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عوامل موثر بر بازار مسوضعیت از INGتحلیل بانک 

بخش عمده اي ازانرژي،هايهزینهرشدوبهرهنرخافزایشتورم،توجه به باال رفتنبا2022سالنیمه دوم درمسقیمت 
.استدادهدستازرابازدهی قبلی

کاهشراسرخفلزي تقاضااندازچشمهمچنان،موثر واقع شدهچیناقتصادز قبل بر کاهش رشدکه ا19- کوویدهايقرنطینه
درصد30حدوداکنونلندن همفلزاتبورسمسقیمت.استگذاشتهثیراتبازارهابرشدتبهدالرتقویت کهحالیدرداده،

.استیافتهکاهش)تندردالر580ر و هزا10(اوکراینبهروسیهحملهازپسگذشته وفوریهدرخوداوجاز
باقی ضعیفجهانتولیديهايفعالیتکاهشورکودازنگرانیبحبوحهدري مستقاضامدتکوتاهاندازچشمبر این اساس، 

.استمانده
مسییمصرف کنندگان نها- 1نمودار 
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بهبازارهاو) استشودمیآغازاکتبر16از که(پکندرچینملیکنگرهبیستمینبرسرمایه گذارانتمرکزدر حال حاضر 
کهداردوجودهاییه زنیگمان. هستندصفرکوویدسیاست بامقابلهبرايکشوراینهايسیاستدراحتمالیتغییردنبال
.کندکروناویروسمهاربرايخودسختگیرانهرویکردکاهشبهشروعاستممکندولت
استفادهتواندمیکهاستکردهرونماییکشوراینمستغالتوامالكبخشاحیايهدفباجدیدياقداماتازبه تازگیچین

کنندهمصرفترینبزرگبرکهاستسالیکازبیشچینامالكبازاررکود. دهدبافزایشرامسجملهازصنعتیفلزاتاز
عمرانیهايه سازوساختدر بخشچینمسنهاییمصرفازدرصد23حدودبه طور کلی .استگذاشتهثیرتاجهانفلزات

.استساختمانیو
هايحمایتازبیشتريشهرهايواستدادهافزایشوسازساختومسکنهايبخشتقویتبرايراخودهايتالش،چین

ورودبهتوجهبا) ماه گذشته Evergrande(»اورگرند«گروه ساختمانی .انددادهخبرخانهخریدبراياي یارانهواعتباري
راخودمتوقف شده ساختمانی هايپروژهبیشتردارد،ادامهاکتبرپایانتاسنتیطوربهکهو سازساختاوجفصلبهچین
.کردحذف

85(یوانمیلیارد600حداقلکهاعالم کردندکشورایندولتیهايبانکترینبزرگبهگذشتههفتهچینمالیرگوالتورهاي
.دهنداختصاصامالكبخشتقویتبرايراخودخالصمالیتامیناز) دالرمیلیارد

بازار امالك چین- 2نمودار 

ونبودکافیچینمحركهايتالشزیراکند،تقویترامسبازاراحساساتنتوانستبا این وجود، اخبار یاد شده
کاهشرا19- کوویدهايمحدودیتدولتکهزمانیتا. گذاردمیثیرتاسرخفلزيتقاضابرهمچنان19- کوویدهايمحدودیت

.دادخواهدادامهمسبرفشاربهچیناقتصادمورددرهانگرانیندهد،

مسعرضهاختالالت
متعلق به شرکتاسکوندیدامعدنکارگرانشیلی،در. استتوجهکانوندرهمچنانجنوبیآمریکايدرمس عرضهاختالالت

BHP)داشتندبرنامهتعطیلیبراي سپتامبرابتدايدرایمنیهاينگرانیدلیلبه)جهانمسمعدنترینبزرگ .
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تهدیدوردراشرکتاین پیشنهادآخرینآنتوفاگاستاشرکت »پالمبرسسال«مسمعدنناظراناتحادیه،گذشتهماهاواخر
حملفعالیت وزدنداعتصاببهدستتهگذشماهنیزشیلی»والپارایسو«منطقهدر»ونتاناس«بندرکارگران. کرداعتصاببه
.انداختندتاخیربهرانقلو

درصد6,5جواليماهدرکودلکومستولیدکرد،اعالمگذشتههفتهمس شیلیدولتینهاد»کوچیلکو«حال،همیندر
.رسیدتنهزار 128بهویافتکاهش
قبلسالمدت مشابه بهنسبتدرصد12,4،گلنکور)وآنگلو آمریکنمشتركگذاريسرمایه» (کوالهاسی«معدن درتولید
.رسیدتن300هزار و 47بهویافتکاهش

یافتکاهشدرصد1,8است،BHPمعدنیگروهبهمتعلقآنعمدهکه»اسکوندیدا«معدنازمستولیداعالم کرد:کوچیلکو
.رسیدتن400هزار و 81بهو

، برخیانسداداین. کردندمسدودسپتامبراواسطدررا»معدنکریدور«بزرگراهومیبجوامعازگروهی،پرودراز سوي دیگر 
Hudbay Mineralsشرکتاز»کانستانیکا«وMMGشرکت»الس بامباس«گلنکور،شرکت »آنتاپاسی«جملهازمعادن

یکتوسعهبرايگلنکورشرکت رنامهبمورددررسمیمشاورهفرآینددرتاخواستنددولتازمعترضان. دادقرارثیرتاتحترا
.داشته باشدمشارکتمسجدیدپروژه

کردندمسدودراSierra Metalsنقرهو سرب، مس، رويمعدنبهدسترسیساکنانازگروهیپرو،درگذشتهماههمچنین
.شدمتوقفهفتهیکازبیشمدت برايسپتامبراواخردرتولیدو

براقتصاد جهان همچنان رکودازترسوکالنبادهاي معکوس اقتصاد مورددرهانگرانیرضه،عمداوماختالل هايبا وجود
.تسلط داردمسقیمتواحساسات

جهانیهايبورس
درهزارتن70کمتر از(قبلسالسطحترینپایینبهنسبتي مس بورس فلزات لندنانبارهاموجوديکهحالیدر

این میزان موجودي به . سطح پایینی قرار دارددرهمچناناما است،یافتهافزایش) کنونیر تنهزا139برابردرمارس/فوریه
اندازه دو روز عرضه جهانی است. 

انبارذخایر. رسیدتنهزار250ازکمتربهویافتکاهشتن500هزار و 136سپتامبردرجهانیهايبورسموجودي مس
ماهدرچینوارداترسید، در حالی کهسپتامبرپایاندرتنهزار37بهویافتشکاهبه شدتگذشتهماهطیچینرسمی

.یافتافزایشدرصد8مدت مشابه پارسالبهنسبتوبودتنهزار332میزانبهقوي وآگوست
ازروسیهمنابععرضهاحتمالیممنوعیتدربارهاي مقاله،داردقصدکهکرداعالمگذشتههفته)LME(بورس فلزات لندن

.کندمنتشرنیکلومسآلومینیوم،جمله
LMEآنتابعههايشرکتازیکیوروسیهاورالمتالورژيومعدنیشرکتازرا رويومسجدیدهاي تحویلکهکرداعالم

.کردخواهدمحدودبریتانیا،از سويمخمودوفاسکندرتحریمازپسرا
بتواندآنمالککهشوددادهتحویلLMEانبارهايبهتواندمیصورتیدر»زینکچلیابینسک«یاUMMCواحدازفلز

شدهفروخته)سپتامبر26(بریتانیاتوسطمخمودوفتحریمازقبلاینکهجملهازنیست،هاتحریمنقضکهکندارائهمدارکی 
.است

تحریممشمول،شدهفهرستاین بورس انبارسیستمدرکهUMMCمسکهدر همین راستا، بورس فلزات لندن اعالم کرد
.نداردوجودLMEانبارهايدر»چلیابینسک«از سويشدهتولیدرويفلز ونیست

