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گفت و گوي اختصاصی با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
قرارگاه ملی توسعه صنعت مس تشکیل شود

 نخبگان دانشگاهی در صنعت مس بدون آزمون جذب می شوند
 توسعه صنایع پایین دستی با تجاري سازي ایده هاي دانش بنیان ها

بخش جدیدي اضافه شده است؛ انرژي هاي تجدید پذیر و خودروهاي برقی به در حال حاضر به تقاضاي مصرف فلز مس
مشتریان جدید و دائمی مس در سال هاي اخیر تبدیل و با توسعه آنها بسیاري از تحلیلگران نگران کسري شدید مس در دهه 

از عناصر ضروري براي توسعه آتی شده اند، چراکه ممکن است معادن جهان نتوانند همپاي رشد تقاضا توسعه یابند. مس یکی
، مسدناانرژي هاي تجدید پذیر و خودروهاي برقی است و کارشناسان بر این باورند که در صورت توسعه نیافتن بخش مع

و گرچه داراي یکی از مهم ترین ذخایر مس جهان استایران میلیون تنی مواجه شود.8تا 7جهان در دهه آتی با کسري 
ف شده مس جهان را به خود اختصاص داده، اما از نظر جایگاه تولید مس هنوز به رتبه تک رقمی دست رتبه پنجم منابع کش

نیافته است. بی شک افزایش تولید مس در شرایط کنونی جهان و نیاز مبرم جهانی به این فلز می تواند مزایاي بیشماري براي 
کشور به ارمغان بیاورد. 

لی صنایع مس ایران که ایده و برنامه تولید یک میلیون تنی مس را مطرح کرده در دکتر علی رستمی، مدیرعامل شرکت م
تحلیلی شرکت سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس به طور مبسوط به برنامه هاي - گفت و گوي اختصاصی با بولتن خبري

شان در ادامه مشروح این شرکت ملی صنایع مس ایران و قابلیت هاي کشور در صنعت مس اشاره کرده که ضمن تشکر از ای
گفت و گو را می خوانید.

جناب آقاي دکتر رستمی، تفکرو ایده تولید یک میلیون تن مس در ایران از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت و 
این کار چه مزایایی براي اقتصاد کشور در پی دارد؟

ریم. این پیشران ها، باید داراي ویژگی هایی باشند. هاي اقتصادي و توسعه اي دابراي توسعه کشور، نیاز به یک سري پیشران
باشد. نخستین ویژگی آنها داشتن توجیه اقتصادي بسیار مناسب است؛ به این معنا که از حاشیه سود مناسبی برخوردار

خش مواد بایست تا حد امکان در باز کشور دومین ویژگی پیشران اقتصادي است، بویژه اینکه میوابستگی بسیار کم به خارج
به باور من، سومین ویژگی پیشران اقتصادي این است که داراي بازار مناسب بین المللی اشته باشد.اولیه وابستگی به خارج ند

باشد. 
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به نظر اینجانب در سه حوزه از این قابلیت برخورداریم. ابتدا پتروپاالیشی ها که به دلیل منابع فراوان هیدروکربوري، قابلیت 
یی دارند. حاشیه سود باال، مواد اولیه در دسترس و بازار جهانی مناسب از جمله مزیت هاي این بخش است. دوم، توسعه باال

زنجیره پتروشیمی ها بوده که هرچند سرمایه گذاري هاي بزرگی براي ایجاد آنها انجام شده، اما زنجیره به سمت صنایع 
ش تولید متانول زنجیره به تولید اسید استیک و دیگر محصوالت ادامه دست ادامه نیافته است. به عنوان نمونه در بخپایین

نیافته و کامل نشده است. بنابراین سود اصلی عاید کشورهایی می شود که زنجیره مربوطه را کامل کرده اند.
د، به طوري که صنعت مس، سومین پیشران است و در این صنعت مانند دو پیشران قبلی مواد اولیه به اندازه کافی وجود دار

درصد سرزمین اکتشاف شده است و از نظر منابع رتبه 7میلیارد تن ماده معدنی کشف شده است. در واقع فقط 19بیش از 
پنجم را داریم، این رتبه به تنهایی می تواند ایران را از لحاظ اقتصادي قدرتمندتر کند. همچنین از آنجا که نیاز به مس در 

سال آینده است، بنابراین حاشیه 10میلیون تنی مس در 8تا 7و پیش بینی ها حاکی از کسري آینده شدت خواهد گرفت 
سال گذشته مناسب بوده و با ادامه روند کنونی همچنان و بیش از پیش مناسب خواهد بود. با این 20سود این صنعت که طی 

