساس بخشنامه بانک مرکزي، 
.کنندمنتشررانیاارزبازارمتشکلیرسموبگاهدرراهانرخفهرستودرجزینارزنرخاعالمکپارچهیدرگاهدریصراف

. کنندثبتکسانیصورتبهفوقدرگاهویصرافيتابلودرراخودفروشودیخريهانرخ،موظفندیصرافيهاشرکت
ومذکوردرگاهدرنکندآنهارییتغبهاقدامیصرافکهیزمانتاوداشتهيالحظهشیرایوایحذفتیقابلهانرخنیا

.مانددخواهیباقرییتغبدونرانیاارزمتشکلبازاروبگاهنیهمچن

فروشاریاختاوراقناشرانبهمجوزارائهيبراانتشارتهیکمیآمادگازبورسسازمانناشرانوهابورسبرنظارتمعاون
داردیآمادگانتشارتهیکم: گفتلووضیعرضاسنا،گزارشبه.دادخبرممکنزماننیتره کوتادر) سهاممهیب(یتبع

یمالنیماتمنظوربه،یتبعفروشاریاختاوراقانتشارازینموردمستنداتلیتکمزمانازيکارروزدوطیحداکثر
ارائهبهنسبتطیشرااحرازصورتدرها،درخواستیبررسضمنشده،رفتهیپذيهاشرکتسهامدیخرهدفباناشران
.کنداقدامآنانبهمجوز

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال
مهر )10شهریور تا اول( از 

ارزش معامالت
(میلیون ریال)

523،981،361گروه صنعت
51،406،517شرکت ملی صنایع مس ایران

یرانسهم شرکت ملی صنایع مس ا
%10از گروه صنعت

کاال در بورس فروش محصوالت ملی مس
ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)مهر  )10شهریور تا اول( از 

20،00045،103،915کاتد
00مفتول

9903،352،100کنسانتره مولیبدن
8،1722،950،503سایر
29،16251،406،517جمع
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1401ردادم- اقتصادشاخص مدیران خرید

رانیااتاقيهاپژوهشمرکزيسوازصنعتبخششامخدورهنیهفتموچهلواقتصادکلشامخدورهنیپنجمویسجینتا
دایپکاهشیمتوالماهنیسوميبرامردادماهدررانیااقتصادکليبرادیخررانیمدشاخصها،زارشگنیاطبق. شدمنتشر

مقدارنیکمترکهشدمحاسبه48,45عددمرداددرزینصنعتدیخررانیمدشاخصزمان،هم. دیرسواحد48,06بهوکرد
.شودیممحسوب) نیفروردجزبه(ریاخماه12یط

اقتصاددیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق

مؤلفهدوجزبهماهنیادر. بودمرداددررکوددهندهنشانوداشتکاهشیاپیپماهنیسوميبراکهبود48,06مردادماه
.اندشدهثبت50ازکمتریاصليهامؤلفهریسا،یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیموسفارشلیتحووانجامسرعت
بخش. دیرس) ماهنیفروردرازیغبه(ریاخماههفتمقدارنیکمتربه) 47,37(مرداددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
رکوددرتقاضاکاهشویتابستانالتیتعطبرق،يهایقطع. داشتندرارکودوکاهشنیشتریبيکشاورزوخدماتوصنعت

.بودندثروممردادماه
13یطزانیمنیکمتربهوداشترکودیاپیپماهنیدوميبرا) 42,33(مردادماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

دهیعقبه. بودهمراهکاهشباصنعتويکشاورزوخدماتيهابخشدرشاخصنیا. دیرس) ماهنیفروردرازیغبه(ریاخماه
.شدتقاضازانیمدیشدکاهشباعثانیمشتردیخرقدرتکاهشوبرجاممذاکراتيبرادارانیخرانتظارياقتصادفعاالن

یطزانیمنیکمتربهوبودهمراهرکودباهمچنان) 44,38(مردادماهدرشدهيداریخرلوازموهیاولمواديموجودشاخص
.شدهیاولمواديموجودکاهشباعثینگینقددیشدکمبودویمتیقنوسانات. دیسرریاخماهچهار
. کردثبتراطرحشروعيابتداازمقدارنیشتریب،)57,16(مرداددریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخصعدد
کاريروینياقتصادمشکالتلیدلبهيتصاداقفعاالنگفتهبه. هستندمواجهکاريروینکمبودمشکلباهاشرکتازياریبس
ناچاربهودهندینميهمکارادامهیآموزشيهادورهگذراندنازبعدزیندیجدکاريروینوندارندکارخانهدرکاربهیلیتما

