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دهه آتیهايهشدار مدیران ارشد مس جهان به کمبود
هايبرنامهسرعت دادهشداریکی از بزرگ ترین شرکت هاي تولید مس جهانمدیرعامل

دلیلبهاستممکنکربنانتشارکاهشاهداف وقتصادهاابهرسانیبرقبرايجهانی
. شودکند،در آیندهمسعرضهکمبود

تقاضايافزایشاضافه کرد:فریپورت مک مورانمعدنیگروهمدیرعامل»کرسونآریچارد«
انتقال خطوطوتجدیدپذیربرق،برقیخودروهايبه سمت سریعحرکتبرايمسجهانی

خواهدوجودمسدرتوجهیقابلبسیارودکمب: گفتاو. شدخواهدمس کمبودباعثبرق
.» بودخواهددشواربسیارشدهتعییناهدافبرآوردنوداشت

احتراقیموتوربیشتري نسبت به خودرو دارايمسبرابرسهتواندمیبرقیخودرویک
يبیشترحجم مسبرابرپنجبه تجدیدپذیرانرژيهايپروژهکهحالیدرکند،استفاده

. دارندنیازايهستهوسنگزغالگاز،سنتیهايروگاهنینسبت به
هاییپروژهازمسساالنهعرضهتنمیلیون9,7بهنیازکهکرداعالم»مکنزيوود«شد،منتشرگذشتههفتهکهگزارشیدر

.استسالردتنمیلیون25مسبازاراندازهحاضرحالدر. قرار نگرفته اندتصویببراي دهه آینده مورد هنوزکهاست
در )جهانمستولیدکنندهترینبزرگ(کودلکومدیرعامل» پاچکوماکسیمو«از سوي دیگر 
میلیون7تا6بینآیندهدههدرمسکسريپیش بینی کرد،تایمزفایننشالگفت و گو با

. باشدتن
کهگفتهپاچکووشدهمواجهمشکلباخودمعادندرتولیدو پایداري حفظبرايکودلکو

: گفتاو. بازگردد2021سالتولیدسطحبهتواندنمیآینده سالچهارتااین شرکت 
.در حال انجام استمنابعجایگزینیبرايالعادهفوقیتالش

اقتصادرکوداز آنجا که ،گویندمیارشد اجرایی شرکت هاي معدنی مس جهانمدیران
درار باززادمابینیپیشبهراکاالهاياستراتژیستوآوردهپایینرامسقیمتجهانی

. استشدهتشدیدمس عرضهچالشداده،سوق2023سال
شرایطدرگذاريسرمایهبهتمایلیهاشرکتوکندمیبدتررامشکلفقطکنونی اقتصاد جهانآشفتگی:گفتکرسونآ

.ندارندي اقتصادامروز
خریدمدیرانهايگیريتصمیمبرشدتبهوددهمیتشکیلراهاانبارموجوديازکوچکیبخشکهمسقابل مشاهدهذخایر

.ندکمیایجادراقیمتنوسانخطراین مساله وددارقرارسطحترینپاییندرگذاردمیثیرات
روسیهعرضهازاجتنابکهگفتندصنایع مسمدیران. کندمیمتزلزلرامسجملهازفلزاتعرضهنیزژئوپلیتیکیهايتنش
قراردادهايامضايیاسنگینپرمیوماخت دپربهمایلخریدارانکهجاییاست،شدهاروپادرنخریداراتکاپويبهمنجر

.هستندموادتامینبرايبلندمدت
استخراجکههاییپروژه،دولتیهايمجوزطوالنیهايفرآیندازناشیعواملازايمجموعهکهگویندمیمستولیدکنندگان

.کندمیبرانگیزچالشرابلندمدتتقاضايرشدبهپاسخگویی،آماده به کارهايژهپروکمبودواستدشوارترآنهافلز از 
شیلیدرجهانمسهايپروژهترینبزرگازیکیتوسعهحالدرکهTeck Resourcesاجراییمدیر»پرایسجاناتان«

. »درست از آب در نمی آیدجدیدهاي عرضهموانعوتقاضاافزایشمعادله«گفت:است،
با بیان اینکهکرسونآ.دهدکاهشراکمبودفشارازمقداريتواندمیمسقراضهازتولیدافزایشباعرضهپاسخ،وجوداینبا 

وپایبندکنونیفناوريبهفقطامروز اگر، افزود:کندبازراعرضهقفلتواندمینیزفناورينشدهبینیپیشهايپیشرفت
.دگیرمیپیشیواقعیتازآرزوها،باشیمهاچالشنظاره گر

منبع: فایننشال تایمز
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2022پیش بینی گروه بین المللی مطالعات مس از تولید و مصرف سال 
نمایندگان. دادجلسهتشکیلپرتغاللیسبوندر2022اکتبر19تا18تاریخدر) ICSG(مسمطالعاتالمللیبینگروه

مورددربحثبرايجهاندرمسکنندهمصرفوکنندهتولیدپیشروکشورهاياز بسیاريیصنعتمشاورانودولتی
شدهتصفیهمسمصرفوتولیدجهانیتوازنمورددرICSGدیدگاهآماري،کمیتهجلسهدر.کردندشرکتکلیديموضوعات

.شدتدوین
تولید معادن مس جهان- 1نمودار 

به میزانباالتريرشدبا 2023سالدرودرصد3,9انمیزبه2022سالدرجهانمسدنامعتولیدپیش بینی می شود، 
ICSGانتظاراتبامقایسهدراما،بودهرشدحالدرهرچند،2022سالدرمسدنامعجهانیتولید.یابدافزایشدرصد5,3
.استشدهدرصد 3,9بهدرصد 5ازامسالرشدنرخبازبینیبهمنجرکهداشتهضعیفیعملکرد2022آوریلدر

)2017-2023(مس جهانتوسعهدر حال و راه اندازيدر حالمهم معادن- 2نمودار 
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عیارشیلی،درآبهايمحدودیت،ژئوتکنیکیوعملیاتیمسائلکار،نیرويغیبتو19-کوویدبامرتبطهايمحدودیتتداوم
.استکردهمحدوددنیمعادن و فعالیت هاي معازتعداديدرراتولید،و مسائل کارگريپرودراجتماعیاقداماتوپایین

در جمهوري عمدتا(توسعهدر حال وجدیدمعادنتولیدافزایش از2022سالدرمعادنجهانیتولید،وجوداینبا
.بردمیبهره)اندونزيدموکراتیک کنگو و

