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میالدي2032میلیون تنی مس تا سال 8کسري 
نیتربزرگ،یلیشدر »کودلکو«یدولتشرکت

کمبودکههدادهشدارجهاندرمسدکنندهیتول
2032سالتااستممکنسرخ فلزیجهان

.برسدتنونیلیم8بهمیالدي 
کیدرکودلکولرعامیمد»پاچکومویماکس«

بهمدتکوتاهدراگرچه:گفتیصنعتکنفرانس
يجمهورپرو،،یلیشدردیجديهاپروژهلیدل

بازار مازادن،یچتبتمنطقهوکنگوکیدموکرات
تامدتانیميتقاضااماشود،یمینیبشیپ

قرارتاثیرتحترامس عرضه، وضعیتبلندمدت
.دادخواهد

يهاپروژهوقرار دارددیتولتوقفمرحلهدرمنابع مسیبرخاز آنجا که: افزوددر سنگاپورایسآمسهفتهکنفرانسدروي
. برسدتنونیلیم8حدودبهندهیآسال10تايکسرکهشودیمبرآورد،استاتیعملآغازمرحلهدرگرید

وکنندیمینیبشیپندهیآدههيبراراعرضهشکافکهاستلگریتحلنیچنددگاهیدکنندهمنعکس،پاچکودیدگاه هاي
برقی يخودروهاوپاكيانرژهايبخشدرتقاضا شیافزابهراندهیآيکسرآنها. شودیمبرآوردسالدرتنها ونیلیم

.دهندیمنسبت
يتقاضا،ییهواوآبراتییتغتوقفبا هدفجهانيانرژانتقالپروسه :گفتکودلکواز سويشدهانجاممطالعاتاساسبروي
.رساندخواهد2032سالدرتنونیلیم31ازشیبیکمبهسالدرتنونیلیم25ازراسرخفلز

،یلیشدرBHPشرکت»اسکوندیدا«معدن اندازهبهپروژههشتندهیآسالهشتدردیباجهان،ستي آن امعنابهنیا
.بسازدجهانمسمعدننیتربزرگ

نرخ،یخیتارنظراز: ه بودگفت2022هم در کنفرانس مس شیلی در اوایل CRUیاساسفلزاتمدیر تامین »یچلمیاریک ه«
توسعه2012سالدر(مشترك و بلندمدت)گرینفیلدیاحتماليهاپروژهازیبزرگبخش. استبودهنییپاهاپروژهلیتکم

موقعبهوکارآمدصورتبهآن هم عرضهشکافهبییپاسخگوییتوانامورددرپرسش هایینیبنابرااست،ماندهیباقافتهین
.داردوجود

راعرضهيکسربتواندکهبسازدیمعادنتاکندنهیهزدالراردیلیم100ازشیبدیبامسصنعتبرآورد کرده اند،کارشناسان
.به حداقل برساند2030سالتا

یعنیدهه،نیادوممهیندرتقاضاوعرضهنیبتعادلنبودد،سنريبرداربهرهبهدیجدیمعدنيهاپروژهاگر،دادهشدارپاچکو
.شودیممشاهده2026سالدر

به2019سپتامبردرتومنکواشرکت فرست» کوبره پاناما«. اندشدهراه اندازيگذشتهسالسهطیمسبزرگمعادنیبرخ
تیظرفباوباشدیاحتمالوشدهاثباتریذخاتناردیلیم3,1يداراییدارانیاکهشودیمبرآورد. افتیدستيتجاردیتول

.کنددیتولسالدرمستنهزار300ازشیبتواندبکامل
گذشتهسالمیدرجمهوري دموکراتیک کنگودرکاکوال-کاموآپروژهدررامسکنسانترهدیتول،Ivanhoe Minesشرکت 

.افتیدستيتجاردیتولبه2021يجوالدروکردآغاز
وکرداستخراج2021اکتبردرپرودرواقع»کوئالویکو«معدن دررامعدنسنگنخستین» آنگلو آمریکن«از سوي دیگر، 

هزار160تا120نیبییدارانیاپیش بینی می شود،.کرداعالمراخوديتجاردیتول2022سپتامبردربعدسالکیبایتقر
.کنددیتول)کاملدیتول(در صورتنخستسال10درتنهزار300ساالنهوسطمتطوربهودیتوليجارسالدرمستن

Mining.comمنبع: 
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بررسی کردINNشبکه خبري 

2022قیمت مس در سال روندبررسی
سالدرمسقیمت. کندحفظراباالقیمتنتوانستامارسید،خودسطحباالترینبه2022اوایلدر مسقیمت هرچند 

.داشتنزولیروندسالدومنیمهدروبودفشارحتت2022
پایهفلزبرايسالدومنیمهچین،تقاضايکاهشتوجه به با، ولی رسیدخودی تاریخسطحباالترینبهمارسماهدرمس

زهايروبا نزدیک شدن به.کندحفظرادالر در هر تن400وهزار 10هاي بیش از قیمتنتوانستوبودبرانگیزچالش
مس از جمله عملکرد قیمت و آنچه تحلیلگران در قیمتنگاهی به روند)INN(اینوستینگ، شبکه خبري2022سال یپایان

، داشته است.مورد تحوالت هر فصل گفته اند

حدباالتریندرهاقیمت:در فصل نخستمس
.بماندباقیدالر9500آستانهازباالترماههسهکلدرتوانستوکردآغازدالر9720,50بارا2022سالمعامالتمس

بزرگکشورهفتمینروسیه. شدمسجملهازجهانیبازارهايدرابهامافزایشباعثفوریه،اواخردراوکراینبهروسیهحمله
.استتولیدنظرازجهاندرمس

نخستماههسهدرمسقیمتکهبوداینشگفتیترینبزرگ: گفتINNبهمارسماهدرAMEگروهاز»اسمیتدن«
6مسقیمت .ندیافتافزایشاوکراینبهروسیهحملهبهپاسخدردیگرکاالهايازبسیاريکهحالیدر،نکردچندانیتغییر
.مقایسه می شودآلومینیومقیمتدرصدي24جهشبامیزاناینامایافت،افزایشدرصد

به عنوان چین.در هر تن رسیددالر674هزار و 10بهقیمتکهزمانیبود،مارس4درمسنخست ماههسهنقطهباالترین
19-کوویدبهابتالمواردافزایشمهاربرايراجدیديقرنطینهاقدامات،نخست امسالماههسهدرمس اصلیکنندهمصرف
. کرداعمال

هاي فعالیتچراکهشد،ي مستقاضابرايجهیتوقابلمخالفجریان هايایجادباعثامراین:گفتدر این زمینهاسمیت
شد.با مشکالتی مواجهو مخارج مصرف کننده کنددر چین سازوساخت

2022عملکرد قیمت مس از ابتداي -نمودار
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2022طی فصل نخست کشورهاازتعداديدررامعادنتولید، 19-کوویدبهمربوطمحدودکنندهاقداماتعرضه،در طرف
.کردمحدود

چیندرذوبفعالیتتدریجیافزایشاعالم کرده بودند که 2022در پایان سه ماهه نخست » سفوکوس اکونومیک«تحلیلگران 
کنترلراقیمترشدوتقویتراجهانیعرضهبایدالتین،آمریکايدرتولیدسازيعاديوبرقبنديسهمیهکاهشدلیلبه

.کند
سهدورهپایاندرویافتافزایشدرصد7تقریبا نخستماههسهدرمسقیمتژانویه،ازشدهمشاهدهنوساناترشدبا وجود

.شدداد و ستددالر375هزار و 10قیمتباماهه

چیندرکنندهناامیدبهبود:دومماههسهدرمس
دردومماههسهنقطهباالترینبا وجود مشاهده روند قوي در سه ماهه نخست، قیمت مس در فصل دوم به شدت کاهش یافت. 