حدودکهکردتولیدگذشتهسالدرشدهتصفیهمستنهزار920روسیه،سازمان زمین شناسی آمریکاگزارشاساسبر
. کردتولیدراتنهزار406»نورنیکل«کتشرمیزاناینازکهاستجهانتولیدکلازدرصد3,5
تحریمیخوداما است،نشدهتحریمرسمیطوربهروسیهمساگرچه. هستندروسیهمسصادراتاصلیبازارهاياروپاوآسیا
.کندمختلآنبازاردرراتجارتپویاییتواندمیاروپا

INGمنبع:  Bank
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پیش بینی کرد» فیچ«

لید مس تا دهه آیندهرشد قوي و مستمر تو

شود،میاضافهجهان مستولیدبهتنمیلیون7,3میالدي2031سالتاکهکردهبینیپیش»فیچ سولوشنز«جدیدمطالعه
جهانیتولید،داردانتظار»فیچ«.بهره برداري می رسدبهکنگووچینشیلی،درهاپروژهازايمجموعهطی این مدت چراکه
سالدرتنمیلیون21,9ازساالنهتولیدوافزایش2031تا2022هايسالطیدرصد3,2ساالنهمتوسطنرخبامسمعدن
مثبتاندازچشمومسقیمتتولید، رشدباال رفتن میزاندلیلکهیابدافزایش2031سالتاتنمیلیون29,2به2022
.خواهد بودتقاضا

شیلی
معادنیفعالیت هاي اجرایی برمستمرخشکسالیتاثیر دلیلبهمدتکوتاهدربرترولیدکنندهتبه عنوان شیلیفیچ اعالم کرد:

معادن،برخی درنشدهبینیپیشنگهداريوتعمیروکودلکودرکارگريمسائل،»لس پالمبرس«و » لس برونکس«مانند
رهبريبهراقويرشدرا بر عهده دارد،انیجهتولیدچهارمیککهکشوري،وجوداینبا.دادخواهدنشانراجزئیکاهش

.کردخواهدتجربهدرازمدتدربزرگمعدن کاران
BHPرودمیانتظاروخواهد کرداضافهاسکوندیدامعدنتولیدبهتوجهیقابلمیزانبهکوویدهايمحدودیتپایاندنبالبه
کودلکوکهحالیدرشود،تکمیل2022اواخردر»تک ریسورسز«شرکت بهمتعلقQuebrada Blancaدومفازپروژه

. استاین معدنعمربهسال47افزودن و»سالوادور«معدناساسیتعمیراتبرايدالريمیلیارد1,6پروژهاجرايمتعهد به 
بوریکگابریلجمهوررئیسکهاستمعدنبخشبرمالیاتوضع امکانازناشیمس در شیلی تولیدبلندمدتریسک هاي

ثیرتاکهمی رودانتظاراولیه،پیشنهاداتباشیلیکنگرهدرتوجهقابلمخالفتبهتوجهبا،وجوداینبا. کندمیدنبالراآن
.باشدمحدودتولیدبرآن

چین
ازیچینمسمعادنتولیدرشدظرفیت،افزایشدرتاخیروعیارکممعادنتعطیلیدلیلبهداردانتظار»فیچ«از سوي دیگر 

جملهازجدیدهايپروژهسریعافزایش.یابدکاهش2031سالتادرصدیکبهگذشتهدههدردرصدي6,9رشدنرخمتوسط
.کردخواهدجبراندیگرجاهايدرراکاهشنگ،کوالمجتمعوپوالنگمعدن
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پرو
اعتراضاتزیرایابد،کاهشچشمگیريورطبهقبلیبرآوردهايبهنسبتمدتکوتاهدرپروتولیدرشدپیش بینی کرد،»فیچ«

. استگذاشتهثیرتاپراکساترنشرکت» کوآخونه«معادنو»بامباسالس«معادنجملهازکلیديمعادنبرجوامع محلی
.برسدکوویدازقبلسطحبه2024سالتاساالنهتولیدکهکنندنمیبینیپیشگزارشاین نویسندگان

درچینیهايشرکتدالريمیلیارد10,2گذاريسرمایهبرايکشوراینمعادنوانرژيوزارتینیبپیشبهاشارهبا»فیچ«
.کردخواهدایفاپرومسبخشدرمهمینقشچینمعتقد است،آیندهسال10طیمعدنیپروژهپنج

)2012-2031تولید معادن مس جهان(-نمودار

جمهوري دموکراتیک کنگو
براي،»ماینینگزیجین«شرکت کاکوال-کاموآعظیممعدنتوسعهوایوانهومعادنلطفبهگو کندموکراتیکجمهوري
میلیون3حدودبه2031سالدرتولید این کشور ورفتخواهدفراترتنمیلیون2ساالنهتولیدازآیندهسالدربارنخستین

.رسیدخواهدتن
دولتیشرکتباکه»چاینا مینرالز«شرکتDeziwaپروژهوگلنکورسطتو»موتاندا«کبالت-مسمعدندوبارهاندازيراه

Gecaminesافزایدمیکشوراینقويرشدبهبیشترشود،میبرگزار.

قیمترکود
دالر7230با داد و ستد واستبودهنشینیعقبحالدرمارسماهدریتاریخسطحباالترینبهرسیدنزمانازمسقیمت

.را رقم زداخیرهفته10دررقمترینپایین،نیویوركدر
تنهردردالر11500به2031سالتاوتنهردردالر8400متوسططوربه2023سالدرهاقیمتکرد،بینیپیشفیچ

.شودمیظاهربلندمدتساختاريکسريبلندمدت،تقاضايقويبسیاراندازچشمدلیلبهزیرابرسد،
Mining.comمنبع:
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باید مشاهده کرد2023نزدیک شدن به روندي که با5بازار مس؛ 

طیتنهردردالرهزار10ازعبورازها پساست. قیمتبودههمراهنوسان هاییباتاکنون2022سال ابتدايازمسقیمت
سطحآنبهوانستنتچین،ضعیفتقاضايوتورمبامرتبطجهانیاقتصادياطمینانعدمتاثیرتحتنخست،ماههسه

را به تقاضاي فلزاتافزایشانرژي،پروسه انتقالکهرودمیانتظاراست ودرخشانهنوزمسبلندمدتالبته تصویر.بازگردد
سرمایهکهپردازدمیمسبازاردرروندبررسی پنجبه)INNاینوستینگ(خبريشبکهگزارشادامهدر.باشددنبال داشته

.کنندتوجهآنهابهبایداین بازارمند بهعالقهگذاران

چینوبهرهنرختورم،: کالناقتصادعوامل
وبهرهباالي نرختورم،مانندعواملیاست؛شدهچیرهمسبازاربر2022سالنوسانات درشد،گفتهکههمان طور
طی»کنکورد ریسورسز«تحقیقاتمدیر»هابزدانکن«.استشدهفلزرشدتوقفباعثچیندرکروناییجدیدهايمحدودیت

سال40درخودحدباالترینبهاکنونمتحدهایاالتاصلیتورمگفت:» فست مارکتز«مسکنفرانسدرسخنرانییک
این بامواجههعملیتجربه،زندگیازايدورهدرسال60کار زیرهیچ نیرويکهمعناي آن استبهاین. استرسیدهگذشته

.داردریزيبرنامهوکاروکسبمورددرمردمتفکرنحوهبرايپیامدهاییاینوستارا نداشتهتورم
اندازچشمبرالوقوعقریبرکودازترساست.بودهافزایشبهرو»رزروفدرال«رهبريبهجهانسرتاسردرنیزبهرهنرخ