.استبهبودلحادرمسهايپروژهشد،اندازيراهمسبزرگمعدندوتنهاکه) 2017-2020(سالهچهاردورهیکازپس
در) توسعه اي(TenkeوKamoa Kakulaازعبارت،آغاز به کار می کنند2023/2021هايسالدرکهبزرگیهايپروژه
. هستندشیلیدرQuebrada Blanca QB2وSpence-SGOوپرودرQuellavecoکنگو،

کههاییپروژهبیشتر. انتظار می رود، آغاز شودیاشدهآغازنیزاي توسعههمچنینوکوچکومتوسطهايپروژهازتعدادي
تولیددردرصد5,3به میزانباالتريرشد،2023سالبراي.هستندکنسانترهتولید معادن،آغاز به کار می کننددورهایندر

پیش بینی می شود. جهانمعادن
رشديبا2023سالدرویابدبهبودشتهگذسالکاهشنسبت به2022سالدرSX-EWمس به روشتولید،رودمیانتظار

ایاالتدروپرومکزیک،درکمترحديتاجمهوري دموکراتیک کنگو و درو توسعه اي جدیدهايپروژهتوسطعمدتاکه
باشد.کاهشرو بهشیلیدر SX-EWتولیدهمچنین پیش بینی می شود،. دهدادامهافزایششود بهمیمتحده پشتیبانی

ینی مس تصفیه شدهپیش ب
افزایشدرصد3,3میالدي 2023سالدرودرصد2,8حدود2022سالدرجهانشدهتصفیهمستولید،شودمیبینیپیش
درتولیدغیرمنتظرههايمحدودیتدلیلبه2022سالشده درمس تصفیهجهانیتولیدبرايشدهبینیپیشرشد.یابد

حدازترطوالنییاغیرمنتظرههايتعطیلیوSX-EWکارخانه هايافزایشدرتاخیر،اولیهذوبهايکارخانهازتعدادي
ایاالتمکزیک،برزیل،شیلی،درعمدتااین موارد.ه استیافتکاهشدرصد2,8بهدرصد4,3ازناشی از تعمیراتانتظار

.استدادهرخاروپااتحادیهکشورهايازبرخیوزامبیامتحده،
وچینالکترولیتیظرفیتمداومگسترشبابه طور عمده 2023و2022هايسالدرجهانیشدهپاالیشتولیدرشد

اولیهتولید، رودمیانتظار.شدخواهدپشتیبانی) الکترو واینینگظرفیت(کنگودرSX-EWیافتهتوسعهوجدیدهايعملیات
. باشدهمراهباالتريرشدنرخبا2023سالدر) قراضهاز(ثانویهو) کنسانترهاز(

،شودمیبینیپیش.بردخواهدسودثانویهتصفیه ظرفیتبهافزودنازثانویهتولیدوکنسانترهعرضهافزایشازاولیهتولید
.باشد2022سالازکمتراندکیشیلیتولیدکاهشتداومدلیلبهSX-EWتولیدرشد

تولید مس تصفیه شده جهان- 3نمودار 
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سمصرف م
درصد1,4میالدي 2023سالدرودرصد2,2حدود2022سالدرشدهتصفیهمسجهانیمصرفپیش بینی می شود،

رشددرنزولیبازنگريبهمنجرتورم،وانرژيهايقیمتافزایشنتیجهجهانی دراقتصاداندازچشمشدنبدتر.یابدافزایش
مطالعات مس بین المللی گروه2022آوریلهايبینیپیشبامقایسهدر2023و2022هايسالبرايشدهتصفیهمصرف

3,9ازو2022سالبرايدرصد1,8بهدرصد2,8ازچینمصرف جهان به جزرشد،بر اساس بازبینی جدید.استشده
.استیافتهکاهشمیالدي 2023سالدردرصد2,5بهدرصد
10افزایشدلیلبهکهکندرشددرصد2,5حدود2022سالدرچینشدهتصفیهمسظاهريمصرف،رودمیانتظار

برايچینظاهريمصرفرشد.استقبلیپیش بینیازبیشتر،جواليتاژانویهطیشدهتصفیهمسخالصوارداتدرصدي
.یک درصد پیش بینی می شودحدود2023سال

درراادامه داريرشدولیديتهايفعالیتاما پیش بینی می شود،است،برانگیزچالشجهانیاقتصاداندازچشماگرچه
. استضروريفناوري مدرنجامعهواقتصاديهايفعالیتبرايمس.دهدنشانمسنهاییمصرفکلیديهايبخشبیشتر
بهبرقیخودروهايوترپاكانرژيسمتبهجهانیگرایشوبزرگکشورهايدرزیرساختیهايپیشرفتاین،برعالوه

.بخشیدخواهدتداومندمدتبلدرمستقاضايازحمایت

توازن مس تصفیه شده
هزار155مازادو2022سالبرايتنیهزار328حدودکسريدهندهنشانجهانی،شدهتصفیهمسموازنههايبینیپیش
همراهابینیپیشتواندمیکهمتعدديعواملدلیلبهجهانیبازارتوازناذعان دارد کهICSG.است2023سالبرايتنی
. باشدمتفاوت،بدهدتغییرصرفمبرايهموتولیدبراي

ICSGمحدودیت رشدوهاچینیزیادظاهريمصرفدلیلبهعمدتا2022سالبرايتنی راهزار328حدودکسريانتظار
.استافزایش عرضهآندلیلکهدارد2023را براي سال تنی هزار155مازادهمچنین پیش بینی.داردمس

پیش بینی عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان-جدول

ICSG.orgمنبع: 
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معادنعرضهوسبزمستقاضاينیافتنیدستتقریباخال 
دولتیالزممجوزهايیااندنشدهتاییدي مدیرههاتهیاتوسطاند،نکردهجذبرا کافیسرمایههاپروژهدر حالی که بسیاري از

درشدهتعیینکه براي دستیابی به اهدافبرآورد کرده»مکنزيوود«جدیدگزارش، اندنکردهدریافترا زیست محیطیو
.نیاز استجدیدمستنیلیونم9,7بهآینده سال10طیپاریسهوايوآبتوافقنامه

گپ عرضه به عنوان درصدي از مصرف- 1نمودار 

هاي واقعیتیک سوم مصرف کنونی مس تصفیه شده جهان است.حدودمیلیون تن 9,7اعداد و ارقام، با در نظر گرفتن
فاصلهتجدیدپذیرهايانرژيذخیرهوتولیدهمچنین وبرقیخودروهايتوسطشدهایجادمستقاضايتوجه به باموجود
.داردزیادي