ازدالر2000ازبیشدومماههسهدورهپایاندرهاقیمتوبودنزولیفقطروندآن،ازپس، در حالی کهبودآوریلاوایل
.دادنددست

تاکهقیمتیاصالحاظهار کرد: ،دومماههسهدرمسعملکردمورددرINNباگفت و گودرRefinitivاز»نورتونکارن«
باهاقیمتسقوطوبودهپایینهاموجوديبا بیان اینکه ژوئنماه دروي. بودانتظارازشدیدتر،یافتادامهسومماههسه

متعاقبناامیدکنندهبهبودوچیندرکوویدصفرسیاست،وجوداینبا: ، یادآور شداستشدهتشدیدبازيسفتههايفعالیت
بازار را تضعیف می کند.احساساتجهانی،رکودبرايفزایندهترسباهمراهآن
بازارخردهايشاخصزیرانداشت،راهاقیمتدرشدیدياصالحچنینانتظار، CRUگروهاز»ادواردزرابرت«مشابه،طوربه

ازارب. ماندباقیقوينسبتاروپاو متحدهایاالتتقاضايوبودکمبورس هاموجوديبه گفته وي، . بودندمثبتنسبتامس
.پیشنهاد می کردندکالنهايدادهکهبديآنبهنهامابود،ضعیفچینفیزیکی

تقاضايتاثیر،رسدمینظربه:ه بودگفتدومماههسهدرمستقاضايو عرضهتعادلمورددرRefinitivازنورتونهمچنین 
.شودجبران،باشدانتظاراتازکمتراندکیکهاي عرضهتصویربا2022سالدرحد انتظارازترضعیف

در هر تندالر8258بهدر پایان این دوره ویافتکاهشدرصد20ازبیش2022دومماههسهدرمسقیمتمجموع،در
.رسید

: حکمفرمایی نوسان هاسومماههسهدرمس
درنورتون.بازگرددشد،مشاهدهسالاوایلدرکهسطوحیبهنتوانستهاقیمتوبودفشارتحتهمچنانمسسال،ادامهبا

، به شودبیشترقیمتکاهشکهکرده بودبینیپیشسوم،ماههسهدرمسفضايدرشدهمشاهدهعمدهروندهايمورد
مقابلهبرايشدهانجاماقداماتوجهانی رکوداز فزایندهترسبحبوحهدرتقاضابدبینانهانتظاراتدلیلبهامراینطوري که

بود.افسارگسیختهتورمبا
»ادواردز«تقاضا،در طرف.دشوتثبیتحديتاتوانستورسیددالر7000ازترپایینبهدورهاوایلدرهاقیمتاین،وجودبا
کشوراین. تقاضاستمحركعنوانبهچینمسکونیبخش امالكنگرانهمچنانکهه بودگفتسومماههسهدرCRUگروهاز

.استجهاندرمسکنندهصرفمترینبزرگآسیایی
باهمراهتجدیدپذیرهايانرژيوبرقیخودروهايمانندانرژيانتقالپروسهبهمربوطنهاییمصارفازمستقاضاي: گفتوي

قابلافزایشکهنداشتباورهمنورتونمشابه،طوربه.بردمیبهرهمسساختهنیمهمحصوالتبرخیوکابلوسیمصادرات
.دهدبرخماه هاي پایانی سالطیچینتقاضايردتوجهی

تقاضاي،استضعیفهمچنانکهمستغالتوامالكبخشبهنسبتامااست،روشنینقطههاي نوانرژيبخش: گفتاو
دارد.کمتريبسیار

: گفتواردزاد. گرفتقرارتوجهموردسومماههسهدرمستولیداصلیکشورهايدراختالالتعرضه،سمتبهنگاهیبا
اصلیریسکهمچنان،بزرگهايپروژهبرخیاندازيراهمورددرناپذیراجتناباطمینانعدمو )پرووشیلی(جنوبیآمریکاي«

.ماندمیباقی2023سالتاعرضه
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شورکبرترینهمچنان2021سالدرتنمیلیون5,6تولیدباشیلیمتحده،ایاالتشناسیزمینسازمانگزارشاساسبر
.گرفتقراردومجایگاهدردیگربارتنمیلیون2,2تولیدباپرو. استماندهباقیمسکنندهتولید

6ازبیشکاهشبر این اساس،کهداد و ستد شددالر7560ویافتکاهشسوم ماههسهدورهپایاندرهاقیمتمجموع،در
سوم رقم خورد.ماههسهبرايدرصدي

ابهامرم: باقی ماندن چهاماههسهدرمس
دردسامبرماهدر. همچنین کردعبوردالر8000مرزازوکردافزایشبهشروعآرامیبهچهارمماههسهدرمسقیمت
.گرفتقرارقیمتی سطحایناطراف

شیلی،وپروگبزرتولیدکنندهکشورهايدرعرضهاختالالتوکردآغازآمریکادالر7508باراچهارمماههسهمعامالتمس
.شدسالپایانیماههسهآغازدر اخبارتیتر

. دهدمیادامهمستقاضايبرفشاربههمچنانمستغالتوامالكبخشدراطمینانعدمو 19- کوویدبرايچیناقدامات
است.ساختمانیوعمرانیسازهايوساختدرچینمسنهاییمصرفازدرصد23حدود

بازاربرنزولیفشاررکود،ازترسوکالناقتصادمخالفجریاناتمدت،کوتاهدرکهحالیدر: گفتINGبانکاز» مانتیاوا«
چین،بهبودبرايانتظاراتوعرضهاختالالتکم،مشاهدهقابلذخایربحبوحهدربلندمدتبنیاديعواملکند،میواردمس
.داردتريکنندهحمایتنقش
و تقاضاافزایشبرايانتظاراتدلیلبهاروپامسپرمیومفزایشاشده،مشاهدهتاکنونچهارمماههسهدرکهدیگريروند

.استبودهنقلوحملوانرژيهايهزینهافزایشهمین طور
سالدراروپاییخریدارانبرايتنهردريدالر234پرمیوم معیاربامس جهانکارمعدنترینبزرگشیلی،شرکت کودلکو