می دهد، کشورهایی مانند کنگو و زامبیا که منابع نگاه صنعت مس را به عنوان پیشران انتخاب کردیم. بررسی هاي ما نشان
دارند، بنابراین می توان به اندازه منابع معدنی موجود در محتوي معدنی مس آنها نصف ایران است، پنج برابر ما تولید مس 

از یک میلیون تن کشور رتبه تولید را افزایش داد. در عین حال براي رسیدن به رتبه پنجم تولید جهان باید تولید مس به بیش
میلیارد دالر سرمایه گذاري داریم. مزیت هاي این میزان سرمایه گذاري شامل 15برسد و براي دستیابی به این جایگاه نیاز به 

هزار نفر است، در حالی 50میلیارد دالر و اشتغال مستقیم بیش از 5میلیارد دالر در سال، سود بیش از 10صادرات بیش از 
میلیارد دالر در سال گذشته رسید.10تا 9,5میلیارد دالر سرمایه گذاري به 100عت پتروشیمی با که صادرات صن

بر این اساس به نظر می رسد با توجه به نیاز آینده و تقاضاي فزاینده، مس بدون مشتري نخواهد بود و خریداران 
ر صنعت مس کمتر از پتروشیمی است؟زیادي خواهد داشت. پرسشی که مطرح می شود، آیا اثرگذاري تحریم ها ب

در دنیا، کاتد بهتر از دالر نقد براي دارندگان ثروت ارزش دارد، فساد پذیري ندارد و به راحتی در دنیا گردش دارد. شناسایی 
کاتد بر خالف محصوالت پتروشیمی و نفتی به راحتی امکان پذیر و قابل تشخیص نیست، در حالی که صادرات محصوالت 

می با زحمات زیادي انجام می شود.پتروشی
هاي مس ایران اعالم آمادگی کردند، اما با مشارکت و سرمایه گذاري در پروژهحتی بسیاري از شرکت هاي خارجی براي

توجه به سهولت تامین مالی پروژه ها و سودآوري فعالیت، انگیزه و نیازي براي این کار نداریم. البته باید شرایطی را در داخل 
راهم کنیم تا زمینه توسعه صنعت مس مساعدتر گردد.ف

نگاه مسووالن ارشد کشور به صنعت مس به عنوان پیشران اقتصادي چگونه است و در زمینه توسعه این صنعت چه 
همکاري هایی با شما به عمل می آورند؟

و از این بخش حمایت می کنند. خوشبختانه مسووالن تراز اول به اهمیت معدن و صنایع مس بیش از گذشته واقف هستند
سال 10رهبر معظم انقالب، امسال دو بار از کم توجهی به معدن گالیه داشتند. ریاست محترم جمهور براي نخستین بار طی 

گذشته در معدن مس سونگون حضور یافت که نشانه اهمیت دولت به حوزه معدن و به خصوص صنعت مس است. وزیر 
مان حضور در مجلس، توسعه مس را به عنوان یکی از برنامه هاي اصلی وزراتخانه اعالم کرد. این صنعت، معدن و تجارت در ز

موارد نشان می دهد که مسووالن در زمینه توسعه صنعت مس اتفاق نظر دارند و ما موقعیتی بهتر از این نداریم. خوشبختانه 
امی توسعه صنعت هستند. در استان هایی که صنعت مس مستقر است، مقامات استانی به شدت ح

درخواست ما این است که قرارگاه توسعه صنعت مس در سطح ملی همراه با نماینده اي از دولت و با اختیارات کامل تشکیل 
شود تا سرعت توسعه صنعت مس حتی زودتر از برنامه اعالمی انجام شود. مساله اصلی اجماع و وحدت بین عوامل اصلی 

صنعت مس اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه اي و ... است تا به اجماع دقیق تري تصمیم گیر در داخل محیط
برسیم. در حال حاضر انسجام مدیریتی خوبی در شرکت ملی صنایع مس ایران شکل گرفته و امیدواریم، استحکام بیشتري 

پیدا کند.
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رامستقاضايازمهمیبخشنوهايانرژيوندکمیایفانفتمانندنقشیآیندهدرمسکهرودمیسمتیبهدنیا
است؟شدهبراي دست اندرکاران و تصمیم گیران تبیینمسصنعتاهمیتچقدر. دهندمیاختصاصخودبه

اجماعی که اشاره کردم، باید بین همه ذینفعان اتفاق بیفتد و با فعالیت چندجانبه، اجماع سازي را به سرانجام برسانیم. تاکنون 
کار انجام شده و چند کار دیگر نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد. ما توانستیم اجماع مجلس و دولت را فراهم کنیم چندین

و باید نزد مردم، سهامداران و همکاران نیز با تالش مضاعف اطالع رسانی الزم انجام شود که در این راستا روابط عمومی و 
رد. توریسم صنعتی براي بازدید دانشجویان، استادان دانشگاه و شرکت هاي دانش اطالع رسانی نقش مهمی در این حوزه دا