بهمعدنیهايپروژهو تصویبییدتانرخمس،قويتاریخیهايقیمتبا وجوددهدمینشان»مکنزيوود«اعداد و ارقام
تولیدمیانگینمجموعدرشدهتعهدمسهايپروژهحجم،2022نخستنیمهدر. استیافتهکاهشايدورهحدترینپایین
.ه استبودتنهزار260ساالنه

تایید شدهژه هاي وقیمت مس و پر- 2نمودار 
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این: گفت»مکنزيوود«درمسبازارتحقیقاتمدیر»پیکنزنیک«. استغیر قابل انکارانرژيانتقالپروسه درمسنقش
فوريتوجهبهنیازدر معادنگذاريسرمایهوایجاد می کندمسبالقوهوموجودذخایررويتوجهیقابلکششوضعیت، 

طحی از تامین سبا جدیدهايپروژهارائهبهنیازیمعدنصنایعصفر،کربناهدافبهآمیزموفقیتدستیابیبراي: افزودوي.دارد
.بودنشدهانجامپیش تر کهدندارراثابتومتوالیمالی

وگذاريسرمایهبه کهاستدنامعنیافتنیدستتقریباعرضهچالش، نشان دهندهانرژيانتقالخالصه، پروسه طوربه
.نیاز داردتوجهیقابلقیمتیهايمشوق

2040تقاضاي مس تا سال - 3نمودار 

سناریوي(با توجه بهجدیدهايپروژهارائهبرايسال30طیسالدردالرمیلیارد23ازبیشبرآورد کرده کهکنزيموود
ازيمحدوددورهبرايپیش ترکهگذاريسرمایهازسطحی؛بودخواهدنیازمورد)پاریستوافقنامه يسانتیگراددرجه1,5
.بودشدهمشاهدهچینازناشیهايکاالچرخهابرازپسو2016تا2012هايسال

آمریکادالرثابتشرایطدر) پونددردالر4,25(تنهردردالر9370بهبایدتقاضابهپاسخگوییبراينیازموردمسقیمت
.خواهد بودهاي کنونیقیمتبهنسبتدرصدي20بیش از افزایشدر این صورتکهیابدافزایش2022در سال 

Mining.comمنبع:

درصدي تولید مس شیلی در سپتامبر4,27کاهش 
یافتهشکادرصد4,27سپتامبرماهدرشیلیمستولیدکل:کرداعالممس شیلی دولتینهاد»کوچیلکو«
.رسیدتن300هزار و 428بهو

123بهویافتکاهشقبلسالمدت مشابه بهنسبتدرصد7,92این کشوردولتیغول»کودلکو«تولید 
،گلنکوروآنگلو آمریکن مشتركگذاريسرمایه»کوالهاسی«درتولیدکهحالیدررسید،تن200هزار و 

.رسیدتن500هزار و 44بهویافتکاهشدرصد3,5
شود،میکنترلاسترالیامعدنیغولBHPتوسطکهمعدن اسکوندیداازمستولیداعالم کرد:کوچیلکو

.رسیدتن500هزار و 85بهویافتافزایشدرصد3,51
منبع: رویترز
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جهانآهنسنگتولیدکنندگانبزرگ ترینمعرفی 
برايسنگ آهن درصد 98داد. تشکیلرا2021سالدرشدهاستخراجفلزتنمیلیارد2,7ازدرصد93تقریباآهنسنگ

.شودمیتبدیلکاتالیزوروخودروقطعاتربا،آهنبهماندهباقیدرصد2وشودمیاستفادهفوالدساخت
رازمینپوستهازدرصد5حدودکهاستآلومینیوموسیلیکوناکسیژن،ازپسسیارهروياوانفرعنصرچهارمینآهن

.دهدمیتشکیل
شناساییآهنسنگمنابعازدرصد90تقریبا. کردتولیدرا2021سالدرشدهاستخراجآهنسنگازدرصد35استرالیا

وبومیانخاطربهخشکوبزرگمنطقهاین.داردوجود»لباراپی«منطقهدرویژهبغربیاسترالیايدرکشوراین درشده
آهنسنگعمدهتولیدکنندهسه. استشدهشناخته،)آهنشیمیاییواکنشنتیجهدر(شسرخخاكخاطربههمچنین

.Fortescue MetalsوBHP،Rio Tinto: هستندجهاندرمعدنیهايشرکتبرترینجزونیزپیلبارا
.دهدمیتشکیلراکشوراینمعدنیصادراتدرصد80آهنسنگواستبزرگکنندهتولیددومیناسترالیا،ازپسبرزیل

معدن،شرکتاین. استجهاندرنیکلوآهنسنگکنندهتولیدترینبزرگبرزیل،دولتیشرکتترینبزرگ»واله«
.کندمیادارهراجهاندرآهنسنگمعدنترینبزرگ»کاراخاس«

و برآوردقرار می گیرد برداريبهرهمورد روبازیمعدنعنوانبهداردقرارکشوراین شمالدر»پارا«ایالتدرکهمعدناین
.باشدآهنسنگتنمیلیارد7,2دارايکهشودمی

به شمار می رود که از آهنسنگکنندهمصرفترینبزرگ،چینوتسلط دارندجهانآهنسنگصادراتبربرزیلواسترالیا
.کندمیاستفادهدفوالصنعتتغذیهبرايآن

این. کندمیواردراخوداستفادهموردآهنسنگازدرصد80همهنوزاست،بزرگتولیدکنندهسومینچیناینکهبا وجود
افزایشآیندههايسالدرآهنسنگتقاضاي،رودمیانتظار.کردواردسنگ آهنتنمیلیارد1,12گذشتهسالدرکشور

.کندمیایفاانرژيتوزیعوتولیددرمهمینقشفوالدرازی،یابد
بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ آهن جهان-جدول
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انتشار گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژي در نوامبر
مدتوتاهکاندازماه نوامبر اعالم کرد: چشمدر چشم انداز کوتاه مدت انرژي اخیردر گزارش)EIA(اداره اطالعات انرژي آمریکا

دوبارهرامتندر ادامه خاطر نشان کرد: EIA. استجدیدمتنقالبانتشاردهندهنشان) STEO(2022نوامبرانرژي
وانرژيبینیپیشبهترین،کنیممیفکرکهدهیمقرارخوانندگاناختیاردرراپیش بینی هاییوهابحثتاایمکردهپیکربندي