.ه استکردموافقت)2022سالسطحبهنسبتافزایشدرصد83(2023
و تنهرازايبهدالري228پرمیومخوداروپاییمشتریانازاروپامسذوبکارخانهترینبزرگ،اوروبیسحالهمیندر

.کردخواهددریافت2023سالدرمعیارقیمتازباالتر
افزایشايسابقهبیسطوحبهآیندهماه12درمسقیمتکهکردهنیبیپیشساکسگلدمنبانک،2023سالبهنگاهیبا

کاهشبا2022دسامبر5درمسبه هر حال .اتفاق بیفتدقويتقاضايباهمراهمسعرضهدربزرگکسريویابد
.شدداد و ستددالر8391،پارسالمشابهمدتبهنسبتدرصدي13,67

Investingnewsمنبع: 

2022واردات مس چین در نوامبر
کنندهمصرفکهافتیشیافزاندهیآسالدر فلزيتقاضاانتظاراتلیدلبهدر حالی نوامبرردنیچمسواردات
عیتسررا 19-کووید يهاتیمحدودکاهشبهدیاموامالكبخشازتیحمايبراهاتالش،جهانفلزاتبزرگ

ه است.کرد
نوامبرماهدرنیچنشدهرکامسمحصوالتومسوارداتکهدهدیمنشانچینگمركکلادارهيهاداده
.استبودهتن901هزار و 539

بهنسبتدرصد5,8شود،یمساختهمهینوياژیآلشده،مس تصفیهآند،مسمحصوالتشاملکهدهایخرنیا
.استداشتهشیافزاگذشتهسالمشابهمدت یتن402و هزار 510واردات

درصد8,5کهکردواردمستنونیلیم5,36پایان نوامبر)(ابتداي سال تامیالدي2022سال هماه11درنیچ
.داشتشیافزاپارسالمشابهمدتبهنسبت

شاملنشدهکاریومینیآلوممحصوالتوومینیآلومتن599وهزار455نوامبرماهدرکشورنیاهمچنین 
.کردصادرساختهمهینوياژیآله،یاولومینیآلوممحصوالت

منبع: رویترز
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گروه بین المللی مطالعات مس منتشر کرد
2022وضعیت تولید مس جهان تا پایان سپتامبر 

بولتندررا2022سپتامبردرمسجهانیتقاضايوعرضهبهمربوطاولیههايداده،)ICSG(مسمطالعاتالمللیبینگروه
(از ابتداي سال تا 2022ماهه9درجهانمسندامعتولیدکهدهدمینشاناولیههايداده.کردمنتشراین گروه نوامبر

SX-EWبه روشاستخراجودرصد3,1حدودکنسانترهتولیدبه طوري که یافته،افزایشدرصد3,5حدودپایان سپتامبر) 
رشد داشته است.درصد5حدود

معادن مس
و19-کوویدبهمربوطهايمحدودیتاگرچه 

امیکرون نهگوازناشیعفونتپایدارهاينرخ
درکشورهابرخیدررادنامعتولید،کرونا

در مجموع کرد، امامحدود2022سالابتداي
معادندرتولیدافزایش ازمس جهانیتولید
بهبودهمچنین ویافتهتوسعهمعادن یاجدید

2021ابتداییهايماهتولید در مقایسه با
مربوطترگیرانهسختهايمحدودیتکهزمانی(

.بردسود)داشتوجودکرونا به
SX-EWتولیددرصديیکافزایشوکنسانترهتولیددرصدي9کاهشباجهانمحتوايمستولیدکنندهترینبزرگشیلی،

،19-کوویدبهمربوطنیروي کارغیبتثیرتاتحتشیلیمعادنازتعداديمواجه شد.ي تولیددرصد6,7با کاهش در مجموع 
.ندگرفتقرارخشکسالیدلیلبهآبعرضهکاهشوعیارافتعملیاتی،مسائل

بزرگمعدندودرفعالیتمدتطوالنیتوقفدلیلبهمحتواي جهان مستولیدکنندهبزرگکشوردومینپرو،تولیدرشد
این تولید.شدمحدوددرصد1,4بهمحلیجوامعو اعتراض هاياقداماتناشی از(الس بامباس و کواخونه) این کشور مس

.بود) کوویدازقبل(2019مشابهمدتازکمتردرصد5میالدي2022ه ماه9درکشور
درنیزدرصدي28افزایش. یافتافزایشدرصد33حدودگراسبرگمعدندرزیرزمینیتولیدافزایشنتیجهدراندونزيتولید

معادنسایردریافتهو توسعهجدیدهاي تظرفیو»کاموآ«جدیدمعدندرافزایشدلیلبهجمهوري دموکراتیک کنگو 
.یافتافزایشدرصد2حدودمتحدهایاالتومکزیکدرتولیدهمچنین.شدمشاهده

مس تصفیه شده
مستولیدکهدهدمینشاناولیههايداده

(از ابتداي 2022ماهه9درجهانشدهتصفیه
رشد درصد2,3حدودسال تا پایان سپتامبر) 

والکترولیتی(اولیهتولیدکهطوريداشته، به
ودرصد2,7) معدنسنگازالکترو وینینگ

یافتهافزایشدرصد0,3قراضهازثانویهتولید
.است
چینشدهتصفیهتولیداز رسمیاولیههايداده

شاملدرصدي2,5حدودکلیافزایشازحاکی
.استدر این مدت بودهثانویهتولیديدرصد1,7واولیهتولیديدرصد2,8رشد
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وتعمیرنشدهریزيبرنامهوشدهریزيبرنامههايتعطیلیازايمجموعهباشدهمس تصفیهتولیدرشدجهانی،سطحدر
شیلیدرتصفیه/ ذوبیکپارچه هايکارخانهدرکنسانترهتولیدمحدودیتوناحیه یوروعمدتا درهاي ذوب کارخانهنگهداري

.ستاشدهمحدودپروو
نگهداريوتعمیرتعطیلیوعملیاتیهايمحدودیتدلیلبه) وینینگالکترووالکترولیتی(شیلیشدهتصفیهمستولیدکل
وجدیدکارخانه هايافزایشادامهدلیلبهکنگودرشدهمس تصفیهتولید. یافتکاهشدرصد4، ذوبهايکارخانهدر

.یافتافزایشدرصد17حدودالکترو وینینگیافتهتوسعه
افتهیشیافزادرصد0,3) قراضهاز(هیثانومس تصفیه شدهیجهاندیتولکهدهدیمنشانهیاوليبرآوردهاوهادادههمچنین 

.است

مصرف مس
ظاهريمصرفکهدهدمینشاناولیههايداده
9دردرصد2,6حدودجهانشدهتصفیهمس
هايقرنطینه.استداشتهرشد2022هماه