.زندمیآسیبمسجملهازفلزات
فلز اصلیکنندهمصرفآسیاییاین کشورزیرااست،چینگذاشته،تاثیرمسشبخبرکهکلیديکالنروندهايازدیگریکی
به عمل راجدیدياقداماتتاکردوادارراامسال، دولت چیندر اوایل19-گونه جدید کوویدشیوع. به شمار می رودسرخ
.شدفلزاتتقاضايبهبودسرعتکاهشباعثکهآورد

انرژيپروسه انتقال
توافق تحلیلگرانبیشتر. پیدا می کندتضرورجهانرسانیبرقبرايمسازاستفادهفسیلی،هايسوختازهانجشدندوربا

احتراقموتورخودروهايازبیشتربرابرسهبرقی حداقلنقلیهوسایل.استانرژيانتقالبرنده در پروسهفلزمس، کهدارند
هايسیستموبرقیخودروهايشارژهايایستگاهدرمسازتفادهاس،موارداینکنند و باید بهمیمصرفمسداخلی
.استافزایشرو بههمچنانتقاضاتصویر، بنابرایندکراضافهراانرژيسازيذخیره

حرکتمستقاضايسریعرشداندازچشمسمتبهما: گفتزمینهایندرERGدربازارارشدتحلیلگر»اورتونوفسکیپیور«
بود،خواهدنیازموردعرضهشکافکردنپربرايمعدنجدیدظرفیتتنمیلیون11,3تا7,6آینده،سال10طی. ایمکرده

تقاضاي.کردنخواهدکمکیها نیزقیمتاخیرکاهشوعمل کرده اندکندبسیارچالشاینبهپاسخدرمعدنیهايشرکتاما
.شدخواهدبرابردوازبیش2030تا2020هايسالبینسبزنهاییمصرفهايبخشازمس
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ثانویهواولیهعرضه
درصد30حدودمس،المللیبینمطالعاتگروهگفتهبه. یابدمیافزایشنیزبازیافتیمسبهنیازمس،ازاستفادهافزایشبا

درمسالمللیبینمنانجدرپاكانرژيانتقالبرنامهمدیر»نونوفرناندو«.شودمیحاصلبازیافتیمسازمسجهانیمصرف
استخراجبهنیازدرصد25تنهاکارآمد،درصدي و100بازیافتباحتیجهانی،بانکبرآوردبر اساس: گفتسخنرانییک

.شودهاي مربوطه برطرفچالشوشوداستخراجپایداروموقعبهبایدمستقاضا،باشدنهمگامبراي. یابدمیکاهشمعدن

»سبزمس«عرضههايچالش
بحثیکبهپایداري. قیمتیهربهنهامادارد،معدناستخراجنیاز بهکهاستانرژيانتقالگذار به پروسهحالدرجهان
.گیردمیقراراستفادهموردبیشتر و بیشتر»سبزمس«دشوارمفهوماست و شدهتبدیلصنعتبراياصلی

ما،براي. باشدداشتهوجودسبزمسمعنايازروشنیتعریفکنمنمیفکرمن«: گفتAurubisاز»سورنسنهلمنمایکل«
اجتماعی؛مسئولیتوکنیممیتولیدکهمحصوالتیبازیافتمحیطی،زیستاثراتکربن،: استمختلفعنصرچهارشاملاین

»بشر...کسب و کار، حقوقشرکايغربالگريجملهاز
د،برنمیبهرهپیشرفتبرايکهمعیارهاییومی کنند تولیدسبزمسکنندمیادعاکههاییشرکتبه طور کلی، شفافیت

.استکلیدي

مسهايپروژهدرکمگذاريسرمایه
تصویرجدید،کمبود اکتشافاتوپایینتوجه به عیاربا. شودبهره برداري2022سالدرمسپروژهچندینشودمیبینیپیش
را بخشاینتواندمیمسجدیدهايپروژهدرگذاريسرمایهکاهشاین،برعالوه.استمبهمسرخفلزبرايدرازمدتعرضه

.داریمرانیازبیشترینفلزاینبه کهزمانیدرستکند؛کمبوددورهوارد
نیازامادارد،وجودزیاديقطعیتعدممدتکوتاهدر: گفت»ترافیگورا«درفلزاتتحقیقاترئیس بخش»جرمی ترین«

.شودمیترگرانوترسختاستخراج،ظرفیتافزودناست، در حالی کهباقیهمچنانجدیدهايپروژهبرايدرازمدت
Investing Newsمنبع: 

درصدي تولید مس پرو در آگوست1,5کاهش 
کهرسیدتنهزار207بیش از بهامسالآگوستاین کشور درمستولیدپرو،معادنوانرژيوزارتگزارشاساسبر

.داشتهشکادرصد1,5پارسالآگوستبهنسبت
ازبزرگ مسمعادنتولیدکاهشدلیلبهتولیدکننده مس جهانکشورمنفی دومینعملکرداین وزارتخانه اعالم کرد:

.است)درصد- 10,6(Southern Peru Copperشرکتو) درصد-Sociedad Minera Cerro Verde)11,5جمله
مسمعدنمجوزهايبا بیان اینکه پرواجتماعیيهارسانهدرپرووزیرنخست،»تورسآنیبال«از سوي دیگر 

درخصوصیگذاريکرد، افزود: سرمایهخواهدحفظراآنگلوآمریکن و میتسوبیشیهايشرکتبهمتعلق»کوئالویکو«
خواهد شد.تضمینکاملطوربهشودرعایتکارومحیطیاستانداردهايوقراردادتعهداتکهزمانیپرو تا

ممکنپرودولت،کردنگرانیابرازآمریکنآنگلوشرکتکهشدبیانآنازپسروزدواظهارات، اینبه گزارش رویترز
لغودربارهدولت: گفتتورس.جنوب باشددراین شرکتمسمعدنآبازاستفادهمجوزمجددبررسیحالدراست

.استنکردهصحبتکوئالویکومجوزهاي
محصوالتاز سوي تولیدکنندگانشدهارائهنظراتدلیلبهپروآبیاريوکشاورزيتوسعهوزارتاین،ازپیش

.کوئالویکو استنزدیکیدررودخانهدوازآبمکعبمترمیلیون22ازاستفادهارزیابیحالدرکهبودگفتهکشاورزي
آبمجوزمقاماتوگذاشتنخواهدتاثیريمنطقهدرآببهدسترسیبرهایشفعالیتکهاستمعتقدآمریکنآنگلو

.کردنداعطاشفافوقانونیصورتبهرا
منبع: رویترز
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2022در سال اقبال دوباره به زغال سنگ 
فراهم کرده است. شاید زمینه مساعدي را براي تولیدکنندگان زغال سنگ بحران انرژي و افزایش قیمت سوخت هاي فسیلی، 

کمتر کسی فکر می کرد که بازار زغال سنگ آن هم پس از روي کار آمدن جو بایدن و توافق اقتصادهاي بزرگ براي کاهش 
مصرف سوخت هاي فسیلی و انتشار کربن، دوباره رونق بگیرد. تهاجم روسیه علیه اوکراین و تحریم انرژي این کشور از سوي 

زد و سبب اقبال بیشتر به سوخت هایی همچون زغال سنگ شد.غرب، معادالت را بر هم
قیمتویابدمیافزایشتقاضاکهآنجااز.استشدهوابستهسوختاینبهدوباره جهانکهمعناستاینبهانرژيبازارشوك

ي زغال سنگ، شرکت ها.باید شاهد رشد سودآوري باشندسنگزغالبزرگتولیدکنندگانرسد،میخودحدباالترینبه
امسال در رنکینگ جهانی شرکت هاي معدنی به رشد قابل توجهی دست یافتند و شرکت هایی مانند گلنکور، شرکت زغال 