.کندمیتقلمنراآنکلیديهايمحرك
EIA :بینیپیشدورهدرانرژيبازارهايبرتوجهیقابلطوربهتواندمیاقتصاديکالنشرایطدرقطعیتعدماعالم کرد
درآمریکاداخلیناخالصتولیدکهپیش بینی می کنیماکنونهم ،S&P Globalکالناقتصادمدلاساسبر. بگذاردتاثیر
.کندکمکاین کشورانرژيمصرفکلکاهشبهویابدکاهشاندکی2023سال

کهبرآورد شدهمکعبفوتتریلیون3,5ازبیش2022اکتبرپایاندرمتحدهایاالتطبیعیگازذخایربر اساس این گزارش،
درذخایربود.شدهبینیپیشاخیرهايماهدرکهاستچیزيآنازباالترالبتهوسالهپنجمیانگینازکمتردرصد4

کاهش2023مارسپایاندرمکعبفوتتریلیون1,4بهامسالزمستاندرافتمکعبفوتتریلیون2,1باEIAبینیپیش
پنجمیانگینازکمتردرصد8کهشودمیهاییموجوديبهمنجروبودخواهدسالهپنجمیانگینمشابهبرداشتاین. دیابمی

.است2023مارسپایاندرساله
متوسططوربههنري هابطبیعیگازنقديقیمتبینیپیشزمستان،درانتظارحدازباالترسازيذخیرهسطوحدلیلبه«

خواهد2023سه ماهه نخست و2022چهارم ماههسهدر) MMBtu(بریتانیاحرارتیواحدمیلیونهرازايبهدالر6حدود
چراکهیابد،کاهشژانویهازپسطبیعیگازقیمتداریم،انتظارما.  استماه اکتبربینیپیشازکمتردالریکازبیشکهبود

».یابدمیکاهشموجوديکسري
سال هايدرراآمریکابرقتولیدازدرصد24و 22تجدیدپذیر به ترتیباداره اطالعات انرژي آمریکا پیش بینی کرد، منابع

2023سالدردرصد36به2022سالدرصد38ازطبیعیگازمنبع برق از تولیدچراکهکنند،تامین2023و2022
.استباديوخورشیديهايظرفیتافزایشازناشیبیشترتجدیدپذیرهايانرژيتولیدافزایش. یابدمیکاهش

دراوپکالنهساتولیدمیانگین. یابدکاهشدسامبرونوامبرهايماهدراوپکخامنفتتولیدکرد،بینیپیشEIAهمچنین 
.می یابدافزایشروزدربشکههزار300امسالبهنسبتکهمی رسدروزدربشکهمیلیون28,9به2023سال

متوسططوربهمابینیپیشدررابرنتخامنفتقیمتمتحده،ایاالتدرتولیدبویژهغیراوپک،واوپکنفتتولیدرشد«
نیمهدربرنتخامنفتقیمتکهداریمانتظارماحال،اینبا.داردمینگهایینپ2022سالبهنسبت2023سالدرساالنه

».کندافزایشبهشروع2023دوم

eia.govمنبع:
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پیامدهاي تورم بازار انرژيتداوم 
مانندخانوارهامهمالماقامابوده،انتظارحدازکمتراکتبرماهدراگرچه تورمکرد:اعالممتحدهایاالتکارآمار نیروياداره

.هستندسریعیسرعتباکنندهمصرفقیمتافزایشعواملبزرگ ترینازیکیهمچنانانرژيوغذاسرپناه،
خدماتوکاالهاازوسیعیمجموعهبرايکنندگانمصرفکههاییقیمتسرعتچهبادهدمینشانکهاستمعیاري،تورم
مدت مشابه پارسالبهنسبتاکتبردرتورمکلیديفشارسنجیککننده،مصرفقیمتشاخص.یابدمیافزایش،پردازندمی
رشدانتظاراقتصاددانان،»داوجونز«گزارشاساسبر. بودژانویهازماهه12افزایشکمترینکهیافتافزایشدرصد7,7

قیمتدالر107,70هم اکنونداشت،قیمتدالر100قبلسالیککهخدماتیوکاالسبد. داشتندرادرصدي7,9ساالنه
.دارد
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نزدیکامایافته،کاهشسپتامبردردرصدي8,2وگیريهمهدوران اوجدرژوئندرصدي9,1اوجبهنسبتساالنهنرخاین
وردمدراکونومیکسکپیتالدرمتحدهایاالتارشداقتصاددان»هانتراندرو«.است1980دههاوایلازسطحباالترینبه

.استدرستجهتدرحرکتیاینحداقلاما. باالستبسیارهنوزکهاستبدیهی: گفتاکتبرمطالعه
سرعتاینابهاقیمتکهاستمعناي آنفقط بهنیست وخدماتوکاالقیمتکاهشمعنايبهساالنهتورمنرخکاهش
. رفتندمیشنبه گذشتهسهايدورهمیانانتخاباتبهکهبوددهندگانیراياصلیهاينگرانیازیکیتورم.یابدنمیافزایش

وضعیتازحدوديتادهندگانپاسخازدرصد81کهدادنشانشد،منتشرگذشتههفتهآخرکه» نیوزسیبیان«نظرسنجی
.بودنشدهمشاهده2010سالايدورهانتخابات میانازکهسطحی؛بودندناراضیبسیاریاناراضیاقتصادي

445آمریکایی ماهانهمعمولیخانواریکسپتامبر، نشان می دهد کهCPIگزارشبر مبنايMoody’s Analyticsرآوردب
.کنندمیخرجهزینه می کردند،پیشسالیککهاقالمیهمانخریدبرايبیشتردالر

پیامدهاي جنگ روسیه و اوکراین در بازار انرژي
عرضه،کمبودقیمت،نوسانات. استداشتهانرژيجهانیبازارهايبرعمیقیتاثیر2022فوریهدراوکراینبهروسیهحمله

باجهانیانرژيبحراننخستین«گویدمی) IEA(انرژيالمللیبینآژانسآنچهبهاقتصادياطمینانعدموامنیتیمسائل
ازهنوزآنهاازبسیاري-فقیرترکشورهايشه،همیمانند.اندکردهکمک»شدخواهداحساسآیندههايسالبرايکهتاثیري
.شدخواهندمتحملانرژيبحرانرا ازمنفیعواقببیشترین- هستندبهبودجهانی کرونا در حالگیريهمهاثرات
گوید،میانرژيالمللیبینآژانس. استافزایشحالدرانرژيقیمتکهباشداینمردماکثربرايتغییرترینتوجهقابلشاید