.کننداستخدامدیجدکاريرویندیبا
به. دیرس99بهشتیاردازریاخماه28دارمقنیکمتربه) 51,96(شدهارائهخدماتوشدهدیتولمحصوالتمتیقشاخص

متیقباهیاولموادودیتوليهانهادهادیزنهیهزبا وجودياقتصادفعاالنازياریبس،ینگینقدوتقاضاکاهشبارسدیمنظر
.رسانندیمفروشبهسودحداقلباراخودمحصوالتر،یاخيهاماهیطادیز

بخشدررکودبا وجودشاخصنیا. شدبهترقبلماهباسهیمقادریاندک) 50,35(تخدماایکاالهافروشزانیمشاخص
.بوديکشاورزوخدماتبخشدررونقشاهدصنعت،وساختمان

دیرسخودزانیمنیشتریببهریاخماهچهاریط) 63,72(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخص
.بودورماهیشهردرهاتیفعالبهبودبهياقتصادفعاالننانهیبخوشنتظاراتادهندهنشانکه
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صنعتدیخررانیمدشاخص
عددمرداددر) نشدهیفصللیتعد(صنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

فعاالنودیرسخودمقدارنیکمتربه) ماهنیفروردرازیغبه(1400وریشهرازریاخماه12یطکهد آمدستبه48,45
رازیغبهصنعتبخششامخیاصليهامؤلفههمهمرداددر. اندکردهگزارشرامردادماهدرصنعتبخشدررکودياقتصاد
نسبتهیاولمواديموجودوشدثبت50ازکمتریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیموسفارشلیتحووانجامسرعت

وکیالستچرم،وپوشاكعیصنابیترتبه،یصنعتيهاتیفعالرشتهانیمدر. تداشيشتریبکاهشهامؤلفهریسابه
.بودندروبروکلشاخصکاهشنیشتریببايزرفلیغیکانوکیپالست

بهوداشترماهیتبهنسبترشدنرخدریتوجهقابلکاهش) 46,62(مرداددرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقدارشاخص
وبرقيهایقطعسفارشات،دیشدکاهشياقتصادفعاالندهیعقبه. دیرس) ماهنیفروردرازیغبه(خودماهه12مقدارنیکمتر
.شددیتولرشدکاهشباعثهاشرکتازیبرخیتابستانالتیتعط



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

19

1401شهریور–کنندهمصرفمتیقشاخص
وریشهردريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور

يبرا1400وریشهرازشتریبدرصد49,7نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد49،7عددبه1401ماه
2،5قبلماهباسهیمقادر1401اهموریشهريانقطهتورمرخن.اندکردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کیدیخر

بهيدرصدواحد5کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهشدرصدواحد
تورمنرخ.استدهیرسدرصد35,4بهيدرصدواحد1,5کاهشبا»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودهیرسدرصد75,4
نرخنیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد2,7قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد48،4يشهريخانوارهايبرايانقطه

.استداشتهکاهشدرصدواحد2,1قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد56,3ییروستايخانوارهايبرا

خانوارهاماهانهتورمنرخشیافزا
درصد2،2به1401وریشهرماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهشیافزادرصدواحد0,2قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد2,2ودرصد2,1بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد0,2قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2،2يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهشیافزادرصدواحد0,5قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد2,2ییروستايخانوارهايبرانرخ

خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا
قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد42،1بهکشوريخانوارهايبرا1401ماهوریشهرساالنهتورمنرخ. استآناز
درصد41،5بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیهمچن.دهدیمنشانشیافزارصددواحد0،6قبل،

شیافزادرصدواحد0,9ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد0,6يشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد45,3و
.استداشته
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تهرانمسکنتمعامالبازارتحوالتازيمرکزبانکگزارش