بنیان در تبیین این ماموریت ها حائز اهمیت است. باورم این است، رسانه اثرگذاري بسیار مهمی دارد و باید از این ظرفیت 
به بهترین شکل انجام دهیم.استفاده شود. امیدوارم بتوانیم در این دوره مدیریتی تبیین و اجماع سازي را 

با توجه به ضرورت توسعه صنایع جانبی مس همسو با افزایش تولید، براي توسعه این بخش ها چه اقدام هایی 
صورت گرفته است؟

سه کار مهم در این زمینه دنبال می شود. نخست اینکه بخش هاي سرمایه گذاري کشور را نسبت به فرصت سرمایه گذاري در 
ویت می کنیم. در این راستا نشست با سرمایه گذاران هر استان را در اولویت گذاشتیم و چندین نشست تاکنون صنعت مس تق

دومین کار این است که خودمان هم در برخی بخش هاي صنایع پایین دست مس سرمایه گذاري کنیم. در برگزار شده است.
بخش خصوصی به تنهایی براي ورود به آن نگرانی دارد، برنامه حال حاضر براي صنایع با فناوري باال(هاي تک) یا آنجا که 

داریم. سومین کار این است که بتوانیم سرمایه گذار خارجی را براي مشارکت ترغیب کنیم، ولی در مجموع بناي رقابت با 
کردیم که نیان اعالم آمادگیشرکت هاي دانش بهمهبخش خصوصی را نداریم. این سه مورد را هدفگذاري کردیم و به 

هاي آنها را تجاري سازي می کنیم تا توسعه مناسب و تحول خوبی در صنایع پایین دست اتفاق بیفتد.ایده

در حال حاضر شرکت ملی صنایع مس ایران از لحاظ آمارهاي تولید در چه وضعی قرار دارد؟ 
سانتره، کاتد، اسید سولفوریک و سایر به رشد تولید مناسبی دست یافتیم و در زمینه تولید کن1401ماهه سال 9در 

محصوالت از رکوردهاي گذشته عبور کردیم که نتیجه وحدت و همدلی بین همکاران خدوم صنعت مس بوده است و تا پایان 
سال نیز از این فراتر خواهد رفت. این کار بزرگ با لبیک به مقام معظم رهبري شکل گرفت و تولید ملی مس هم اکنون باالتر 

هزار متر حفاري اکتشافی انجام شد، در 130فیت اسمی کارخانه هاي آن است. در زمینه اکتشافات نیز کل سال گذشته از ظر
200شود تا پایان سال نزدیک به ماهه امسال به اندازه کل پارسال حفاري اکتشافی صورت گرفت. پیش بینی می9حالی که 

درصد اکتشاف را بیشتر از گذشته توسعه بدهیم که در تاریخ فعالیت 7هزار متر حفاري اکتشافی انجام شود و بنا داریم
اکتشافی ایران بی نظیر است. تمام ظرفیت اکتشافی کشور اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی را به خدمت گرفتیم و هیچ 

ظرفیت خالی وجود ندارد.

؟ رویکرد ملی مس براي مقابله با فساد و استفاده از جوانان متعهد چیست
اگر فساد، پیشگیري و با آن برخورد نشود، تمام دستاوردهاي مدیریت را نابود می کند. کمیته صیانت و مبارزه با فساد را در 

ساختار مس وجود درشرکت ملی مس ایران راه اندازي و واحد حراست را تقویت کردیم. همچنین بازرسی ویژه که تاکنون
وقی را با راه اندازي کمیته حقوقی در دست اقدام داریم. موفقیت هاي خوبی هم در این نداشت را ایجاد و پرونده هاي مهم حق

شده است.دنبالزمینه به دست آمده است و با پیگیري هاي جدي در محاکم قضایی موارد 
هد حضور بناي ما این است که از ظرفیت نیروهاي جوان متخصص و انقالبی در صنعت مس استفاده کنیم. در آینده نزدیک شا

نیروهاي زیادي از مجموعه هاي توانمند علمی و صنعتی در صنعت مس خواهیم بود. یکی از استراتژي هاي اصلی این است که 
بتوانیم نیروهاي متخصص با تجربه و انقالبی را با اندیشه هاي انقالبی بیش از پیش در شرکت ملی صنایع مس ایران مستقر 

ش ببرند. در حال حاضر مصوبه اي در هیات مدیره مس وجود دارد که نخبگان دانشگاهی را کنیم تا برنامه هاي توسعه را پی
بدون آزمون و در بیشتر رشته هاي فنی و مهندسی دانشگاه هاي برتر کشور با معدل الف بدون مصاحبه جذب کنیم. 
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2022سومماههسهدرمسبرترشرکت هاي
2022سومماههسهدرشرکت ها شدهگزارشمستولیداساسبرراجهانسرسرادرمسمعدنبرترشرکت10»کیتکو«