سنگ هند و برخی شرکت هاي چینی از سودآوري مناسبی برخوردار شده اند.
درصد900تقریبا2022نخستنیمهدراین شرکتسنگزغالواحداصلیدرآمدکهدادگزارشچندي قبل »گلنکور«

افزایش قیمت .استسالکلدرنایکیااستارباکسهايشرکتدرآمدازبیشکهرسیدهدالرمیلیارد8,9بهویافتهافزایش
شرکت معدنی جهان به رتبه سوم ارتقا داده است.50زغال سنگ، جایگاه این شرکت را بین 

مخالفان استفاده از زغال سنگ شامل گروه هاي حامی . داردهمراهبهزیاديعایديگذارانسرمایهبرايهنگفتسودهاي
زیرا،می دانندبراي سوختسنگزغالازاستفادهعادتتركشدن رهاکنونی را وضعیتمحیط زیست و مسائل آب و هوایی، 

.کنندمیتالشجدیدمعادندرگذاريسرمایهافزایشوتولیدکاهشبرايتولیدکنندگان
درجه1,5ازکمتربهجهانیگرمایشحفظاحتمالشود،سوزاندهواستخراجبیشتريسنگزغالاگروه ها معتقدند،این گر

.بودخواهدبعیدسانتیگراد
در شرایط هاتالشاین، ظاهرادهندپایاناین کاالازاستفادهبهنهایتدرتاشدندنزدیکتوافقیبهجهانرهبراناز آنجا که

را تقاضاوکردهمحدودراعرضهگذاري،سرمایهکاهشچوناست،کردهکمکسنگزغالتولیدکنندگانسودآوريبهکنونی 
،دریاراه ازطبیعیگازوسنگزغالبیشتروارداتباکندمیتالشاروپابه عنوان نمونه، . استافزایش دادهیزمانهرازبیش
.قطع کندروسیهوارداتازراخودنیاز 

الیااستر
افزایشدرصد8,5حدود2021سالدرسنگزغالازجهانیبرقتولید،بلومبرگاز سويشدهآوريجمعهايدادهاساسبر

. بود2018سالازافزایشنخستینکهرسیدساعتتراوات9600ازبیشبهویافت
بهبودوعدهبایمماهدرکهآلبانیز آنتونیوزیرنخستبرايبه مشکلی استرالیاسنگزغالدالريمیلیارد63صنعتآینده

راايگلخانهگازهايانتشارکاهشمربوط بهاهدافاودولتاگرچه. استتبدیل شدهکرد،آغازراخودکاراقلیمیاقدامات
وريآسودافزایشوکشوراینزغال سنگبرايراخریدارانکهانرژيجهانیبحرانبحبوحهدرويامااست،کردهتشدید

کهشودمیبینیپیش، بنابراین استدادهنشانسنگزغالوگازجدیدهايپیشرفتازخود راحمایت،ترغیب می کند
.باشدافزایشحالدرهمچناناسترالیاسنگزغالمعادنتولید

کهاستجدیدهاي پروژههايتوسعهودنمعابرايدرخواست29بررسیحالدراسترالیادولتمطالعه،نتایج یک اساسبر
. کنندمیتولیدسالدرتنمیلیون250ازبیشکامل،ظرفیتباتولیدصورتدر

این کشور پیگیري دررا جدیديهايپروژه، Peabody Energy Corpوگلنکور ،BHPجملهازاسترالیا معدنیهايغول
پوششبرايتاییدیهدنبالبه»کوئینزلند«درشیشرکت میتسوبیوBHPپیشنهاديمتالورژیکیسنگزغالمعدن. می کنند

از اظهار نظر در این زمینه خودداري کرد. BHPهرچند شرکت . استسال90بااليعمر



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

10

35پیشنهاديعمرمرکزي،کوئینزلنددرگلنکورمتعلق به شرکت» والریا«متالورژیکیوحرارتیسنگزغالمعدنهمچنین
حرارتیسنگزغالبهنسبتقابل توجهیطوربهوترمهمبسیارفوالدسازيفرآیندبرايکیمتالورژیسنگزغال.داردسال
است.ترقبولقابل،برقتولیددراستفادهمورد

پیش بینی افزایش تولید معادن زغال سنگ استرالیا-نمودار 

هند
بهعرضهودرصد20جاريمالیسالنخستنیمهدراین کشورسنگزغالتولیدبرخی گزارش ها در هند نشان می دهد که

نخستنیمهدربیشتربارگذاريوتولیدافزایشدلیلبههانیروگاهبهعرضهدر واقع، .ه استیافتافزایشدرصد17هانیروگاه
.استیافتهافزایش2023مالیسال

این مدت را با)،CILزغال سنگ هندوستان(شرکت،2023مالیسالابتدايدرتولیدرقمیدورشدحفظادامهبااز طرفی 
هايشرکتهمهوبودتنمیلیون 250این رقم در مدت مشابه پارسالحالی کهدر،رساندپایانبهتنمیلیون299تولید
بخشکهرسیدتنمیلیون24بهسپتامبرپایاندرسنگزغالداخلیهايکارخانهموجودي. کردندثبترارشد، CILتابعه

. یافتافزایشCILعرضه هايتوسطذخایرازايدهعم

اندونزي
قصداین کشوردولتوکردخواهدرشددرصد2,6اروپاقويتقاضايبحبوحهدر2022سالدراندونزيسنگزغالولیدت

ثبتازپس. استسنگزغالگان مهم کنندتولیدیکی ازاندونزي.دهدافزایشتنمیلیون663بهراسنگزغالتولید،دارد
. کندثبترادرصدي2,6رشداندونزيسنگزغالدنامعتولید،رودمیانتظار،2021سالدردرصدي8,9قويرشد

اروپااتحادیهکشورچندینازسنگزغاليتقاضاروسیه،ازجدیدسنگزغالوارداتايبراروپااتحادیهمحدودیتبهتوجهبا
بهگازتوجهیقابلمقداررسیدنازمانعروسیهاین،برعالوه. افزایش یافت2022سالنخستمهنیدرلهستانوآلمانمانند
. ه استشدبرقتولیدبرايسنگزغالازاستفادهموقتافزایشباعثاروپايگازبحرانوشدهاروپا
44,4یاتنمیلیون294,4به2022ژوئن28تاسنگزغالتولیداندونزي،معدنیمنابعوانرژيوزارتگزارشاساسبر

مطابق2022سالبرايراخودتولیدهدف،اندونزيسنگزغالکارانمعدناین،برعالوه.بودرسیدهاف امسال هداازدرصد
89تولیدبرايراخودهايبرنامهPT Bumi Resources،2022می12درنمونهعنوانبه. دادندافزایشدولتفاهدابا

.کردمنتشر2021سالتنمیلیون78,8مقابلدر2022سالدرسنگزغالتنمیلیون
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بازار زغال سنگ
ازمی تواند 2022در فصل پایانی چینوهندسوي اززغال سنگ سازيذخیرههايفعالیتافزایشانتظارتقاضا،سمتدر

درصد22امسالسومماههسهدرنقديتمعامالکلجماعالم کرد: حS&P Globalموسسه .کندحمایتهاقیمترشد 
. ندکتشویقراتقاضاتایافتکاهشرقابتیسطوحبهها قیمتچونداشت،افزایشدومماههسهبهنسبت
تواندمیزیرا،استخیره شدهاکتبر16درچینملیکنگرهنشستبههانگاههمهکهنده بودگفتپیش تر بازارمنابع

سنگزغال:گفتچینشمالدرمستقرنهاییکاربرانازیکی.کندارائهاسترالیاسنگزغالوارداتستسیامورددرشفافیتی
اکتبرملیکنگرهامیدواریموهستندنظرموردمابلندهايکورهدرهمیشه،کمگوگردوخاکسترباال وقدرتبااسترالیایی