ومعامالتتعداددرصدي22,9کاهشازشهریورماهدرتهرانشهرمسکنمعامالتبازارتحوالتازمرکزيبانکگزارش
.داردحکایتقبلماهبهنسبتقیمتدرصدي1,1افزایش
ومعامالتتعداديدرصد22,9کاهشازشهریورماهدرتهرانشهرمسکنمعامالتبازارتحوالتازمرکزيبانکگزارش
.داردحکایتقبلماهبهنسبتقیمتدرصدي1,1افزایش

شهریورماهدرتهرانشهرمسکنمعامالتبازارتحوالت«گزارشانتشاربامرکزيبانکاقتصاديهايسیاستوهابررسیاداره
.دادخبربازاراینقیمتیثباتبهتمایلهمچنینومعامالتکسادياز» 1401سال

واحدهزار6033بهتهرانشهردرشدهمعاملهمسکونیهايآپارتمانتعداد،1401سالشهریوردرگزارش،ایناساسرب
.دهدمینشانکاهشدرصد22,5و22,9ترتیببهقبلسالمشابهماهوقبلماهبهنسبتکهرسیدهمسکونی
هايبنگاهطریقازشدهمعاملهمسکونیواحدزیربنايربعمترمیکخریدوفروشقیمتمتوسطگزارش،موردماهدرهمچنین
.داردحکایتقبلماهبهنسبتدرصدي1,1افزایشازکهبودهتومانهزار217ومیلیون43تهرانشهرملکیمعامالت

مسکنمعامالتحجم
ازکهاستآنازحاکی1401ریورشهدربناعمرتفکیکبهتهرانشهردرشدهمعاملهمسکونیواحدهايتعدادتوزیعبررسی
خودبهراسهمبیشتریندرصد28,4سهمباساختسالپنجتاواحدهايشده،معاملهمسکونیواحد6033مجموع

.انددادهاختصاص
درساختسالپنجتاواحدهايسهمبازار،بهنوسازواحدهايعرضهکاهشوتولیدتضعیفواسطهبهدهدمینشانهابررسی

باواحدهايسهمبهمقابلدروکردهپیداکاهشدرصدواحد4,6حدودقبلسالشهریورماهبامقایسهدرامسال،هریورش
.استشدهافزودهساختسال20ازبیشو15تا11هايگروهدرباالعمر

مناطقمیانازکهاستنآازحاکی1401شهریوردرتهرانشهرمختلفمناطقبرحسبشدهانجاممعامالتتعدادتوزیع
خودبهرانامهمبایعهقراردادهايتعدادبیشترینمعامالت،کلازدرصدي14,4سهمبا5منطقهتهران،شهرگانه22

انجاممعامالتکلازدرصدي8,7سهمبا10و4مناطقودرصدي10,1سهمبا2منطقههمچنین. استدادهاختصاص
.اندگرفتهرقرابعديهايرتبهدرشده

ازشدهمعاملهمسکونیواحدزیربنايمترمربعیکقیمتمتوسط،1401شهریوردردهدمینشانمرکزيبانکآمارهاي
بهقبلسالمشابهماهوقبلماهبهنسبتکهبودهتومانهزار217ومیلیون43تهرانشهرملکیمعامالتهايبنگاهطریق
.دهدمینشانيدرصد36,3و1,1افزایشترتیب

87معادلشدهمعاملهمسکونیزیربنايمترمربعیکقیمتمتوسطبیشترینتهران،شهرداريگانه22مناطقمیاندر
نسبتمزبورارقام. استداشتهتعلق19منطقهبهتومانمیلیون21,5باآنکمترینو1منطقهبهتومانهزار130ومیلیون

.دهندمینشانافزایشدرصد18,8و26,4رتیبتبه1400سالمشابهماهبه



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

21

ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

یفملیتوماناردیلیمهزار40فروش
شرکتنکهیاانیببامسعیصنایملشرکترعاملیمد

باسهیمقادريدرصد47شیافزاوریشهرفروشدرمس
کلدرآمد: گفترساند،ثبتبهراگذشتهسالوریشهر

دیرستوماناردیلیم726هزار39بهشرکتنیاماههشش 
14ازشیبرشدگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکه

.دهدیمنشانرايدرصد
درآمد: افزوددکتر علی رستمیپرس،مسگزارشبه

اردیلیم841وهزار6بهوریشهردرمسیملشرکت
.بودمردادازشتریبدرصد47کهدیرستومان
کهشدهحاصلیطیشرادرتیموفقنیا: فتگیرستم