.ه استکردبنديرتبه
تولیدچونبود،2022سومماههسهدرجهانمساستخراجشرکتبزرگ ترین»فریپورت مک موران«بر اساس این گزارش، 

تولیدقويعملکردحکایت ازو بود 2021سالمدت مشابهازبیشتردرصد5که، به طوريشدبالغتنهزار382بهآنمس
.داشت(اندونزي)معدن گراسبرگدرنقلوحملبنديزمانو
نسبتدرصد15شیلیاییمعدنیغولدرمس تولیدبود. 2022سومماههسهدرجهانمسبزرگشرکتدومین»کودلکو«
تحتمستولیدشرکت اعالم کرده که. رسید2022مسوماههسهدرتنهزار352بهویافتکاهش2021سه ماهه سوم به
»ال تنینته«و»چوکی کاماتا«هاي بخشدرهمچنینو»مینیسترو هالز«معدندرکمترباطله برداريوپایین ترعیارثیرتا

.استگرفتهقرار
2021سومماههسهبهنسبتي رادرصد12رشد،2022سومماههسهدرمستنهزار278استخراجباBHPشرکت 

.استرالیا بود»دمالمپیک«معدن درماههسهآندتولیدرکوردواسکوندیدا معدندرتغلیظقويتوانآن،دلیلتجربه کرد که
13تن،هزار260میزانبه2022سومماههسهدرشرکتاینمستولید. گرفتقرارچهارمجایگاهدر»گلنکور«همچنین 

.بود2021سومماههسهازکمتردرصد
سالسومماههسهدرشرکتاینشدهاستخراجمستولید. دست یافتبه رتبه پنجم»ساوترن کاپر«شرکت از سوي دیگر 

-11,8(ییپروشرکتدرتولیدکاهش. رسیدتن مس هزار231تولیدبه2021سالبهنسبتکاهشدرصد6با2022
.بودباطله برداريوعیارافتدلیلبه) درصد- 11,3(La Caridadمعدنو) درصد

افزایشاین. گرفتقرارششمرتبهدر2022سومماههسهدرمستنهزار222تولیدباچین»ماینینگزیجین«همچنین 
کنگو و تبت اتفاق افتاد.صربستان،درکلیديهايپروژهتولیدآمیزموفقیتشروعازپس

2022شرکت برتر استخراج مس در فصل سوم 10

منبع: کیتکونیوز
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2022برندگان و بازندگان بخش معدن در سال 
رسیدند،تالطمازجدیديسطوحبه2022سالدریدنمعوفلزيبازارهايامااست،نوساندرهمیشهکاالهاقیمتهرچند 

راجهانانرژيوضعیتیناوکراجنگوکردگرفتاررایافتهتوسعهاقتصادهاي جهانتورم،فروکش کرديگیرهمهچراکه
.دادقرارتاثیرتحت
طیطالقیمتکف و سقف رساند،پایانبههمین سالمارستاریخیرکوردازکمتردرصد20ازبیشرا2022سالمس 
ههممقابلدروکردسقوطقلعقیمتد،داادامهخودتصاعديروندبهلیتیومقیمت،ي بودنددالر400ازبیشدر فاصله سال

اخیرسال14درخوداوجبهپتاس. همچنینیافتافزایش، بودنشدهدیدههرگزکهحديتاسنگزغالقیمت،احتماالت
شد.برخورداردر ژاپنفوکوشیماحادثهزمانازبازاربهترینازاورانیومو رسید

بهترین و بدترین عملکرد شرکت هاي شرح  نمودارها: 
یت ها  از شرکت هاي بزرگ و سهم کشورها و فعالمعدنی
با2022شرکت هاي بزرگ در سال بازارارزشکاهش
.شدهمراهاصلیارزهايهمهبرابردردالرارزشافزایش

200بازارارزشباآوریلدرکهBHPسهام،به عنوان نمونه
50بهنزدیکارزشیاکنونهم ،شدداد و ستددالريمیلیارد
البته این بخش در .دارد2022وریلاز آکمتردالرمیلیارد

بخشی از- بزرگهايفناوريویژهب-هابخشسایربامقایسه 
.دکرجبرانسالپایانتارا هازیان

ترینبزرگ،شرکت برتر50از »ماینینگ«بنديرتبهبر اساس 
ارزشدالرتریلیون1,39هم اکنونجهانمعدنیهايشرکت

دراین شرکت هابازارارزشکلازکمتراندکیفقطکهدارند
9کاهشبامیزاناین. استمیالدي 2021سالپایان