.ارمغان بیاوردبهجدیديدلگرمی
بازارکلازدرصد80حدوداسترالیا،سنگزغالوارداتغیررسمیممنوعیتازقبلچین،S&P Globalهايدادهبر اساس

.بوددادهاختصاصخودبهرانقدي
و می دهندادامهبرقنیروگاه هايگازتولیدبرايخودعاديتولیدبههمزمانطوربهاروپاییککهايکارخانه،شودمیگفته

. بفروشندراخودشدهتولیدککمازاداروپاییفوالدهايکارخانهتااستايجرقهاین کار
دالر440تواندمیحرارتیسنگزغالکهگفتیدمیبه پیشماه15یاسالیکاگرگفت: H&Wعاملمدیر»بریستونیل«

در.کردندمیتوصیهراخوبدکتریکومی گرفتندتماسآمبوالنسباباشددالر600تواندمیشو ککسنگزغالوباشد
کهاستاینواقعیتداده،افزایشراسنگزغالقیمتوکردهمتالطمراانرژيبازارهاياوکراینبهروسیهتهاجمکهحالی
بهمجبور بودوداشتانرژيکمبوداز قبلاروپازیرابود،یافتهافزایشجنگ روسیهازقبلهاماهحرارتیسنگزغالقیمت
.روي آوردسنگالزغانرژي

حملهازقبلحتی. شدمیفروختهتنهردردالر80تا60حدودحرارتیسنگزغالپیش،سالششیاپنجافزود:وي
.بودیافتهافزایشتنهردردالر200حدودبهحرارتیسنگزغالقیمتاوکراین،بهروسیه
زمانآنازامارسید،تنهردردالر600بهکوتاهیمدترايب) فوالدسازيسنگزغال(متالورژيسنگزغال: گفتبریستو

.استحرارتیسنگزغالازکمترقیمت آن امااست،باالییقیمتهنوزاین. استیافتهکاهشتنهردردالر270حدودبه
سهدرهاقیمتاینافزایشباعثکهاصول بنیادي: گفت،Xcoalمنابعوانرژيشرکتعاملمدیر»تراشرارنی«همچنین 

.استشدهتشدیدروسیهسنگزغالتحریمباوداردوجودهمچنانشد،2021سالچهارمسه ماهه وسومماهه
معکوسناگهانیطوربهموجود را روندتواندنمیسادگیبهواستپیشدههچنداندازهنصفسنگزغالصنعت،آمریکادر

تقاضايبهبتواندکهرسدمینظربهبعیدورسیدخوداوجبه2016سالدراسترالیاسنگزغالتولیداز سوي دیگر، . کند
پیش ترکهراسنگزغالتنمیلیون47بایداروپاوبریتانیاکهبرآورد کردهXcoal. دهدپاسخحرارتیسنگزغالناگهانی

راتولیدبتوانندآمریکاسنگزغالمعادناگرتیح.تامین شودمتحدهایاالتازاستبعیدوکنندپیدا،آمدمیروسیهاز
.استمحدودصادراتبرايسنگزغالهاي پایانهظرفیتدهند،افزایش
اقتصاداگرگفته،، مدیرعامل شرکتتراشربرآورد کرده و تنمیلیون96راسنگزغالجهانیعرضهشکافXcoalشرکت

.کندمیواردسازيککوحرارتیسنگزغالقیمتبربیشتريرفشاکند،رشدویابدبهبودناگهانیطوربهچین
، بریستواما،دهدکاهشحدوديتاراهاقیمتوکاهش راتقاضااستممکنجهانیرکودفوالدسازي،سنگزغالمورددر

بهوکافیاندازهبهجدیدمعادنزیراد،مانمیباقیباالآیندهسالچنددرهاقیمتکهکردهبینیپیشH&Wعاملمدیر
و در حال حاضر به شدت به معادن جدید نیاز است.دشونمیایجادسادگی

روزهايکنممیفکراما،ماندنمیباقیباالطوالنیمدتبرايگفت: قیمتشوککسنگزغالقیمتمورددرنیز »تراشر«
یابد.میکاهشمحصوالتقیمت ویم،شجهانیبزرگاقتصاديرکودیکوارداگرگذشته است.125زیرقیمت دیدن

بع: بلومبرگامن
Mining.com
CNBC
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پیش بینی ماه اکتبر اداره اطالعات انرژي آمریکا

ماههسهدرمابینیپیشدربرنتخامنفتنقديقیمتدر گزارش ماه اکتبر اعالم کرد:)EIAاداره اطالعات انرژي آمریکا(
ونفتعرضهاحتمالیاختالالت. استدالر95میالدي 2023سالبرايوبشکههردردالر93متوسططوربه2022چهارم

بهاستممکنجهاناقتصادرشدکنديکهحالیدرشود،قیمت افزایشبهمنجرتواندمی،تولیدانتظارحدازترکندرشد
ر داد.بخروزدربشکهمیلیون2میزانبهنفتتولیداز کاهش اکتبر5درپالساوپک.کندکمکهاقیمتکاهش
دربشکهمیلیون28,6میانگینبهسپتامبردربشکهمیلیون29,6روزانهمیانگینازEIAبینیپیشدراوپکخامنفتتولید

طوربهبینیپیشاین درمتحدهایاالتخامنفتتولید.یابدمیکاهش2023سه ماهه نخستو2022چهارمماههسه
ازدر این صورت کهاست2023سالدرروزدربشکهمیلیون12,4و2022سالدرروزدربشکهمیلیون11,7متوسط
.رفتخواهدفراتر2019سالدرشدهثبترکوردباالترین
مایعهايسوخت

EIAطوربهو2022سالتمامبرايروزدربشکهمیلیون2,1متوسططوربهمایعهايسوختجهانیمصرفکرد،بینیپیش
بهEIAبینیپیشدرمتحدهایاالتفروشیخردهبنزینقیمت.یابدافزایش2023سالدرروزدربشکهمیلیون1,5متوسط

خردهقیمت. است2023سالدرگالنهردردالر3,57و2022چهارمماههسهدرگالنهرازايبهدالر3,80متوسططور
.است2023سالبراي کلدالر4,29و2022چهارمماههسهطیگالنهردردالر4,86متوسططوربهدیزلفروشی

دربشکههزار40کهباشدروزدربشکهمیلیون8,8متوسططوربه2022سالدرمتحدهایاالتبنزینمصرف،داریمانتظار«
باقیمیزاناینبهنزدیکسوختراندمانایشافزبا2023سالدرپیش بینی می کنیمواست2021سالازکمترروز

»بماند.
طبیعیگاز

هرازايبهدالر7,40حدودمتوسططوربههابهنريطبیعیگازنقديقیمتپیش بینی کرد، اداره اطالعات انرژي آمریکا
6زیربهآمریکاطبیعیگازتولیدافزایشباسپسوباشد2022چهارمماههسهدر) MMBtu(بریتانیاحرارتیواحدمیلیون

.یابدکاهش2023سالدردالر
فوتتریلیون3,5بهنزدیکبارا) اکتبرتاآوریل(تزریقفصل،متحدهایاالتطبیعیگازموجوديکهکنیممیبینیپیش«

».بودخواهد) 2017-2021(سالهپنجمیانگینازکمتردرصد6کهبرساندپایانبهمکعب
eia.govمنبع:
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022اکتبر16به روز رسانی: 
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بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
يبراگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهدصادر شيفوالداقالمتنونیلیم5بربالغسالامییابتداماههپنجیط

اقالمصادراتنیاازشیپتاکهیحالدرخورد؛رقمیکاهشروندیاسفنجآهنوشمشومحصوالتمقاطع،همه
ران،یافوالددکنندگانیتولانجمنآماراساسبر. کردیطینزولروندریاخماهدویطاماداشت،يصعوديرونديفوالد