.دهدمیتشکیلراجهانسراسردربرقتولیدهايهزینهمتوسطافزایشازدرصد90سوختهايافزایش هزینه
سمتبهسرعت بخشیدنبرايمحکمدالیلکهاستاینفسیلیسوخت هايافزایش قیمتمثبتهايجنبهازالبته یکی
هايپروژهدربیشترگذاريسرمایهباعثاستممکنيانرژامنیتبهنیازوجود،اینبا. کندمیارائهپایدارهايجایگزین
.شودفسیلیسوخت

کمبودبارااتحادیهاینودادکاهشدرصد80امسال حدوداکتبرومیهايماهبینرااروپااتحادیهبهگازجریانروسیه
ازبسیاريکهحالیدر.کردمواجهنقاطسایرازانرژيهايجایگزینیافتنبهمبرمنیازوخودانرژيترکیبدرتوجهیقابل

کشورهايبهصادراتافزایشباروسیهاند،کردهقطعیادادهکاهشکشوراینباراخودروابطروسیه،سابقالمللیبینشرکاي
.استداشتهنگهنزدیکتهاجمازقبلسطحبهتقریباراخودنفتصادراتوتولیدترکیه،وهندچین،جملهازدیگر

منابع:
CNBC.com
weforum.org
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022نوامبر14به روز رسانی: 

بهگذشته پنجشنبهدالرافت،یشیافزاانتظارحدازکمتراکتبرماهدرکایآمرکنندهمصرفيهامتیقنکهیاازپسماینینگ:

کهیشیافزادرصد7,9ازرسید که درصد7,7بهدر اکتبر آمریکایرسمتورمنرخ. یافتو قیمت مس افزایشکاهششدت
.، کمتر بودداشتندانتظاراقتصاددانان

وامالكيهاپروژهیمالنیتامازتیحمايبرارا) دالراردیلیم3,65(وانیاردیلیم26,2نیچهناناستانحال،نیهمدر
نیابا.کندکمکفلزاتيتقاضابهتواندیمکهکردبیتصوشدهفروششیپيهاخانهموقعبهلیتحوازنانیاطمومستغالت

جهانفلزاتکنندهمصرفنیتربزرگدرکروناروسیوبهابتالمواردشیافزاونیچازياقتصادفیضعيهاداده،وجود
.می کاهدسکیراحساساتاز شدتهمچنان
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بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
ماههسه8یطرانیادرتورمیخیتاريروندهایبررسازکهییالگوهااساسبراعلالم کرد:پول مللیصندوق بین ال

اگر . بمانددرصد50يباالبدهد وادامهرشدبهندهیآسالدویطتورمنرخمیکنیمینیبشیپمیاآوردهدستبهگذشته
.درصد برسد20سال آینده به زیر دو طی ار داشت نرخ تورم توان انتظمی،هاي مالی را در نظر بگیریمبهبود شاخص

فروشاریاختاوراقاعمالندیفراآغازازوجوههیتسووبهاداراوراقيمرکزيگذارسپردهشرکتبهاداراوراقهیتسوریمد
نیتامهدفبا(یتبعفروشاریاختاوراقدیسررسبهتوجهبا.دادخبریمالنیتامهدفبایالیراردیلیمهزار40یتبع
.استشدهآغازاوراقنیاهیتسوواعمالندیفرآ،1401آذروآباندر) یمال

يبرایمتیقشیافزاچیه: گفتيانرژيهاحاملمتیقشیافزاباره دراخباریبرخدربارهبودجهوبرنامهسازمانسیرئ
یوقتمییگویمنیهميبرا. میانگرفتهنظردریشیافزانیچنهمندهیآسالبودجهدرومیندارامساليانرژيهاحامل

.ستاموهومدرآمد،14تبصرهمنابعبهکردناضافههمت200م،ینداريانرژيهاحاملمتیقدریشیافزا

21حساببهراکردهرسوبيسودهاازتوماناردیلیم4500،یبورسشرکت204،امسالآبانمهینتاساليابتدااز
.اندکردهزیوارسهامدارونیلیم

شداعالمکاالبورسدرعرضهيبراییایمیپتروشمحصوالتهیپامتیق،یمیپتروشیلیتکمعیصناتوسعهدفتريسواز.
توسعهدفتريسوازرانیايکاالبورسدرمعاملهيبراییایمیشويمریپلمحصوالتهیپامتیقکاالخبر،گزارشبه

.شداعالمیالیر273036,5ارزنرخبایمیپتروشیلیتکمعیصنا

دریاتیماليدرآمدهايدرصد63رشدازکشوریاتیمالامورسازمانیاتیماليزیربرنامهوپژوهشآموزش،مرکزسییر
هفتدرخدماتوکاالومیمستقيهااتیماليدرآمدهامجموع.دادخبرپارسالمشابهمدتبهنسبتامسالهماهفت

.مواجه شديدرصد63رشدباگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهدیرستوماناردیلیم901وهزار270بهامسالماه
کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدتمعامال- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

آزادوییمایندالرنرخمتیقاختالفکهیزانیمهربه: گفترانیایبازرگاناتاقیمعدنعیصناومعادنونیسیکمسیرئ
صورتدروکندیمدایپشیافزایمعدنحوزهدرفعاليهاشرکتخالصودسهیحاشزانیمهمانبهکند،دایپکاهش

.داشتهاشرکتيبرارايدرصد40تا30حدوديسودآورشیافزابرآوردتوانیمهاچالشنیارفع

سهانباشتهانیزکهدهدیمنشانامسالنخستمهینبهمربوطخودروسازانیماليهاصورتتیوضعنیآخریبررس
ازکهدهدیمنشانمذکورگزارشاتیجزئیبررس. استدهیرستوماناردیلیم110وهزار79بهخودروسازمادرتشرک