برتوجهیقابلمنفیثیرتا19- کوویدبامرتبط
نهاییمصرفکلیديهايبخشوجهانیاقتصاد

.داشتچینبه جزمناطقتمامدرمس
نسبت به2021سالدرجهانیتقاضاياگرچه
ولییافت،بهبود2020سالشدیدکاهش

ازپیشسطحزیرکشورهابرخیدرهمچنان
.استماندهباقیگیريهمه

درمصرفیافت.افزایشدرصد1,2حدود2022نخستماه9درچینبه جزجهاندرشدهتصفیهمصرف،شودمیآوردبر
.یافتکاهشدرصد2,8ژاپندروماند باقیتغییربدونمتحدهایاالتدر،پیدا کردافزایشدرصد4ناحیه یورو

وارداتدرصدي13افزایشباکهکردرشددرصد3,8) هنشدگزارشموجودي درتغییراتاستثنايبه(چینظاهريمصرف
.شدحمایتشدهتصفیهمس
بازارترازبراي.استیتنهزار295حدودظاهريکسريدهندهنشان2022ماهه9درجهانیشدهتصفیهمساولیهتراز

نظردررانشدهگزارشجوديمودرتغییراتکهکندمیاستفادهچینبرايظاهريتقاضايمحاسبهازICSG،مسجهانی
.گیردنمی

جدولدرچینموجوديتغییراتبرايشدهتنظیمشدهتصفیهمس جهانیترازجهانی،بازارتحلیلتسهیلبرايبنابراین
ارائهرسمی هايموجوديتغییراتمیانگینبرآورداساسبرراجهانیشدهتصفیهمستعادلکهاستشدهگنجاندهپیوست

.کندمیچین تنظیممسبازاردرتخصصممشاوردوتوسطشده
تنهزار355حدودرابازارکسريچین،موجودي و ذخایردربرآورد شدهتغییراتبر مبنايجهانیشدهتصفیهمستراز

.دادنشان

بازار مس
) دالر7734,70(سپتامبرمیانگینبهنسبتدرصد1,5کهبوددر هر تن دالر7621,21اکتبردرLMEنقديقیمتمیانگین
7000ومارس7دردالر10730ترتیببهسپتامبرپایانتا2022سالاز ابتدايمسکفوسقفهايقیمت.داشتکاهش

کمتر شد.2021درصد از سال 4,3و میانگین ساالنه بودجوالي15دردالر
بهمجموعدر2022اکتبرپایانتا)SHFEوLME،COMEX(فلزاتاصلیهايبورسدرشدهنگهداريمسموجودي

LME20درموجودي. داشتافزایش2021دسامبرپایانموجوديبهنسبتدرصد6,5کهرسیدتن404هزار و 203
.یافتکاهشدرصد47کامکسدردرصد افزایش پیدا کرد، ولی SHFE66ودرصد 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

8

مقایسهدر2022هماه9درچینموجوديکهشودمیتصورستقل،ممشاوردوتوسطشدهارائهبرآوردهايمیانگیناساسبر
.استیافتهکاهشتنهزار60حدود2021سالپایانسطحبا

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان-جدول
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با کاهش محدودیت هاي کوویدچینرونق بازار سنگ آهن
، روز جمعه دادافزایشراتقاضابازیابیبهامیدها،19- کوویدهايمحدودیتکاهشمعامالت آتی سنگ آهن چین پس از اینکه 

درصد4,7باچیندالیانکااليبورسدرژانویهآهنسنگقرارداد پرمعامله تریندسامبر با بازده مناسبی مواجه شد.9
افزایشدرصد6حدودشده یادهفتهطیوبودژوئن16ازسطحباالترینکهرسید) دالر117,17(یوان814,5بهافزایش

.رسیدتنهردردالر109,95بهافزایشدرصد0,7بادسامبرمعیارآهنسنگسنگاپور،بورسدرهمچنین.یافت
امالكبخشدرمثبتتحوالتدر کنارچینبازگشاییبهنسبتبینیخوشودالرضعف: کرداعالمیادداشتیدرANZبانک 

.کردحمایتبازاراحساساتازکشوراین
هاينگرانیاما،گرفتندجدیديهايآزاديصفر،کوویدسخترژیمکلیديهايبخشکاهشازپسهاچینیازبسیارياگرچه

.وحشی شوددوباره،بودگرفتهقرارکنترلتحتزیاديحدتاکهویروسیکهداشتوجودايفزاینده
کنندحفظرا19-کوویدهايمحدودیتدهندمیترجیح،دارندچیندرنتمایل به باز ماندکهرستوران هاییوتولیدکنندگان

دستبهگیرد،میقرارگیرانهسختاقداماتکاهشثیراتتحتيکارهايمحلچگونهاینکهازتريواضحتصویرکهزمانیتا
که، در حالیکردگزارشدسامبر8برايراکروناویروسبهابتالجدیدمورد797هزار و 19چینبهداشتکمیسیون.ورندبیا

.شناسایی شدجدیدمورد439هزار و 21روز قبل از آن
تورمکهحالیدریافت،کاهش)ماهدومینبراي(گذشتهسالمدت مشابه بهنسبتنوامبردرچینکارخانهدربهايقیمت
.بودضعیفتقاضايوفعالیتدهندهنشانویافتکاهشکنندهمصرف

گ آهن چینواردات سن
زیرااست،یافتهافزایشدرصد4,1از آنقبلماهبهنسبتنوامبردرچینآهنسنگوارداتکهدادنشانیگمرکهايآمار

.اقدام به افزایش ذخایر کردندچالش،پرهايداراییبازارازحمایتبرايپکناقداماتانتظاردرو سالپایانازقبلخریداران
وارد آهنسنگتنمیلیون98,85نوامبرماهدرجهانآهنسنگکنندهمصرفترینبزرگ:کردماعالچینگمركاداره
واردات سنگ آهن چین در نوامبر امسال ،وجوداینبا.بوده است)تنمیلیون94,98(اکتبرباالتر از میزان واردات درکهکرده

بود.)تنمیلیون105(2021نوامبررقمازکمترشدتبه
راخودبدهیتعهداتآنهاازبسیاريچراکهاست،دادهافزایشامالكدهندگانتوسعهبرايراحمایتیاقداماتبه تازگیپکن

.گرفتقرارثیرتاتحتنیزفوالدبرايتقاضابر این اساسکهکنندمتوقفراسازوساخت،شدندمجبورونپرداختند
چینتجاريهايبانکترینبزرگکهحالیدرکرد،تشریحراحمایتیداماق16میالدي گذشتهماهدر چینمرکزيبانک

.دهنداختصاصنقدینگی،بحرانازرهاییبرايراجدیداعتباردالرمیلیارد162حداقل،اندشدهمتعهد
آنازقبلدورهبهنسبتدرصد2,1کهکردواردآهنسنگتنمیلیون 20و میلیاردیکنوامبر،تاژانویهماه هايازچین