20حدودکاهشوداوجونزشاخصصنعتیمیانگیندرصدي
.مقایسه می شود500S&Pدرصدي
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زغال سنگ و فلزات
10جایی در فهرست 2021که در سال »گلنکور«شرکت 

یارد دالري، رتبه میل86شرکت برتر نداشت با ارزش بازار 
ازسوئیسیسوم را به خود اختصاص داد. این شرکت

فشارهايحتی با وجودسنگزغالحذف نکردناستراتژي
.بردسودفزاینده،

قرارلطفبه)Teck Resources»(تک«شرکت کانادایی 
توانستکانادا،سنگزغالونفتیهايشنمعرضدرگرفتن

بهوگیردال سنگ قراربخش زغعملکردبهترینفهرستدر
.بپیونددزغال سنگ چینیبزرگهايشرکت

رتبهدر اینچینیهايشرکتترکیبیدر عین حال ارزش
یافتهکاهشدالرمیلیارد47میالدي2022بندي طی سال 

وZijin،China Molyمانندفلزاتتولیدکنندگان. است
Jiangxi Copperدرضعفوعملکرد خوبی نداشتند

برقی در این کشور خودروهاياولیهموادیدکنندگانتول
برتر شرکت50بینچینیشرکت10مشهود بود و ارزش

بههاي اخیرسالدربارنخستینبرايدالر،میلیارد184با
.رسیدکاناداییوآمریکاییهايشرکتارزشکمتر از

و»گانفنگ«نجاتبرايومیتیلقويالعادهفوقبازار
کافی2022سالدرشدیدزیان هايازچین»تیانکی«

میاندرشنژنوشانگهايکنگ،هنگبازارهايزیرانبود،
اندازچشممورددرهشدارهاوکوویدمحیطسریعتغییرات

جهاندرکاالهاکنندهمصرفبزرگ تریناقتصادي چین،
ارزشکهشدسبب2022سالدرلیتیومجهانیقیمتمتوسطدرصدي150به هر حال جهش.هستندآشفتگیدرهمچنان
برسد.دالرمیلیارد100بهبرترشرکت50بینلیتیومیشرکتپنجمجموع
SQM،این شرکت. کردارزش کسبدرصد60وامتیاز10گذشتهسالدرجهاندرباتريخاممادهدومین تولیدکننده
.بوده استبرترعملکرددومیندارايعربستان،شرکت معادنازشیلی پسسانتیاگودرمستقر

روسیه
بهاداراوراقبورسوروبلمانندکشور،اینمعدنچیاناست،شدهمتوقفغربیبازارهايدرروسیهسهاممعامالتکهحالیدر

ه برداريبهرطالوفلزات گروه پالتیننیکل،قويهايقیمتازنتوانستندبا این وجوداماکشیدند،چالشبهراتهدیدهامسکو،
.کنند

30هنوزهند،MCXدر بورس چندکاالییمحبوسگذارانسرمایهلطفبه)Norilsk Nickelشرکت نوریلسک نیکل(
خارجبرتررتبه10میان ازبارنخستینبرايکهشدباعثخودهمتایانبهنسبتآننسبیضعفامادارد،ارزشدالرمیلیارد

.بود2022ژوئن پایاندرارزشباشرکتپنجمینمس،ونیکلپالتین،فلزات گروه کنندهاین تولید. شود
این. گرفتقرار29رتبهدردالريمیلیارد14,8ارزشسال وطولدربازارارزشدالريمیلیارد8با کاهشPolyusشرکت 
طاليذخایربزرگ ترینازوشودمیطال نزدیکاونسمیلیون3است به تولید ساالنهمسکودرآندفتر مرکزيکهشرکت
است.برخوردارجهان

Mining.comمنبع: 
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مس جهانتولیدکنندگان بزرگازتازه ترین تحوالت

نسبتدرصد5,5در نوامبر گذشتهجهانمستولیدکنندهترینبزرگشیلی،مستولید) اعالم کرد: INEآماري شیلی(آژانس 
.رسیدتن229و هزار 459بهویافتکاهش2021نوامبربه

گذاردمیثیرتابخشاینبزرگهايشرکتبرکهعملیاتیمشکالتومعدنسنگعیارکاهش،آژانساین،به گزارش رویترز
مسائلومرگبارحوادثآب،بهکمتردسترسیثیراتتحتمسذخایرازبرخیرا از جمله عوامل موثر بر کاهش تولید یاد کرد. 

مانندبزرگ معدنهايغول، محل فعالیتجهاندرمسکنندهتولیدترینبزرگشیلی. اندرفتهگقرارنگهداريتعمیر و 
.ستاآمریکن آنگلووآنتوفاگاستاگلنکور،،BHPکودلکو،

INEرا درصدي9,2کاهشاکتبردر، در حالی که یافتکاهشدرصد7,8نوامبردرکشوراینکارخانه ايتولیدات:افزود
خامموادکمتری دسترسدردلیلبهشیمیاییموادومحصوالتتولیدافتدلیلبهزیاديحدتاکاهشاین.ودتجربه کرده ب

.استبودهمتانولتولیدبراي
بولتنآخرین) Minem(پرومعادنوانرژيوزارتاز پرو، دومین تولیدکننده مس جهان نیز اخبار جدیدي منتشر شده است. 