134وونیلیمکیبهنسبتکهشدهصادريفوالدلیطومقاطعتنهزار18وونیلیمکیامسالخستنماههپنجیط
.استداشتهکاهشدرصد10گذشتهسالمشابهمدتدرشدهصادرتنهزار

ونیلیم2بهروزدرايبشکههزار14کاهشباوریشهردررانیانفتدیتول:کرداعالمخودگزارشنیدتریجددراوپک
هیثانومنابعازنقلبهخودگزارشنیدتریجددر)اوپک(خامنفتصادرکنندهيکشورهاسازمان.دیرسبشکههزار557و

کهدیرسروزدربشکههزار557وونیلیم2به1401ماهوریشهربابرابر2022سپتامبردررانیانفتدیتول: کرداعالم
.افتیکاهشروزردبشکههزار14آنازشیپماهبهنسبت

بودجهحهیالکیتفکيبرامجلسیداخلنامهنیآئقانون182مادهاصالحطرحدارتیاولویبررسبامجلسندگانینما
یعلننشستدرندگانینما.  کردندموافقتمختلفیزمانبازهدودرآنیبررسوارقامحهیالواحکامحهیالبخشدوبه

مادهبهتبصرهکیالحاقواصالحطرحدارتیاولویبررسيبرامفتحيمحمدمهدياتقاضیبررسانیجردرمهر19
درحاضرندهینما195مجموعازممتنعيرا3ومخالفيرا12موافق،يرا156بامجلسیداخلنامهنیآئقانون182

.کردندموافقتتقاضانیاباجلسه،

يمترفروشیاحتمالبرنامهازتهراندرمسکنيمترفروشدیجديایازوبهاشارهباتهرانشهرينوسازسازمانسیرئ
دراقدامنیاوشودیمآغازمسکنيمترفروشآباناواخرازو گفت:دادخبرامسالآباناواخرازکاالبورسدرمسکن
.استخرديهاهیسرماجذبجهت

داشت.يدرصد21افتروزانهمعامالتارزشویافتشکاهمهرسومهفتهدرسهامبازارمعامالتازیبدهاوراقسهم
کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

خرداد10و1400يد14مصوبهياجراخواستارکشوریاتیمالامورسازمانسیرئبهيانامهدربورسسازمانسیرئ
نیادریدعشقیمج. شدهايکارگزارانیمشتربهییاعطاکارمزدیاتیمالتیمعافيراستادربورسیعاليشورا1401

درژهیبویاتیمالزانیمم،13/10/1400خیتارازصدراالشارهقانونبودناجراالزموجودباکهاستشدهمتذکرنامه
اقدامسابقيهابخشنامهبراساسکماکان،يکارگزاريهاشرکتتوسطانیمشترهیییااعطاعتباراتکارمزدخصوص

.ندینمایم

تالشکهشدهافتیدردیجدیمالنیتامهیاوليتقاضانیچند: کرداعالمبورسسازمانيهابورسبرنظارتریمد
انتشارمجوزاخذومداركیبررسنکهیاانیبباییصبايمهدریام. شوندفیتکلنییتعکوتاه،زمانمدتدرشودیم

فروشاریاختاوراقانتشاريبراهادرخواستارائهخصوصدر: افزودشود،یمانجامممکنزماننیترکوتاهدریتبعاوراق
طیشراحائزصورتدروشودیمانجامهایبررسممکنزماننیترکوتاهدرناشريسوازمداركلیتکمازپس،یتبع

.شودیمصادرحاصلهمنابعبهاتکاباسهامیتیحمادیخرویمالنیتاممنظوربهاوراقانتشاريبراالزممجوزبودن،

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال
مهر )25تا 10( از 

ارزش معامالت 
(میلیون ریال)

180،227،964گروه صنعت
29،463،900شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایرانسهم 
%16از گروه صنعت

کاال روش محصوالت گروه ملی مس در بورس ف
)مهر25تا 10( از 

مقدار
(تن)

ارزش
(میلیون ریال)

12،00027،973،371کاتد
00مفتول

4001،437،220کنسانتره مولیبدن
12،40053،308سایر
24،80029،463،900جمع
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1401شهریور -رید کل اقتصادشاخص مدیران خ

گزارشو) اقتصادشامخ(اقتصادکل) PMI(خریدمدیرانشاخصطرحوششمسیدورهگزارشایران،اتاقهايپژوهشمرکز
برکهگزارشدواین. کردمنتشررا) صنعتشامخ(صنعتبخش) PMI(خریدمدیرانشاخصطرحدورههشتموچهل

هايفعالیتمیزانافزایشوشامخماههسهنزولیروندتوقفازشدهتهیهشهریوردرتصادياقهايبنگاهاطالعاتاساس
اقتصادشامخ1401شهریوردرایراناتاقهايپژوهشمرکزگزارشبر اساس.ددارحکایتمردادبهنسبتصنعتیواقتصادي

. دهدمینشانافزایشواحد4,8و4,02،مردادبهنسبتترتیببهکهرسید واحد53,25بهصنعتشامخوواحد52,08به
وندارندقرارمساعديشرایطدرتولیدبرايشدهخریداريلوازمیااولیهموادموجوديازنظراقتصاديهايبنگاههمچنانالبته
.هستندمواجهمشکالتیباتقاضاسطحبودنپایینواسطهبهنیزمحصوالتفروشازنظر

اقتصادکلخریدمدیرانشاخص
درایراناقتصادکلبراي) نشدهفصلیتعدیل(خریدمدیرانشاخصکشور،اقتصاديهايبنگاهازشدهانجامنظرسنجیطبق

50ازبیشتراصلیهايلفهومسایرشدهخریداريلوازمیااولیهموادموجوديمؤلفهجزبهماهایندربود. 52,08شهریورماه
.بود

. استداشتهافزایش) 52,34(وکارکسبهايفعالیتمیزانشاخصماه،ایندردهدمینشانشهریوردراقتصادشامخبررسی
باساختمانبخشکهدرحالیداشت،بخشسهمیاندرراافزایشبیشترینکهاستصنعتبخشتولیددلیلبهافزایشاین

.بودروه روبيشدیدرکود
باالترینبهوداشتافزایشرکود،پیاپیماهدوازپس) 52,87(شهریوردرانمشتریجدیدسفارشاتمیزانشاخصهمچنین

سفارشاتکاهشباساختمانبخشدروافزایشباکشاورزيوخدماتبخشدرشاخصاین. رسیداخیرماههچهارمیزان
.بودهمراه

این. بودروه روبکاهشباهمچنان) 45,22(شهریوردرشدهخریداريلوازمواولیهموادموجوديشاخصمیان،ایندر
گفتهبه. بودروه روبشدیدکاهشباکشاورزيوخدماتوصنعتبخشدرساختمان،بخشدرافزایشبا وجودشاخص
.استاولیهموادموجوديکاهشعمدهدلیل،گردشدرسرمایهونقدینگیشدیدکمبوداقتصاديفعاالن

اخیرماههسهمقدارکمترینبهوداشتکاهش) 45,24(شهریورماهدرخدماتیااالکصادراتمیزانشاخصدیگرسوياز
بهعمدتاصادراتکهازآنجا. بوداربعینتعطیالتدلیلبهعراقبهصادراتکاهشدلیلبهصادراتکاهشاینازبخشی. رسید

.استشدهایرانصادراتیجانشینترکیههافعالیتبرخیدراقتصاديفعاالنگفتهبهشود،میانجامهمسایهکشورهاي
دررکودبا وجودشاخصاین. شدبهترقبلماهبامقایسهدراندکی) 52,83(خدماتیاکاالهافروشمیزانشاخصهمچنین