2021نوامبردرمیلیون4,36ازکهبودتنمیلیون5,59گذشته،ماهدرچین فوالديمحصوالتصادرات.داشتکاهش
.رسیدتنمیلیون61,95بهویافتافزایشسالمدت مشابه پاربهنسبتدرصد0,4ماهه11صادرات.بودبیشتر

پیش بینی تولید برزیل
گذشتهچهارشنبهبرزیلیکارمعدناین .رسدمیتنمیلیون320تا310به2023سالدربرزیل» لهوا«آهنسنگتولید
میلیون310حدودحالی کهدرکند،می تولیدآهنسنگتنمیلیون320تامیلیون310بین2023سالدرکهکرداعالم

تولید کرده است.2022سالدرسنگ آهن تن
5,5ازکهخواهد رسیددالرمیلیارد6بهآیندهسالدرشرکتگذاريسرمایههزینه هاي:کردافهاضبرزیلمعدنیغولاین

افزایش2027تا2024هايسالبیندالرمیلیارد6,5تا 6ساالنهمیانگینبه وباالتر است 2022سالدردالرمیلیارد
تا340بهبر این اساسکهاست کردهپیش بینیرا ندهآیهايسالطیخودآهنسنگتولیدرشد،شرکتاین.خواهد یافت

.رسیدخواهدبعدبهمیالدي 2030سالازتنمیلیون360ازبیشو2026سالدرتنمیلیون360
Hellenicمنبع:  shipping news
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2021مس در سال اده نمایی تولیدکنندگان برتر د
برقی باال،رساناییوخواريچکشپذیري،شکلدلیلبهصنعتیفلزاین. استبودهمتکیمسبهتاریخماقبلدورانازانسان

خورشیديهايپنلمانندحیاتیهواییوآبتغییراتبامقابلهبرايموثرجدیدهايفناوريازبسیاري.داردزیاديکاربردهاي
.مس متکی هستندبرباديهايتوربینو

راجهاناصلی تولیدکننده مسکشورهايمتحده،ایاالتشناسیزمینسازمانهايهدادازاستفادهاین گزارش داده نمایی با
معدنیموادخودرو بهوخانهتاپ،لپهمراه،تلفنجملهازمصرفیمحصوالتازبسیاري.کندمیفهرست2021سالدر

.داردنیازسالدرمسپوند12بهخودزندگیاستانداردحفظبرايآمریکاییهربر اساس این گزارش، . هستندوابسته
2021در سال جهانمحتوايمسبرتر تولیدکنندگانرنکینگ

معدن20ازمعدن15میزبانمجموعدرمناطقاینزیراهستند،مسلطمستولیدبرمرکزيوجنوبیشمالی،آمریکاي
بزرگمعدندوو خانهجهاندرمسدهکننتولیدبزرگ ترینجهانی،مستولیددرصد27باشیلی.هستندجهانمسبزرگ

دموکراتیکجمهوري.مس را بر عهده داردجهانیتولیددرصد10پروشیلی،ازپس.است» کوالهاسی«و» اسکوندیدا«جهان 
مسازدرصد54برتر،کنندهتولیدبرعالوهچین. دارندقرارسومجایگاهدرجهانیتولیددرصد8باکدامهرچینوکنگو

.کندمیمصرفنیزراجهانشدهتصفیه
مسبهباديهايتوربینوخورشیديهايپنلها،باتريبرقی،خودروهايمانندانرژي،انتقالبراي پروسهحیاتیهايفناوري
.دارندنیازفسیلیهايسوختبرمبتنیهمتایانبهنسبتبیشتريبسیار

شده در پروسه انتقال انرژيمصرفپیش بینی مس 

است یا(موتور احتراق داخلی) معمولیخودروهايازبیشتربرابرچندبرقیخودروهايدرمسازاستفادهنمونه،عنوانبه
.داردنیازمسبهبیشتربرابر12تاسنتیانرژيهايسیستمبامقایسهدرتجدیدپذیرانرژيهايسیستم

ظرفیت نصب شده فناوري
(مگاوات)2020

میزان مس 
/تن)2020(

پیش بینی ظرفیت نصب شده  
(مگاوات)2050

پیش بینی میزان 
/تن)2050مس (

1267356336753720001860000پنل خورشیدي
105015451565202000868600نیروگاه بادي ساحلی

60135772545000432000نیروگاه بادي فراساحلی
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2030سالتاانرژيانتقالاز پروسهناشیمستقاضايرودمیتظارانها،فناورياینبزرگمقیاسدروسریعاستقراربا
شدنفعالبرايفشارتجدیدپذیر،هايانرژيبهانتقالسرعتافزایشپیدا کند. همچنین باافزایشدرصد600بهنزدیک
یابد.میافزایشنیزمسمعادن

visualcapitalist.comمنبع: 
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2022انرژي در ماه پایانی چشم انداز کوتاه مدت بازار 
موجوديشاهد تغییراتی نسبت به پیش بینی ماه قبل است.2022) در ماه پایانی EIAاداره اطالعات انرژي آمریکا(بینیپیش

دومنیمهدرقبل از اینکه،یابدمیکاهش2023نخستنیمهدرروزدربشکههزار EIA200جدید بینیپیشدرنفتجهانی
.یابدافزایشروزدربشکههزار 700تقریباسال

2022تغییرات پیش بینی جدید در دسامبر -جدول

برآورد بهمنجرهمین امر کهقبلی شدهبینیپیشازبیشتر2023سالپایاندرنفتجهانیموجودي،جدیدبینیپیشدر
نوامبر است.ماهبینیپیشازرکمتبشکههردردالر3کهشودمی2023سالدربرنتخامنفتدالري قیمت 92

درفرآورده هابازاربرايراقیمتوعرضهاطمینانعدمدریا،ازروسیهنفتیهايفرآوردهوارداتبراياروپااتحادیهممنوعیت
.کندمیایجاد2023اوایل

LNGصادراتافزایشوزمستاندرطبیعیگازتقاضايافزایشنتیجهدرطبیعیگازقیمتپیش بینی کرد،EIAهمچنین
بهدالر6ازبیشمتوسططوربه»هنري هاب«گاز نقديقیمتبینیپیش،بر این اساس.یابدافزایشنوامبرسطحبهنسبت

5,5حدودکهنوامبرماهانهمیانگینازکهبوده2023نخستماههسهدر) MMBtu(بریتانیاحرارتیواحدمیلیونهرازاي
ذخیرهسطحچراکه،یابدکاهشژانویهازپسطبیعیگازقیمتکهداریمانتظار«این اداره اعالم کرد: .ستابیشتربود،دالر

با این .استاین کشورطبیعیگازتولیدافزایشنتیجهدرکهشودمیترنزدیکقبلیسالهپنجمیانگینبهآمریکاسازي
»وجود احتمال نوسان قیمت باالست.