اردیلیم400حدودخودرورانیاسهمخودروسازان،بهسالامنخستمهیندرواردهانیزتوماناردیلیم350وهزار5
اشارهدیبا.استبودهتوماناردیلیم3100حدودخودروپارسوتوماناردیلیم1850حدودپایسا،)یاتیرعملیغ(تومان
خودانیزازدولتسهمعنوانبهرامحصوالتشدهتماممتیقويدستورمتیقالتفاوتمابهخودرورانیاکهشود
کهنکردهاجدراسهمنیاخودروپارسادیزاحتمالبهواستبودهیاتیرعملیغشدهاعالمانیزنیبنابرا، کردهکیتفک
.استشدهثبتتوماناردیلیم3000يباالانشیزرقم

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
ارزش معامالت (میلیون ریال)آبان )22مهر تا 25( از 

462،933،147گروه صنعت
23،983،462شرکت ملی صنایع مس ایران

%5سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال 

ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)آبان )22مهر تا 25( از 

8،00018،157،347کاتد
00مفتول

8003،205،870کنسانتره مولیبدن
13،4692،620،244سایر
22،26923،983،462جمع
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1401مهر-شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

وچهلدورهگزارشواقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحوهفتمیسدورهگزارشران،یااتاقيهاوهشپژمرکز
منتشر1401ماهمهردرياقتصاديهابنگاهوفعاالنازینظرسنجبهاتکاباراصنعتبخشدیخررانیمدشاخصطرحنهم
درکهاستبوده50,19مهردراقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصگزارش،نیااساسبر.کرد
شاخصماه،نیادر. دهدیمنشانراهاتیفعالزانیمشدنکندتر،يواحد1,89کاهشتوجه به باو قبلماهباسهیمقا
بیشکاهشازواستقبلماهازکمترواحد1,59کهآمدهدستبه51,66زین) نشدهیفصللیتعد(صنعتدیخررانیمد

.داردتیحکاوریشهربهنسبتصنعتبخشيهاتیفعالرشد

اقتصادکلخریدمدیرانشاخص
50,19رقمبهدنیرساب) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
ماهنیادر. دهدیمنشانراهاتیفعالزانیمشدنکندترقبلماهباسهیمقادروگرفتهقرار) واحد50(یخنثمرزدرواحد

50ازشتریبیاصليهامؤلفهریساشدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودوانیمشتردیجدسفارشاتزانیممؤلفهجزبه
.ندبود
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. استداشتهشیافزاورماهیشهرباسهیمقادريکمتربیشبا) 51,60(وکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخصمهرماه،در
دیشدرکودباهاتیفعال،ساختمانبخشدروبودهيکشاورزوخدماتوصنعتبخشدرشتریبهاتیفعالزانیمشیافزا

.شده استمواجه
نیا. استبودهروه روبيدیشدکاهشباورماهیشهرباسهیمقادر) 46,82(مهرماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استکردهثبتساختمانبخشدرراکاهشنیشتریباما،داشتهکاهشبخشسههردرشاخص

کاهشبیشبوده وروه روبکاهشباهمچنان) 46,28(مهرماهدرشدهيداریخرلوازموهیاولمواديموجودشاخصهمچنین 
خدماتژهیوبونعتصبخشدر ساختمان،بخشدرشیافزابا وجودشاخصنیا. ه استشدکمتریاندکورماهیشهربهنسبت

لیدلارزنرخنوساناتوینگینقددیشدکمبودياقتصادفعاالنگفتهبهبنا. استبودهروه روبدیشدکاهشبايکشاورزو
.استهیاولمواديموجودکاهشعمده

صوالتمحفروشمتیقشاخصدر. استدهیرسخودماههسهمقدارنیباالتربه) 71,80(هیاولمواددیخرمتیقشاخص
يکشاورزوخدماتبخشدرشیافزاازیناششاخصنیاشیافزااما، دهیرسریاخماههسهزانیمنیشتریببههم) 57,45(

.استمواجه شدهدیشدکاهشباساختمانژهیوبوصنعتبخشدرشاخصنیاوبوده

صنعتبخشدرخریدمدیرانشاخص
عددمهردر) نشدهیفصللیتعد(صنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشياهبنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

بهنسبتآنبیشولیه،بودمواجهیاندکرشدباصنعتبخشيهاتیفعالدهدیمنشانکهاستآمدهدستبه51,66
وانیمشتردیجدسفارشاتزانیمرازیغبهصنعتبخششامخیاصليهامؤلفههمهمهرماهدر. استداشتهکاهشورماهیشهر

ریسابیترتبهیصنعتيهاتیفعالرشتهانیمدر. اندکردهثبترا50ازشتریبعددواندداشتهشیافزاهیاولمواديموجود
.اندبودهروه روبشامخمقداردرکاهشنیشتریببايرفلزیغیکانوچرموپوشاكع،یصنا

. استداشتهشیافزاورماهیشهربهنسبتيکمترنرخبا) 54,86(مهرماهدرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقدارشاخص
.استشدهانباريموجودشیافزابهمنجردیتولشیافزافروش،زانیموتقاضادیشدکاهشبهتوجهباهرچند
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هدیعقبه. استداشتهیتوجهقابلکاهشورماهیشهربهنسبت) 45,08(مهرماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استبودهمؤثراریبستقاضاکاهشدرزینکشورریاخاتفاقاتد،یخرقدرتکاهشوینگینقدکمبودبرعالوهياقتصادفعاالن

اما،داشتهيکمترکاهششدتوریشهربهنسبتگرچه) 49,64(مهرماهدرشدهيداریخرهیاولمواديموجودشاخص
تاشدهباعثارزمتیقثباتعدموینگینقدکمبودياقتصادفعاالندهیعقبه. استهیاولموادکمبوددهندهنشانهمچنان

.باشندروه روبمشکلباهیاولموادنیماتدرهابنگاه
وفروشکاهشبا. استدهیرسماهنیفروردازریاخماههششزانیمنیکمتربه) 51,38(مهرماهدراستخدامزانیمشاخص
.بودندروینلیتعدبهناچارهانهیهزکردنکميرابهاشرکتازیبرختقاضا،کاهش

محصوليموجودشاخص.استدهیرسریاخماههسهزانیمنیشتریببه) 65,33(مهرماهدرهیاولمواددیخرمتیقشاخص
رشدازدیتولرشدگرفتنیشیپلیدلبه. استدهیرسریاخماههسهزانیمنیشتریببه) 55,18(مهرماهدرانباردریینها