درصد3,2با2022نوامبرتامعدنیهايگذاريسرمایه، مجموعدهدمینشاندر آنکهکردرمنتشراخودمعدنآماري
برتریندالر،میلیون964بامریکنآآنگلو.استرسیده2021سالدالرمیلیارد4,4بامقایسهدردالرمیلیارد4,6بهافزایش
.بود2022سالدرگذارسرمایه

فعالیت کارخانه هاي ذوب
بهپروژه1722،جاري میالديسالدرجنوبی گوانگژوتولیديمرکز،دادگزارشچین هفته گذشتهCCTVدولتیانهرس

قیمت مس بالفاصله در واکنش به این خبر با .کندمیریزيبرنامه) دالرمیلیارد945(یوانتریلیون6,5ازبیشارزش
هاي فرآوري فلزات روز پنجشنبه نشان داد، فعالیت جهانی اي کارخانهوارههاي نظارت ماهدادهافزایش مواجه شد. از سوي دیگر 

بسته آهستههاي ذوب براي تعمیر و نگهداري پس از یک سال فعالیتذوب مس در ماه دسامبر کاهش یافت، زیرا کارخانه
تجزیهسرویس(SAVANTهايدادهسالهششتاریخدرخودسطحترینپایینبه2022سالدرذوبجهانیفعالیتد. شدن

.کردسقوط)ايماهوارهتحلیلو
منابع:
رویترز
Mining.com
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2023سمت و سوي بازار انرژي در سال 

تقاضادوبارهافزایش.یافتندافزایشدههسطحباالترینبههاقیمتزیرابود،سالی برجسته گازونفتبخشبراي2022سال
وست(WTIنفتقیمت،شدهمراهروسیههايتحریمازناشیعرضهاختالالتباي کرونا کهگیرهمههايقرنطینهدنبالبه

.افزایش دادسالنخستنیمهدربشکههردردالر120بهرابرنتو)اینترمدیتتگزاس
در کهگرفتقرارمسیريدر)WTI(برنت و خامنفتنوعدوهرقیمت وکردکاهشبهسال شروعدومنیمهدرهاقیمت

آغاز شده بود.محدودههمانازسالابتداي 
اقتصادهاوجهانیي بازارها،اوکراینعلیهروسیهجنگزیرا،شدمواجهموانعیبانیزاروپادرطبیعیگازعرضهحال،همیندر
14درخودحدینباالتربههاخانهکردنگرمبراياستفادهموردسوختقیمتآگوست،تاوکردهمراهاطمینانعدمبارا

.رسیددالر به ازاي هر میلیون واحد حرارتی 9,71یعنیگذشتهسال
40وخامنفتجهانیعرضهدرصد10ازبیشکهروسیهانرژيعرضه،جنگدر این زمینه اعالم کرد:»اکونومیکسفوکوس«

.کردمختلشدتبهبود،دادهاختصاصخودبهرااروپاطبیعیگازوارداتدرصد
سالطینفتقیمتدرکههایینوسانینبیشترمعتقد است، اکونومیکسفوکوسمشاورانتهیاعضو»کانینگهاممتیو«

اعالمومارس)ماهاوایلدرهاقیمتدرصدي30حدودافزایشبا(اوکراینبهروسیهحملهازناشیشد،مشاهده2022
.بودآنهامتحدانوغربیکشورهاياز سويهاتحریم

داشتهانرژيقیمتجلويبهروروندبرچشمگیريثیرتانبایدکنونیجنگبا این وجود، این اقتصاددان خاطر نشان کرد: 
،شدهاعالمپیش ترکههاییتحریمترینمهمهمچنین وناتودرگیريوجنگتشدیدبا توجه به بعید بودن : گفتاو. باشد

.شودهاقیمتشدیدسقوطیاافزایشباعث2022سالدماننجنگاینکهداردوجودکمترياحتمال

2022درگازونفتقیمت
خامنفتقیمت. دادکاهشراانرژيهايقیمتوشدبدترجهانیاقتصاداندازچشمبهره،نرخافزایشوباالتورمبحبوحهدر
.ماندباقیحوسطهمیندر2022تا پایان ویافتکاهشدالر90کمتر ازبهگذشتهنوامبردر
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گفت: قیمت باالي گاز در آمریکا و قرنطینه هاي کووید در چین سبب افت Mercenary Geologistاز » میکی فالپ«
شد.هاتقاضا و قیمت