قیمت نفت خام
اندکینوامبردربرنتقیمتمیانگیناگرچه. بودبشکههردردالر91متوسططوربهنوامبردربرنتخامنفتنقديقیمت
86هبماهپایاندر اینکهازقبلرسید،هم بشکههردردالر100بهنوامبر7درروزانهنقديهايقیمتامابود،اکتبرازکمتر
کاهش یابد.دالر
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چیندر19-کوویدبامرتبطهايقرنطینههمچنینوجهانیاقتصادرشدمورددرها نگرانینتیجهیشتر در بهاقیمتکاهش
.رسیدبشکههردردالر101میانگینبه2022سالدربرنتخامنفتنقديقیمت.دادکاهشراچیننفتتقاضايکهبود

EIA:2023اوایلدرنفتجهانیموجوديکاهشکهداریمانتظارهمچنانخام،نفتقیمتاخیرکاهشبا وجوداعالم کرد،
.بازگرداندبشکههردردالر90بااليبه2023دومماههسهابتدايتارابرنتقیمت

کندي یاعرضهاختالالتمداوماحتمالبافشاراین، اما شودمی پدیدارسالدومنیمهدرنفتقیمتنزولیفشارهرچند 
هردردالر92متوسططوربه2023سالکلبرايبرنتخامنفتقیمتکهکنیممیبینیپیش«. ودشمیمتعادلرشد

».باشدبشکه
تغییرات موجودي و قیمت نقدي نفت خام برنت- 1نمودار 

نفتموجودي
ذخایراما ،یافتافزایش2022دومنیمهدرنفتموجوديبرآورد می کنیم،اگرچهاداره اطالعات انرژي آمریکا اعالم کرد:

سال آینده کهداریمانتظارماوکردسپريهسالپنجسطحترینپاییندر راسالبیشترOECDکشورهايدرنفتتجاري
. بماندباقیدر کف پنج سالههمچنان

براروپاادیهاتحممنوعیت.استماندهباقینفتجهانیقیمتبرروسیههايتحریمثیرتامورددرتوجهیقابلعدم اطمینان
5ازاستقرارنفتیهايفرآوردهوارداتممنوعیتوشداجراییدسامبر5تاریخدردریاطریقازروسیهخامنفتواردات
.شودآغازفوریه

مشارکت می کنند،7ی گروه قیمتسقفدرکهغیرعضوکشورهايبهکهاندکردهاعالمبریتانیاواروپااتحادیهاز سوي دیگر، 
روسیهازنفتیهايفرآوردهوخامنفتوارداتبرايبریتانیاواروپااتحادیهدرمستقرکشتیرانیبیمهبهدهندمیزهاجا

.باشندداشتهدسترسی
EIA ،اینبا«.کندپیدادیگريجايدرمقصديرود،نمیاروپابهدیگرکهروسیهخامنفتصادراتبیشترپیش بینی کرد
خامنفتوارداتکشورهاازتعداديکهدلیلاینبه؛دهدادامهکاهشبه2023سالدرروسیهنفتتولید،داریمانتظاروجود

».دادخواهندکاهشراروسیهازخودنفتیهايفرآوردهو
تولیدتاداداجازه»شورون«شرکت بهوکردصادرنوامبرپایاندرراGL(41(عمومیمجوز،متحدهایاالتداريخزانهوزارت

نخستماههسهازونزوئالتولیدبرايراخوداندازچشمبنابراین.بگیردسرازمتحدهایاالتبهصادراتبرايراونزوئالدرنفت
.ایمدادهافزایش2023
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OECDو دیگر سوخت هاي موجودي نفت خام - 2نمودار 

خواهدثابت2023سالدرمتحدهایاالتداخلیاخالصنتولیدکهکنیممیفرض،S&P Globalکالناقتصادمدلاساسبر
.ماند

همهازقبلسالهپنجمیانگینازبیشتر2022سالدرمتحدهایاالتها در پاالیشگاهازبرداريبهرهنرخ متوسط،طوربه
باالتر از میانگین و کمیدرصد93امسالنوامبردربرداريبهرهکهبرآورد می کنیمماواستبوده) 2015-2019(گیري

پنج ساله قبل از همه گیري بوده است.
آمریکادرهاپاالیشگاهازبرداريبهرهنرخ- 3نمودار 

eia.govمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022دسامبر13به روز رسانی: 
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بورس اقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
حذفاثراتازیبخش. استافتهیکاهشتابستاندردرصد43,2بهبهاردر49,3ازرانیايدیتولمحصوالتساالنهتورم

خدماتوصنعت،يکشاورزيهابخشدرتورمجهینتدروبودهشدههیتخلبهاردرهانهادهیبرخيبرایحیترجارزارانهی
بخشتورمکاهش. داردقراردرصد60يباالسطحدريکشاورزمحصوالتتورمهمچنانامااست؛افتهیکاهشيمقدار
.استیجهانيهامتیقرشدبیشکاهشمعلولهممعدن

یعتیشرمالکگفتهبه. داردکاردستوردرراهایمیپتروشخوراكنرخيسازمتناسبطرحمجلسيانرژونیسیکم
آنهایینهامحصولودیتوليواحدهامصرفباهایمیپتروشخوراكنرخ،استقرارمجلسيانرژونیسیکميسخنگو

تا40نیبیمیپتروشمحصوالتانواعدکنندگانیتولاظهاراتبهاستنادبا. به گزارش فرداي اقتصادشوديسازمتناسب
نیاخوراكتااستلفمکنفتوزارت. شودیماستفادهعیصناخوراكعنوانبهصنعتنیادریمصرفگازازدرصد45
سازهامتانولیلیتعطيازادراستقرارنیهمچن. کندنیماتسالازماههشتمدتبهراسازهامتانولازجملهعیصنا
چهار انیزلیگازوئصادراتازحاصلسودمحلازوشودصادرورهیذخآنهایمصرفلیگازوئسال،یانیپاچهار ماههدر

.شودجبراندولتيسوازواحدهانیاماهه

يکسروشدمحققینفتيدرآمدهادرصد56فقطنفت،متیقشیافزاوجودبا: کرداعالممجلسيهاپژوهشمرکز
.داردوجودساليانتهاتابودجهیتوماناردیلیمهزار300

سالاولماهسهدررابودجهماادیزاحتمالبهتجربهبراساس: گفتمجلسمحاسباتوبودجهوبرنامهونیسیکمعضو
.کنداستفاده1401سالبودجهارکانازمیدهیممجوزدولتبهمدتنیادر. میکنبیتصوویبررس1402

دريدالراردیلیم4قراردادانعقادازرانیایمیپتروشوگازنفت،يهافرآوردهصادرکنندگانهیاتحادرهیمدتایهسیرئ
عراقبهصادراتيکسرازیبخشقراردادنیابا:گفتودادخبرعراقکشوربایمهندسویفنخدماتصادراتحوزه