.استداشتهشیافزايشتریبشدتباماهنیادرانباريموجودزانیمفروش،وتقاضا

محصوالتمتیقشاخص.داردیکاهشروندهمچنانیاپیپماهنیچهارميبرا) 48,71(مهرماهدرکاالصادراتزانیمشاخص
کمتریاندکورماهیشهربهنسبتآنکاهششدتاما،یکاهشهمچنانیاپیپماهنیسوميبرا) 47,82(مهرماهدردشدهیتول

بهدیتوليهانهادهادیزنهیهزبا وجود،ياقتصادفعاالنتاشدهباعثتقاضازانیمکاهشوانیمشتردیخرقدرتکاهش. است
بهکینزدواندكاریبسمتیقباراخودمحصوالتتقاضا،کاهشنیهمچنومحصوالتیبرخمتیقبودنيدستورلیدل
.برسانندبفروششدهتماممتیق

کاهش. استیکاهشهمچنانيشتریبشدتباورماهیشهرباسهیمقادر) 43,93(مهردرمحصوالتفروشزانیمشاخص
.استشدههاشرکتفروشزانیمجهینتدروتقاضادیشدکاهشباعثکشورریاخاتفاقاتودیخرتقدردیشد

دهندهنشانهمچناناگرچه. استدهیرسریاخماههچهارمقدارنیکمتربه) 60,39(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص
.استماهآبانيبراصنعتبخشفعاالنینیبخوش
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)1395هیپاساليمبنابر(1401تابستان-معدنبخشدهتولیدکننقیمتشاخص
درصد2،)یفصلتورم(قبلفصلبهنسبتکهبوده1155،1معدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخص،1401تابستانفصلدر

تنسبيجارفصلبهیمنتهچهارفصلدروشیافزادرصد13,4) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهفصلبهنسبتکاهش،
.استداشتهشیافزادرصد40,4) ساالنهتورم(قبلسالمشابهدورهبه

یفصلتورمکاهش
بودهدرصد-2) یفصلتورم(قبلفصلبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر
متیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهشکاهدرصدواحد9,4،)درصد7,4(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکه
بهنسبت1401تابستانفصلدرکشور،داخلدریمعدنمادهدیتوليازابهیمعدنمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدر

بوده»معادنریسا«گروهبهمربوطدرصد13بایفصلتورمنتریشیبفصلنیادر. استداشتهکاهشدرصد2آن،ازقبلفصل
شده اند.مواجهدرصد-3,6و-3,7تورمبابیترتبهسنگزغالويفلزيهاکانهگروهو

نقطهبهنقطهتورمکاهش
بهنقطهتورم(قبلسالمشابهفصلبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر

. استداشتهکاهشدرصدواحد14،)درصد27,4(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکهبودهدرصد13،4) نقطه
درکشورداخلدریمعدنمادهدیتوليازابهیمعدنمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه

نقطهبهنقطهتورمنتریشیبفصلنیادر. استداشتهشیافزادرصد13,4قبل،سالمشابهفصلبهنسبت1401تابستانفصل
بوده است.يفلزيهاکانهگروهبهمربوطدرصد8,6بانقطهبهنقطهتورمنتریکمومعادنریساگروهبهمربوطدرصد59,8با

ساالنهتورمکاهش
دورهبهنسبتفصلنیابهیمنتهفصلچهاردرمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر

داشتهکاهشدرصدواحد21,7،)درصد62,1(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکهبودهدرصد40،4قبلسالمشابه
کشورداخلدرخوديکاالهادیتوليازابهیمعدنمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. است

. استداشتهشیافزادرصد40,4قبل،سالمشابهدورهبهنسبت1401تابستانبهیمنتهفصلچهاردر
هاي	کانهگروهبهمربوطساالنهتورمنتریکمودرصد56,9بامعادنریساگروهبهمربوطساالنهتورمنتریشیبفصلنیادر
بود.درصد38,4بايفلز
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)1395هیپاساليمبنابر(1401تابستان-صنعتبخشتولیدکنندهقیمتشاخص
درصد-2،3) یفصلتورم(قبلفصلبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر

نیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهکاهشدرصدواحد14,8،)درصد12,5(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکهبوده
1401تابستانفصلدرکشورداخلدرخوديکاالهادیتوليازابهیصنعتحصوالتمدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیق

محصوالتساختگروهبهمربوطدرصد23,2بایفصلتورمنتریشیبفصلنیادر. داردکاهشدرصد2,3قبل،فصلبهنسبت
گروهبهمربوطدرصد1,7بایفصلتورمنتریکموگیاهیداروییمحصوالتوداروسازيدراستفادهموردشیمیاییمواددارویی،
پایهفلزاتساختونفتپاالیشازحاصليهافراوردهوُککساختهاي	گروهشاخصفصلنیادر. استمنسوجاتساخت

.اند	بودهمواجهکاهشبادرصد3,7باییایمیشهاي	فراوردهوییایمیشموادساختگروهودرصد9,6با
قطهنبهنقطهتورمکاهش

بهنقطهتورم(قبلسالمشابهفصلبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر
به. استداشتهکاهشدرصدواحد16,2،)درصد46,3(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکهبودهدرصد30،1) نقطه

درکشور،داخلدرخوديکاالهادیتوليازابهیصنعتمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارت
بانقطهبهنقطهتورمنتریشیبفصلنیادر. داردشیافزادرصد30,1قبل،سالمشابهفصلبهنسبت1401تابستانفصل
محصوالتساختگروهبهوطمربدرصد17,2بانقطهبهنقطهتورمنتریکموییغذاموادساختگروهبهمربوطدرصد80,7

.استبودهدرصدمنفی یک پایهفلزاتساختگروهنقطهبهنقطهتورمفصلنیادر. استينورویکیالکترون،اي	انهیرا
ساالنهتورمکاهش

دورهبهنسبتفصلنیابهیمنتهفصلچهاردرصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد،1401تابستانفصلدر
. استداشتهکاهشدرصدواحد7,6،)درصد48(قبلفصلدراطالعنیهمباسهیمقادرکهبودهدرصد40،4قبل،سالابهمش
چهارطیداخلدرخوديکاالهادیتوليازابهیصنعتمحصوالتدکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه

باساالنهتورمنتریشیبفصلنیادر. داردشیافزادرصد40,4قبل،سالمشابهدورهبهنسبت1401تابستانبهیمنتهفصل
محصوالتساختگروهبهمربوطدرصد21,2باساالنهتورمنتریکموغذاییمحصوالتساختگروهبهمربوطدرصد71,2