2022در سال WTIقیمت نفت خام - 1نمودار 

رکودکهمعتقدندتحلیلگرانیبرخ. هرچند باشدداشتهادامهنیز2023سالتااقتصاديضعیفشرایطپیش بینی می شود،
.استپیشگیريقابلجهانسراسردر

2022در سال برنتقیمت نفت خام - 2نمودار 

بهتوجهبا) در یادداشتی نوشت:JPMorgan»(جی پی مورگان«مدیر بخش اقتصادي و تحقیقات بانک » بروس کاسمن«
جهانیرشداندازچشم،بودشدهگرفتهنظردراروپاطبیعیازگبحرانوچیندرکوویدمشکالتتشدیدبرايزمستاناینکه

.باشد2023اوایلدررکودبهسقوطخطرمعرضدرجهانیاقتصاداین گونه نمی بینیم کهما امااست،ضعیفهمچنان
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6ازطوري کهشد، به جهانیداخلیناخالصتولیدرشدکاهشبهمنجر2022در سال پولیسختگیرانهسیاستوباال تورم
کاهشدرصد2,7به2023سالدررقماین،شودمیبینیپیش. رسید2022در سال درصد3,2به2021سالدردرصد

.است2001سالازرشددورهترینضعیفدهندهنشانکهیابد
ا و مشاوران فوکوس شود. اعضجدیدسطوح بهانرژيقیمتمانع از افزایش ،اقتصادينوسانی عملکرد، شودمیبینیپیش

به دلیل رشد خفیف اقتصاد جهان، کاهشی دیدند، ولی با توجه به محدودیت 2023اکونومیکس، قیمت هاي انرژي را در سال 
عرضه اوپک پالس و تحریم صادرات انرژي روسیه همچنان نگاه باالیی دارند.

صادرکنندهکشورهايسازمانبهتولیدافزایشن برايجهانفت،تولیدکنندهبزرگکشورسومین، روسیههايتحریمبهتوجهبا
.استدوختهچشم) اوپک(نفت

2022در سال گاز طبیعیقیمت - 3نمودار 

اوپکتولیداز موسسه فوکوس اکونومیکس در این زمینه گفت: عوامل دیگري که نظاره گر آن هستیم شامل، » کانینگهام«
نرخ افزایشبرتمرکزباجهانیاقتصادرشد،نفتذخایربیشترآزادسازيونزوئال،وایرانعلیههاتحریماحتمالیلغوپالس،

صفر است.کوویدبرابردرقرنطینه ايهايسیاستکاهشازپسچینهمچنینو)رزروفدرال(متحدهایاالتبهره
کارتلاینکهبودیمآنشاهد2022سالماهیازدهمیندر واقع . یافتکاهشروزدربشکههزار310نوامبردراوپکتولید

گازوارداتدیگر،سوياز. کندبرآوردهروزدربشکهمیلیون1,81بیش ازتاراخودشدهبینیپیشسهمیهنتوانستینفت
.یافتافزایشاروپابهمایعطبیعی

دارند،با ثباتمنابعتامینبهزنیاخوداقتصادحفظبرايتنهانهکشورها.استنگرانییکهمچنانعرضهموضوع نفت،براي
.کنندپردوبارهاند،کردهاستفادهآنازجاريسالاوایلدرکهراذخایريبایدنیزمتحدهایاالتمانندکشورهاییبلکه

ذخایر،2022تا پایان . کردآزادخودخام نفتاستراتژیکذخایرازرابشکهمیلیونده ها ،گذشتهسالدرمتحدهایاالت
.یافتکاهش2021سالدربشکهمیلیون598,92بهنسبتکهبودبشکهمیلیون378,62
کاهشآیندهسالچنددرمتحدهایاالتتولیداستممکندر این زمینه گفت: Mercenary Geologistفالپ از از طرفی 

.نکنندگذاريسرمایهفضاایندرگیرندمیتصمیمبزرگهايبانکزیرا،یابد
در حال حاضر.دادانجامراکاراینسالسهورفتکنارترامپدونالدکهروزيبود تا ینوسانتولیدکنندهآمریکا: گفتوي

.کندمیکنترلراهاقیمتاکنونهم اوپک. نیستخوباینواستینوسانتولیدکنندهاوپک
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تولیداتوقادر به افزایش نقدینگیهاشرکتبنابراینکنند،نمیمالیتامینراگازونفتگذاريسرمایهآنها: افزودفالپ
.رودنمیباالترواستماندهثابتي گیرهمهزمان بهبودازونیموسالیکمتحدهایاالتدرتولیداساسا.نیستند

گازونفتهايشرکتعملکرد
عملکرد.کردتجربهراتوجهیقابلسود2022سالدربخشاینامااند،شدهدورگازونفتازبنیاديگذارانسرمایهاگرچه