.شودیمجبران

کرداعالمرادرصدکیبهدرصد4ازیگمرکحقوقکاهشمشموليکاالهافهرستگمرك،بهيانامهدرصمتوزارت .
مشموليکاالهافهرسترانیاكگمربهيانامهدرصمتوزارتوارداتوصادراتمقرراتدفتررکلیمدهمچنین

.کرداعالمرادرصدکیبهدرصد4ازیگمرکحقوقکاهش
کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

یملشرکترهیمدأتیه: افزودو دادخبریفمليدرصد50هیسرماشیافزاازرانیامسعیصنایملشرکتعاملریمد
مجوزنیا،یرستمیعلدکترگفتهبه.استکردهموافقتانباشتهسودمحلازهیسرماشیافزانیابازینرانیامسعیصنا
.استدهیرسبیتصوبهاجرادستدرتوسعهيهاطرحلیتکمجهتازینموردمنابعازیبخشنیتأمبرايهیسرماشیافزا
باشرکتهیسرمامحترمسهامدارانبیتصونیهمچنیقانونمراحلیطوبورسسازماندییاتصورتدر: کردانیبوي
.دیرسخواهدتوماناردیلیمهزار60بهيدرصد50شیافزا

هدف: اعالم کردلساانیپاتاگاماوراقانتشارزانیمباره دراقتصادوزارتیپوليهااستیسوقاتیتحقدفترکلریمد
توجهبارسدیمنظربهکهاستتوماناردیلیمهزار500سالانیپاتا) گام(مولداعتباریگواهاوراقانتشاريگذار
.استشدهمحققآنتوماناردیلیمهزار45حدودکنونتا،ستینیرسمالبتهکهآماریبرخ

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
ارزش معامالت (میلیون ریال)آذر )22ن تا آبا22( از 

503،713،481گروه صنعت
51،453،159شرکت ملی صنایع مس ایران

%10سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از گروه صنعت
فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال 

ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)آذر )22آبان تا 22( از 

19،00045،727،500کاتد
00مفتول

9504،210،670کنسانتره مولیبدن
6،1361،514،989سایر
26،08651،453،159جمع
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1401آبان-شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طرحپنجاهمدورهگزارشواقتصادکل) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحوهشتمیسدورهشاملماهآبانشامخگزارش
ياقتصاديهابنگاهوفعاالنازینظرسنجبهاتکاباورانیااتاقيهاپژوهشمرکزتوسطصنعتبخشدیخررانیمدشاخص
.شدمنتشر

اقتصادکلخریدمدیرانشاخص
رقمبهماهآباندراقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصران،یااتاقيهاپژوهشمرکزگزارشاساسبر

وکردهنزولواحد50ازکمتربهآبانشاخصافت،زانیمنیابا. استمهرشامخازکمترواحد2,8کهدهیرسواحد47,39
لیتحووانجامسرعتمؤلفهجزبهماهنیادر. داردحکایترکودشیافزاوکارهاوکسبيهاتیفعالزانیمکاهشازدرواقع

.اندشدهثبت50ازکمتریاصليهالفهومریساشدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودوسفارش
) نیفروردرازیغبه(ریاخماه15زانیمنیکمتربهوداشتهکاهش) 46,24(ماهآباندروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص

.استبودهيکشاورزوخدماتوساختمانبخشدررکودازیناشهاتیفعالزانیمکاهش. استدهیرس
نیا. استداشتهکاهشيشتریببیشباویاپیپماهنیدوميبرا) 43,91(آباندرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استکردهثبتيکشاورزوخدماتبخشدرراکاهشنیشتریباما،داشتهکاهشبخشسههردرشاخص
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ازریاخماههشتزانیمنیکمتربهوداشتهکاهش) 48,88(آباندریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.استبودهساختمانويکشاورزوخدماتبخشدرشتریبکاهشنیا. استدهیرسماهنیفرورد

مقدارنیباالتربهوداشتهشیافزاقبلماهبهنسبتيشتریببیشبا) 78,49(ازیموردنلوازموهیاولمواددیخرمتیقشاخص
. استبودهيکشاورزوخدماتبخشدرشاخصشیافزانیشتریبودهیرسخردادماهازخودماههپنج

کاالصادراتزانیماخصش. استداشتهشیافزاقبلماهبهنسبتيکمتربیشبا) 55,47(محصوالتفروشمتیقشاخص
داشتهکاهشقبلماهبهنسبتيشتریبشدتباوبودهیکاهشیاپیپماهنیپنجميبراهمچنان) 45,69(آباندرخدماتای

.است

صنعتبخشدرخریدمدیرانشاخص
ماهآباندر) نشدهیفصللیتعد(صنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

آنبیشکههبودروه روبیاندکاریبسرشدباصنعتبخشيهاتیفعال،دهدیمنشانکهاستآمدهدستبه52,49عدد
دیجدسفارشاتزانیمرازیغبهصنعتبخششامخیاصليهامؤلفههمهآباندر. استداشتهشیافزایاندکمهرماهبهنسبت
باچرموپوشاكعیصنا،یصنعتيهاتیفعالرشتهبین. اندکردهثبترا50ازشتریبعددهیاولمواديموجودوانیمشتر

.اندبودهروه روبشامخمقداردرکاهشنیشتریب
بهنسبتیجزئاریبسشاخصعددوقبلماهمشابهبایتقر) 54,10(آباندرصنعتبخشمحصوالتدیتولرمقداشاخص
انباريموجودشیافزابهمنجردیتولشیافزاقبلماهمانندتقاضادیشدکاهشبهتوجهباهرچند. استکمتر) 54,86(مهرماه

.استشده
مهرماهبهنسبتآنشدتاما،یکاهشیاپیپماهنیدوميبرا) 49,86(اهمآباندرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

یبرخدروریاخاتفاقاتوارزنرخصعودد،یخرقدرتکاهشوینگینقدکمبودبرعالوهياقتصادفعاالندهیعقبه. استکمتر
.استبودهمؤثرتقاضاکاهشدرزیننترنتیایقطعهاتیفعالاز

بامهرماهبهنسبتوبودهیکاهشیاپیپماهنیچهارميبرا) 48,81(ماهآباندرشدهيداریخرهیلاومواديموجودشاخص
. استهیاولموادکمبوددهندهنشانهمچنانکهداشتهکاهشيشتریبشدت
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روه روبمشکلباهیاولموادنیماتدرهابنگاهتااستشدهباعثارزنرخشیافزاوینگینقدکمبودياقتصادفعاالندهیعقبه
.باشند

آباندرهیاولمواددیخرمتیقشاخص.استداشتهشیافزایاندکمهرماهبهنسبت) 52,89(آباندراستخدامزانیمشاخص
ریتأثهیاولمواددیخرمتیقشیافزادرارزنرخدیشدشیافزا. استدهیرسریاخماههپنجزانیمنیشتریببه) 74,99(هما