قبلسالمشابهمدتباسهیمقادرمسیجهانمتیق
.استکردهتجربهراکاهشدرصد20حدود

کلدیتولزانیمرانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
وونیلیم105راامسالنخستماههششدراستخراج

شرکتاستخراجزانیم: گفتوکرداعالمتنهزار574
بهنسبتوداشتهيدرصد13رشدبرنامهباسهیمقادر

) تنهزار491وونیلیم103(قبلسالمشابهمدت
.دهدیمنشانرايدرصد2شیافزا

هزار68وونیلیم273راسولفورسنگدیتولزانیميو
زینشرکتنیاسولفورسنگدیتول: افزودوکردبیانتن
5رشدبابرنامهبهبتنسامسالنخستماههششدر

.استبودههمراهيدرصد
7رشدزینمسکنسانترهدیتولنکهیاانیببایرستم
: کردانیباست،کردهثبتبرنامهبهنسبترايدرصد

615کنونتاساليابتداازمسکنسانترهدیتولزانیم
سالمشابهمدتباسهیمقادرکهبودهتن58وهزار

دیتولیتنهزار9حدودشیفزاادهندهنشانگذشته
.است

مهینمسکاتددیتول،مسشرکترعاملیمدگفتهبه
کهدهیرستن430وهزار143رقمبهامسالنخست
.استبودههمراهرشددرصد8بابرنامهبهنسبت

تالشبا: گفتیمعدنيمحتومسدیتولخصوصدريو
ششدرمحصولنیادیتولزانیمشرکتپرسنلیتمام
دیرستن408وهزار147رقمبهامسالنخستماهه

.استيدرصد6رشدانگریببرنامهبهنسبتکه

گذشتتنهزار270ازومینیآلومشمشدیتول
نخستماههپنجطیکشورآلومینیومشمشتولیدمیزان

تنهزار270ازبیشبهویافتافزایشدرصد25امسال،
.رسید

تولیدکنندهشرکتچهارایمیدرو،عمومیروابطگزارشبه
مرداد،پایانتافروردینابتدايازکشورآلومینیومشمش

این. کردندتولیدآلومینیومشمشتن226وهزار271
تن741وهزار216گذشته،سالمشابهمدتدررقم
475وهزار117»سالکو«هايشرکتمیزان،ایناز.بود
وهزار63»المهدي«تن،841وهزار74»ایرالکو«تن،

تولیدتن285وهزار15»ایرانآلومیناي«وتن625
نخستماههپنجطیایرانآلومینايشرکت.کردند

درکهکردتولیدآلومیناپودرتن169وهزار98امسال،
528وهزار96(گذشتهسالمشابهمدترقمبامقایسه

همچنین،.استدرصدي2حدودافزایشازحاکی،)تن
،1401نخستماههپنجطیایرانآلومینايشرکت
پودرتولیداولیهماده(بوکسیتتن67وهزار218حدود

.کردتولید) آلومینا

یمعدنموادهیپامتیقنییتعمصوبهابالغ
متیقنییتعمورددرمعادنیعاليشورادیجدمصوبه

.شدابالغ1400سالدریمعدنموادهیپا
مفادیبررس«موضوعباشوراياالجراالزمویقطعيرادر

بهشتیارد12مورخ46940/60شمارهالعملدستور
:استآمده»معادنیعاليشورادر1401

یبررسبرریدامواديفرآورومعادنمعاونتدرخواست«
یعاليشورادر46940/60شمارهدستورالعملمفاد

10مورخجلسهدرمراتبوصیتشخاجابتموردمعادن،
حضورباومعادنیعاليشوراامسالماهبهشتیارد
ندهینماحضورعدموبودجهوبرنامهسازمانندگانینما

ضرورتبهنظرومطرح،ییداراوياقتصاداموروزارت
نظراعمالگونههراززیپرهوهیرووحدتحفظوجادیا

يهارهاداازابهامرفعلزومنیهمچنوياقهیسلویشخص
هیپامتیقنییتعبخشنامهمواردازیبرخدربارهتابعهکل

االجراالزمودییتابهيرا،1400سالدریمعدنمواد
.»شودیماعالموصادرشدهادیدستورالعملمفادبودن
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