.بودکشاورزيوخدماتبخشدررونقشاهدصنعت،وساختمانبخش
اولیهموادمینتابرايگردش،درسرمایهمینتادرهابانککاريهمعدمونقدینگیشدیدکمبوددلیلبههاشرکتطورکلیبه
اولیهموادقیمترفتنباالآنتبعبهوترجیحیارزحذفهمچنین. هستندروه روبمالیمنابعکمبودباخودموردنیازلوازمیا
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ونکنندریزيجوجهبهاقدامهاريمرغداودهندکاهشراخودفعالیتطیوروداممانندصنایعیدرتاشدهباعثموردنیاز
.داردوجودآیندههايماهدرکمبودبینیپیش

صنعتبخشدرخریدمدیرانشاخص
شهریورماهدر) نشدهفصلیتعدیل(صنعتخریدمدیرانشاخصصنعت،بخشهايبنگاهازآمدهدستبههايدادهاساسبر

. داشتافزایشمردادبهنسبتصنعتبخشهايفعالیتمیزانشهریورماهردقبلهايسالمانندآمد ودستبه53,25عدد
هايفعالیترشتهمیاندر. داشتندافزایشاولیهموادموجوديغیرازبهصنعتبخششامخاصلیهايلفهموهمهشهریوردر

روه روبکلشاخصکاهشترینبیشباگازونفتهايفرآوردهومبلمانوکاغذچوبچرم،وپوشاكصنایعترتیببهصنعتی
.ندبود

شهریورمانندانتظارطبقوداشتافزایشمردادبهنسبت) 55,74(شهریوردرصنعتبخشمحصوالتتولیدمقدارشاخص
کاهششدتبههمتولیدشاخصبود،کاهشیکلشاخصکهصنایعیدرهرچندبود؛همراهرشدباشاخصاینقبلهايسال
صنایعصنعت،بخشدرداشت. افزایشمردادبهنسبت) 50,76(شهریورماهدرمشتریانجدیدسفارشاتنمیزاشاخص.یافت

کمبود،اقتصاديفعاالنعقیدهبه. دبودنروه روبسفارشاتمیزاندرکاهشبیشترینباچرموپوشاكومبلمانکاغذ،چوب،
.تقاضاستپایینسطحاصلیدلیلنقدینگیشدید

دهندهنشاناماداشت،افزایشکمیمردادبهنسبتگرچه) 45,05(شهریورماهدرشدهخریدارياولیهموادموجوديشاخص
.یافتافزایشمردادبهنسبتبیشتريشیببا) 62,80(شهریورماهدراولیهموادخریدقیمتشاخص.استاولیهموادکمبود

ازناشیکاهشاینازبخشی. یافتکاهشکمتريشیببادادمربهنسبت) 48,48(شهریوردرکاالصادراتمیزانشاخص
مردادبهنسبتکمتريشیببا) 46,95(شهریورماهدرتولیدشدهمحصوالتقیمتشاخص.استبودهاربعینتعطیالت

درهمچناناماکمتريشدتبامردادماهبامقایسهدر) 47,79(شهریوردرمحصوالتفروشمیزانشاخصداشت. کاهش
.استشدههاشرکتفروشمقدارکاهشباعثنقدینگیوخریدقدرتشدیدکاهش. استکودر

بینیخوشدهندهنشاناماداشته،افزایشکمتريشدتباقبلماهبهنسبت) 62,18(آیندهماهدرتولیدانتظاراتشاخص
است.مهرماهبرايصنعتبخشفعاالن
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1401بستانتادربیشتروساله15نرخ بیکاري جمعیت

نظرازبیشتروساله15جمعیتدرصد41میزانبه1401تابستاندر. شدمنتشر1401تابستانکارنیرويآمارگیريطرحنتایج
استآنازحاکیاقتصاديمشارکتنرختغییراتبررسی. اندگرفتهقراربیکارانیاشاغالنگروهدریعنیاند،بودهفعالاقتصادي

.استیافتهکاهشدرصد0,1) 1400تابستان(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخاینکه
بررسی. اندبودهبیکار،)بیکاروشاغل(فعالجمعیتازدرصد8،9کهدهدمینشانبیشتروساله15افرادبیکارينرخبررسی

درصد0,7،) 1400تابستان( قبلسالردمشابهفصلبهنسبتشاخص،اینکهبودهآنازحاکیبیکارينرختغییراتروند
.استیافتهکاهش
هزار374قبلسالمشابهفصلبهنسبتکهبودهنفرهزار779ومیلیون23فصلایندربیشتروساله15شاغالنجمعیت

. استداشتهافزایشنفر
سهمبیشتریندرصد50،4باخدماتبخش،1401تابستاندرکهدهدمینشاناقتصاديعمدههايبخشدراشتغالبررسی
.دارندقراردرصد15,8باکشاورزيودرصد33,8باصنعتهايبخشبعديمراتبدر. استدادهاختصاصخودبهرااشتغال

. اندبودهبیکار1401تابستاندرسنیگروهاینفعاالنازدرصد23کهاستآنازحاکیساله24تا15جوانانبیکارينرخ
2,7) 1400تابستان(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخفصلیتغییراترسیبر

.استیافتهکاهشدرصد
گروهاینفعالجمعیتازدرصد1401،16،2تابستاندرکهدهدمینشاننیزساله35تا18سنیگروهبیکارينرخبررسی

درصد1,4میزانبه1400تابستانبهنسبتنرخایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخفصلیتغییرات.اندبودهبیکارسنی
.استیافتهکاهش
بهشاغلجمعیتدرصد1401،9،2تابستاندرکهدهدمینشانناقصاشتغالدارايبیشتروساله15جمعیتسهمبررسی
آمادهوکردهکارهفتهدرساعت44ازکمتر) …وبیشترساعتباکارنکردنپیداکاري،رکودغیرکاري،فصل(اقتصاديدالیل
. اندکردهکارهفتهدربیشتروساعت49بیشتر،وساله15شاغالنازدرصد39,6کهحالیدراند،بودهاضافیکارانجامبراي
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

مسیشستگبازنصندوقرعاملیمددارید
شانیاندهیآترهیمداتیهورعاملیمدبا

نیامعاونانوصنایع مس یبازنشستگصندوقرعاملیمد
شرکت رهیمداتیهياعضاورعاملیمدبامؤسسه

.ندکردگووگفتوداریدمسشانیاندهیآت
یبازنشستگصندوقمؤسسهیعمومروابطگزارشبه

،1401مهر11دوشنبه؛رانیامسعیصنایملشرکت
مجموعه،ازکاملگزارشارائهرمحمدپور ضمنیشهعبدال
هاسالیطمسشانیاندهیآتيگذارهیسرماشرکت: گفت
رمجموعهیزيهاشرکتازیکیعنوانبهخودتیفعال

رانیامسعیصنایملشرکتیبازنشستگصندوقمؤسسه
صندوق،ياقتصادویماليبازوعنوانبهتاکنون
دررایمختلفيهابرنامهوآوردهعملبهيادیزيهاتالش
.داردوداشتهاجرادست

يهاتیفعالازیمهمبخشحاضرحالدر: افزوديو
وسهامدريگذارهیسرماهاسالنیایطشرکت
کهيکردیروبایول،استبودهيگذارهیسرمايهاصندوق

شده،اتخاذشرکتتوسط1393ساليابتدااز
ع،یتجميراستادرسهامبازاربرعالوهرکتشيهاتیفعال
دایپگسترشياقتصادویمالچرخهلیتکم،ییافزاهم

اکنونهممسشانیاندهیآتيگذارهیسرماشرکتوکرده
لیتبديگذارهیسرماوياقتصادویمالنگیهلدکیبه

.استشده

کِروِرمعدنسازيجادهدومفازعملیاتآغاز
باکِروِرمسمعدنسازيجادهدومزفااجراییعملیات
شهرستاندرریالمیلیاردهزار17ازبیشگذاريسرمایه