.استداشته
بهنسبتآنشیافزاشدتبوده، امایشیافزاهمچنان) 53,27(ماهآباندرانباردریینهامحصوليموجودشاخصاگرچه
زینماهنیادرانباريموجودزانیمفروش،وتقاضارشدازدیتولرشدگرفتنیشیپلیدلبههمچنان. استکمترمهرماه

وداردیکاهشروندهمچنانیاپیپماهنیپنجميبرا) 48,73(ماهآباندرکاالصادراتزانیمشاخص.استداشتهشیافزا
.استقبلماهمشابهبایتقرآنعدد

کشورریاخاتفاقاتودیخرقدرتکاهشازیناشيتقاضاکمبودباهاشرکتهمچنانصنعتبخشدرماهآباندریطورکلبه
وارزنرخشیافزاگر،یديسواز. استشدهانباريجودموشیافزابهمنجرکهبودهروه روبکاهشباهاشرکتفروشزانیمو

.باشندروه روبمشکلباهیاولموادنیماتدرهاشرکتتاشدهباعثینگینقدکمبود
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1401آبان–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص
ماهبهنسبتکهدیرس552،4عددبه1401ماهآباندر) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکننده	مصرفمتیقکلشاخص

بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشانشیافزادرصد2,1قبل
.استدرصد1,2بایجنوبخراساناستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمترودرصد3,7 نیشتریببود.درصد48،1کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد	
) درصد41(زنجاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد60,4(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخ
دوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد44دعدبهکشوريخانوارهايبرا1401ماهآبانبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.بود

.است) درصد39,3(خوزستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد48,9(لرستاناستانبهمربوطماهه
يشهريخانوارها

درصد2,1قبلماهبهنسبتکهدیرس543،2به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1401ماهآباندر
ودرصد3بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشانشیافزا

.بوددرصد1,3بایجنوبخراسانوبوشهرهاي	استانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر . بوددرصد47،3کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد	
بهمربوطآننیکمترو) درصد55,4(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب

43،3عددبهيشهريخانوارهايبرا1401ماهآبانبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.بوده است) درصد39,4(بوشهراستان
38,9(خوزستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد48,3(المیااستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد
.بود) درصد

ییروستايخانوارها
درصد2,1قبلماهبهنسبتکهدیرس603،7به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1401ماهآباندر

ودرصد5بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. داشتشیافزا
.بوددرصد0,4بانیقزواستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر

نیشتریب. بوددرصد52،3ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد
) درصد44,9(النیگاستانبهمربوطآننیکمترو) درصد71,4(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخ
تورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد47،4عددبهییروستايخانوارهايبرا1401ماهآبانبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.بود

.است) درصد41,6(خوزستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد52,7(نیقزواستانبهمربوطاههمدوازده
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

آبانانیپاتاکاتددیتوليدرصد8شدر

ماه،آبانانیپاتارانیامسعیصنایملشرکتعملکرد
مادهتنهزار386وونیلیم145استخراجدهندهنشان
169وونیلیم37دیتولويدرصد17رشدبایمعدن
باسهیمقادريدرصد5رشدبايسولفورسنگتنهزار

.استبرنامه
تن197،702یزمانبازهنیادرپرسمسگزارشبه

يدرصد5رشدازکهشدهدیتولیمعدنيمحتومس
نخستماهههشتدرشرکتنیابرعالوه. داردتیحکا

مسکنسانترهتن940وهزار821دیتولبهموفقامسال
.داشترشددرصد6برنامهبهنسبتکهشد
295وهزار230بهزینيدیتولآندگزارش،نیااساسبر

وداشتبرنامهبهسبتنيدرصد6رشدکهدهیرستن
8رشدکهدیرستن652وهزار194بهزینيدیتولکاتد

دیاستن934وهزار619نیهمچن. داشتيدرصد
32رشدکهشدهدیتولماهههشتمدتدرکیسولفور
.استداشتهيدرصد

360واردیلیمهزار51ماهههشتدرمسیملشرکت
مشابهمدتبهنسبتکهکردکسبدرآمدتومانونیلیم

.دهدیمنشانرايدرصد7رشدقبلسال

يسازفعالباستیزطیمحسازمانمخالفت
رفعالیغمعدنهزاران

ریوزبهيانامهارسالباستیزطیمحسازمانسیرئ
معدنهزارانيسازفعالباراخودحیصرمخالفتصمت،

صمتوزارتيسخنگوشیپيچند. کرداعالمرفعالیغ
ماهسهطی،داردقصدوزارتخانهنیاکهبودکردهاعالم

راکشوردررفعالیغمعدنهزار5بهمربوطدهیمزاندهیآ
.کندیمبرگزار

يسوازیمنفیواکنشباکهصمتوزارتاقدامنیا
سازمانمخالفتشد،همراهستیزطیمحدوستداران

یعلوداشتهمراهبهزینراستیزطیمححفاظت
ارسالباستیزطیمححفاظتسازمانسیرئسالجقه؛

يسازفعالباراخودحیصرمخالفتصمت،ریوزبهيانامه
.کرداعالمرفعالیغمعدنهزاران

شنهادیپرونیااز« :استآمدهنامهبخشی از ایندر
يواگذارودهیمزارونددريبازنگرسازمان،نیامشخص

ازینکشورکهیکیاستراتژمعادنکهياگونهبهمعادن
مدنظریجیتدرويامرحلهصورتبهداردهاآنبهمبرم
يادیزتعداديسازفعالويواگذارازورندیگقرار

يهاستمیاکوستوانوتیظرفازخارجکهیمعدنمحدوده
یجبرانرقابلیغیستیزطیمحيهاخساراتوبودهکشور

استشمندخواهلذا؛ندیفرمايریجلوگآوردخواهدباربه
راسازماننیاجهینتازوگرفتهقراریبررسموردموضوع

».دییفرمامطلع

یاکتشافيحفاردستگاه30واردات 
30ازشیبتاکنونگفت:درویمیاعاملاتیهسیرئ

ساالنهبرنامهبهیابیدستيبرایاکتشافيحفاردستگاه
. استشدهکشوروارد،يحفارمترونیلیمکی

یاکتشافبرنامهياجراندیفرآدر: افزوديجعفرلهاهیوج
يهادستگاهومانکارانیپبهازینر،یاخيهاسالیط

شده،انجاميهايزیربرنامهبااما،بودمحسوسيحفار
شتر،یباکتشافاتياجرايبراوشدهرفعازیننیااکنون

.استشدهسفارشثبتيحفاردستگاه100ازشیب
دانشيهاشرکتباوارداتبامانهمز: دادادامهيو
امکانکهيحفاريهادستگاهيسازیبوميبراانیبن

همدستگاهنمونهکیوشدهمذاکرهدارند،يسازیداخل
. استشدهساخته

بایصنعتمرحلهبهدنیرسصورتدر،يجعفرگفتهبه
يگذارهیسرمايبرایمعدنويمانکاریپيهاشرکت
.شدخواهدانجامالزماقدامها،دستگاهنیاساخت
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