است.ينورویکیالکترون،ياانهیرا
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1401مهر–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص
ماهبهنسبتکهدیرس541عددبه) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکنندهمصرفمتیقکلشاخص1401ماهمهردر

ودرصد4باالبرزاستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشانشیافزادرصد3قبل
قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد1,9باخوزستاناناستبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر

وستانیساستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. بوددرصد48،6کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(
1401مهرماهبهیمنتهماههدوازدهتورمخنر.بود) درصد42,4(زنجاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد57,8(بلوچستان

48,2(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد42،9عددبهکشوريخانوارهايبرا
.بود) درصد38,4(خوزستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد

يشهريخانوارها
شیافزادرصد3,2قبلماهبهنسبتکهدیرس532به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد،1401مهردر

تورمنرخنیکمترودرصد4,3بانیقزواستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشان
) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهتنسبکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد2,1بابوشهراستانبهمربوطماهانه

56,3(المیااستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. بوددرصد47،7کشوريشهريخانوارهايبرا
يخانوارهايبرا،1401ماهمهربهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.بود) درصد40,1(بوشهراستانبهمربوطآننیکمترو) درصد
مربوطآننیکمترو) درصد47,4(مازندراناستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد42،3عددبهيشهر

.بود) درصد38(خوزستاناستانبه
ییروستايخانوارها

درصد2قبلماهبهنسبتکهدیرس591،5به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد،1401ماهمهردر
درصد5,3بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. استداشتهشیافزا

قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد.بوددرصد0,5باخوزستاناستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمترو
وستانیساستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب.بوددرصد53،2ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(

بهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. بود) درصد46,1(خوزستانوزدیهاي	استانبهمربوطآننیکمترو) درصد65,9(بلوچستان
نیقزواستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد46،2عددبهییروستايخانوارهايبرا1401ماهمهر

.بود) درصد39,9(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد51,6(
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

درویمیااریاختدریمعدنپهنه81يآزادساز

عیصناومعادنينوسازوتوسعهسازماناکتشافاتریمد
بهپهنه82مجموعاز: گفت) درویمیا(رانیایمعدن

دردرویمیا91سالازکهمربعلومتریکهزار505وسعت
آزادهاپهنه81ریسادره،وانیدپهنهجزبهداشتاریاخت

. استشده
بهمربوطمطالعات91سالاز: افزودمجلجیفتاححمدا

گامنینخستدرکهشدآغازکشوردریمعدنيهاپهنه
استانوبلوچستانوستانیساستانيمرزيهاپهنه

موردبرخوردارکمتراستاندوعنوانبهیجنوبخراسان
.گرفتندقرارمطالعه

درویمیامعادن،قانون5ماده2تبصرهطبق: گفتيو
افتهیتوسعهکمترومحروميهابخشدراستمجاز
: اظهار کردیفتاح. هددانجامیاکتشافاتیعملکشور
درسراوانپهنهيواگذاربهمنجرهاپهنهاخذتوسعه

خراساندرقائن- فردوسپهنهوبلوچستانوستانیس
.شدیجنوب

تامربوطهدستورالعملابالغبا93سالاز: دادادامهيو
پهنهجزبه(پهنه81مجموعدرگذشته،سالانیپا
هزار502وسعتهب) کردستاناستاندردرهوانید
رمجموعهیزيهاشرکتودرویمیانامبهمربعلومتریک

کارهاپهنهنیاهمهدر1400سالانیپاتاوواگذار
.شديآزادسازوانجامییاجرا

شاملدبخشیاميهامحدوده: کرداضافهمسوولمقامنیا
در«و»درویمیااریاختدر«بخشدوبهمحدوده532
بخشبهيواگذاريبراهااستانصمتسازماناریاخت

.شدلیتبد»یخصوص
رونددرو،یمیااریاختدريهامحدودهدر: کرداظهاريو
وشدانجامیاکتشافيهاپروانهصدوروثبتيریگیپ

وسازماننیايسوازیاکتشافپروانه160امروز
.استاریاختدررمجموعهیزيهاشرکت

هزار505وسعتبهپهنه82مجموعاز: شدادآورییفتاح
داشت،اریاختدردرویمیا91سالازکهمربعلومتریک
بهکهاستشدهآزادپهنه81ریسادره،وانیدپهنهجزبه
ها،درخواست،یاکتشافيهاپروانهکلازب،یترتنیا

دررهیغويبرداربهرهيهاپروانهکشف،يهایگواه
نامبهکشوردرمربعترلومیکهزار29فقطمجموع

.استدرویمیا
کنندیممطرحیبرخنکهیاب،یترتنیابه: کردحیتصريو
شیبیواهيادعادارد،اریاختدرراکشورکلدرویمیا

.استواقعخالفونبوده
درمربعلومتریکهزار30ازکمتراکنون: کرددیتاکوي

.داردقراردرویمیااریاختدرکاداسترسامانه

سونگونمس يلومتریک24توسعهمجوزاخذ
برنامهواستیسبهاشارهباسونگونمسمجتمعریدم

بهاکتشافات،حوزهدررانیامسعیصنایلمشرکتکالن
.پرداختمعدننیادرحوزهنیايهاتیفعالحیتشر

مسمجتمعیعمومروابطازنقلبهپرسمسگزارشبه
پروانهلومتریک24شیافزااززادهعباسدکترسونگون،

دبخشینوامرنیا: افزودودادخبرمعدنيبرداربهره
معدنپنجزمرهدررانیامسمعدننیتربزرگحضور
کلدرصد35زانیمبهرقمنیاواستجهانمسبزرگ

مطالعاتادامهباوبودیقبليبرداربهرهپروانهمساحت
.میهستمعدنتوسعهدرصددیاکتشاف

نیماشبهمجتمعاکتشافاتواحدزیتجهبهاشارهباوي
ناوگانبهبروزویاکتشافدستگاهدو: دادادامهبروزآالت

يتعدادزینسالانیپاتاوشدهملحقمجتمعیاکتشافات
شتاببرعالوهکهشدخواهدافزودهناوگاننیابهگرید

عمقشیافزاشاهد،یاکتشافاتيهاتیفعالبهیبخش
ازيترقیدقآماروبودمیخواهيمتر2500تايحفار

وآمدخواهددستبهیمعدنيهامحدودهوریذخازانیم
مطالعات،نیاازمرحلههرلیتکمباشودیمینیبشیپ

ياتازهروحسونگونمسمجتمعتوسعهيهاطرحبه
.شوددهیدم
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