.شدآغازعنبرآباد

ملیشرکتمدیرعاملرستمیعلیپرس،مسگزارشبه
مسیراجرايازبعد: گفتمراسمایندرایرانمسصنایع

.شودمیآغازمعدنبرداريباطلهعملیاتشروعدسترسی،
مستولیدکارخانهطراحیهمزمان: افزودادامهدروي

مستولیدباوشدخواهدشروعلیچینگروشبهکاتدي
توسعهبهتوانیممیآینده،سالدوطیمنطقهدرکاتد

.باشیمامیدوارممنطقهدرمسدستیپایینصنایع
امیدواريابرازایرانمسصنایعملیشرکتمدیرعامل

آیندهسالبهارتامعدنبهرسیدستجادهدومفازکرد،
.گیردقراربرداريبهرهمورد

ظرفیتبهاشارهبانیزکرماناستاندار،فداکارمحمدمهدي
اولیهوشناساییکارهايانجامازکرورمسمعدنخوب
.دادخبرپروژهترسریعاجرايبراي
قبلازمعدنبهدسترسیجادهازبخشی: کرداضافهوي

شرکتتالشباکهبودماندهراکدمدتیمااشدهانجام
دومفازدادستانی،هايپیگیريوایرانمسصنایعملی

.استانجامحالدردسترسیجاده

اکتشافپروانهصدوريدرصد3,5شیافزا
نخستماههچهارطیاکتشافهايپروانهصدورمیزان

مدتایندرهمچنین. یافتافزایشدرصد3,5امسال،
پیدارشددرصد61برداريبهرههايپروانهاشتغالمیزان

.کرد
داده،فناوريدفترایمیدرو،عمومیروابطگزارشبه

گزارشترینتازهدرمجازيفضايامنیتواطالعات
معدنبخشدرتجارتومعدنصنعت،وزارتعملکرد

فقره297تیر،پایانتافروردینابتداياز: کرداعالم
مشابهمدتطیرقماین. شدصادرمعدنیاکتشافپروانه
.بودفقره287گذشته،سال

فقره153وکشفگواهیفقره137مدت،همیندر
مدترقمبامقایسهدرکهشدصادربرداريبهرهپروانه
فقره159وکشفگواهیفقره143(گذشتهسالمشابه
درصد3,8ودرصد4,2ترتیببه) برداريبهرهپروانه

.یافتکاهش
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چهارطیبرداريبهرهپروانهصدورازناشیاشتغالمیزان
بهنسبتکهرسیدنفر2525بهامسالنخستماهه

61,1،)نفر1567(گذشتهسالمشابهمدتاشتغال
.دهدمینشانرشددرصد

کیمیاسرمایهتامیننویسیپذیره
ازپسمس،ملیشرکتاقتصاديومالیمعاونگفتهبه

درکیمیاسرمایهتامینشرکتقانونی،مراحلدنشطی
بهورودبرايراخودسهامنویسیپذیرهامسال،آباناوایل

.کردخواهدآغازفرابورس
بخشتوسعهبرايمالیتامین«پرس،مسگزارشبه

تامینخدماتارائه«،»مرتبطمعدنیصنایعومعدن
بهمتنوعمالیخدماتارائه«و»داراییمدیریت«،»مالی
اهدافترینمهمجمله از»صنعتهايحوزهسایر

پیگیريباکهاستکیمیاسرمایهتامینشرکتتاسیس
وبورسسازمانازآنمجوزایرانمسصنایعملیشرکت

. شداخذبهادراوراق
تولیدمالیتأمیناهمیتبهتوجهباافزود: تقدسیحسین

مینتانظامنسیلپتاازاستفادهومعدنوصنعتبخشدر
سالدرایرانمسصنایعملیشرکتسرمایه،بازارمالی

تامینشرکتیکتاسیسمجوزاخذدرخواست،1400
تقدیمتهرانبهاداراوراقوبورسسازمانبهراسرمایه

وتاسیسمجوزاخذمختلفمراحلطیازپسو کرد
سرمایهتامینشرکتتاسیسمجوزالزم،مستنداتارائه

هزار20سرمایهبا) تاسیسشرفدر- عامسهامی(میاکی
1400اسفنددربورسعالیشورايتوسطریالمیلیارد

تامینشرکتسهامازدرصد60اساس،اینبر.شدصادر
بهمتعلقریال،میلیاردهزار12مبلغبهکیمیاسرمایه
سرمایهازدرصد40واستایرانمسصنایعملیشرکت

نویسیپذیرهطریقازریالمیلیارد8000معادلآن
خواهدعرضهگذارانسرمایهبهآبانابتدايدرعمومی

.  شد
درصد40گفت: مسملیشرکتاقتصاديومالیمعاون

در-عامسهامی(کیمیاسرمایهتامینشرکتسرمایهاز
بازاردرعمومینویسیپذیرهطریقاز) تاسیسشرف

توانندمیگذارانسرمایهکلیه. شدخواهدتامینفرابورس
بهاقدامکارگزاري،هايشرکتطریقازماهآباناولدر

پذیرهدرسهمهرقیمت.کنندخریدسفارشثبت

شدهذکرنویسیپذیرهدر. استریال1000نویسی،
شرکتوعاملکارگزارهومن،ارگکارگزاريشرکت
.استنویسیپذیرهمتعهدسرچشمهمسگذاريسرمایه

سنگاني در بردارباطلهيدرصد88رشد
عملیاتمیزان: دادخبرسنگانآهنسنگمجتمعمدیر
نخستماههششطیسنگانمجتمعدربرداريباطله

رشدازحاکیکهرسیدتنمیلیون23ازبیشبهامسال
.استگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتدرصدي88
تصریحعفريجحسنایمیدرو،عمومیروابطگزارشبه

ماههششدرکهخوردهرقمحالیدرعملکرداین: کرد
13سنگاندربرداريباطلهمیزانگذشته،سالنخست
ششطیدیگرسوياز: گفتوي.استبودهتنمیلیون

میلیون10,8ازبیشاستخراججاري،سالنخستماهه
میزان.استرسیدهثبتبهسنگاندرآهنسنگتن

نخستماههششطیمجتمعاینمعدنیمادهاستخراج
.استبودهتنمیلیون8,2بهنزدیکگذشتهسال

شودیمواگذارايدهیمزایدولتمعدن5000
بایدولتمعدن5000: گفتتجارتومعدنصنعت،ریوز

ودیتوليراستادرهاتیظرفنیاازنهیبهاستفادههدف
مردماریاخترددهیمزاصورتبهبارنینخستيبرااشتغال

.ردیگیمقرار
ازدیبازددرنیامیفاطمدرضایسمعدن،يایدنگزارشبه

انیرامشهرستانیرضمنطقهيبرداربهرهحالدرمعدن
ها،يواگذارنیاکهکرديدواریاماظهارگلستاناستان

فعالگذشتهازشیبراکشورمعدنحوزهيهاتیظرف
چندسالیطيواگذارقابلمعادن: دادادامهيو.کند

آمادهیقانونندیفراکردنیطباوشدهییشناساریاخ
.استيواگذار

نیماشنشدنروزبهونیتام،تجارتومعدنصنعت،ریوز
ویماندگعقبعواملازراریاخسالچندیطمعدنآالت

نیاوجودبا: گفتوبرشمرددیتولکاهشبامواجهه
آالتنیماشسالکیدلمعاریاخماهششدرمشکالت

قرارآناناریاختدروشدنیتامکشورمعادنازینمورد
.گرفت

تایمعدنخاممواديفرآور،میهستدرصدد: افزوديو
.کنددایپادامهرهیزنجآخر
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