.بدهدبخشاینبهپایدارياندازچشمامتیاز»فیچ«بنديرتبهموسسه کهشد باعث2022سالقوي
داریمانتظارما.داشتخواهدمطابقت2022عملکردباکلیطوربه2023دربخشاین عملکرد«: استآمدهفیچ بیانیهدر

دلیلبههیدروکربنبازارهاي)، ولی اقتصاديرکوددلیلبهنهحداقل(شودتعدیل2023سالدرگازوفتنقیمتمیانگین
».مانددخواهفشردهپالس،اوپکمحتاطانهمواضعوروسیهطبیعیگازونفتعرضهکاهش

دیمیتري«. کنندگزارشراتمثبآزادنقديجریانسود،تقسیمازپسگازونفتهايشرکتازدرصد75،داردانتظارفیچ
از سويکهییهامالیاتبا وجودجهانسراسردرگازونفتهايشرکتموسسه رتبه بندي فیچ گفت: ارشدمدیر»مارینچنکو

درراخودهايهزینههاشرکتبا توجه به تورم، بیشتر. دادخواهندادامهباالدرآمدهايگزارشبهوضع شدهکشورهابرخی
.کندمیکمکآنهانقديجریانبهکهانددادهکاهشتوجهیقابلمیزانبهنفتپایینهايقیمتدوره

معرفی،حالاینبا. می داندقیمتکاتالیزوریکرا چینازخارجتقاضايرشداست،بینخوش2023سالبهنسبتفیچ که
.شوداز چین خارجيتقاضارشد ازمانعتواندمی19- کوویدهايپروتکلمجدد

گازونفتقیمتثباتیبیانتظار
عالوهگفت: راکد می بیند. کانینگهام از فوکوس اکونومیکسزیاديحدتارا 2023سالدراوپکتولید»فوکوس اکونومیکس«
تنفتولیدحال،اینبا. یافتخواهدکاهشايهستهتوافقبهرسیدنبرايدشوارمسیردلیلبهایراننفتتولیداین،بر

افزایشکشورایندرنفتتولیدبراي»شورون«اجازه به شرکت برايمتحدهایاالتدولتاخیرتصمیمدلیلبهبایدونزوئال
.یابد

افزایشآمریکا به میزان محدودتولیدکهحالیدریابد،کاهشترسختهايتحریمدلیلبهروسیهتولیدوي پیش بینی کرد،
. باشندداشتهنوسانهاقیمت،رودمیظارانتنتیجه،درپیدا می کند. 

اندازچشم. باشد2022سالازکمتردرصد7حدودمتوسططوربه2023سالدرخامنفتقیمتکهداریمانتظار: افزودوي
بزرگيمرکزهايبانکسایرو»رزروفدرال«زیرا،یابدمیکاهشجهانیاقتصادرشدوآوردمیفشارهاقیمتبرتقاضانزولی

.دهندمیادامهپولیانقباضبههمچنان
دالر90سطحدرقیمت وداردمینگهگذشتهدههسطحباالتریندرراهاقیمت،قطعیتعدم: کردخاطرنشانکانینگهام

.ماندمیباقی
وکندمیمحدودراعرضهپالس،تولید اوپکهايسهمیهاخیرکاهشوروسیهصادراتدرفزایندهاختالل: گفتوي

ناشیهاقیمتبرايصعوديهايریسکاین،برعالوه. شودمواجهیجزیکسريبا2023سالدربازارکهشودمیبینیپیش
.خواهد بودعرضهانتظارازفراترکاهشیاچینانتظارحدازبهتررشداز

Investingnews.comمنبع:
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

3202نویهژا16به روز رسانی: 

د،یرستنهردردالر9000بیش ازبه2022ژوئنازبارنخستینيبراگذشتهچهارشنبهمسمتیقماینینگ:
.ابدیبهبوددوباره19- دیکوويهاتیمحدودبرداشتنازپسنیچيتقاضاکهداردوجوددیامنیارایز

در هفته هاي اخیر عفونت هاي کرونایی در این کشوردیشدشیافزاباعثصفردیکووازنیچینینشعقبهرچند 
.یابدشیافزاسالطولدرچینفلزاتيتقاضادارندانتظارگذارانهیسرمااماشده،

، استدهیرسریاخماههفتدرخودحدنیترنییپابهدالروشوندیمتیحماترفیضعدالربافلزاتاز آنجا که
مایت قرار گرفت.بنابراین قیمت مس مورد ح

به2023سالانیپاتااستممکنمس:گفتبلومبرگبامصاحبهدرساکسگلدمنگروهلگریتحل،»يکورجف«
.برسدتنهردردالر500هزار و 11
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بورساقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
دولتکهآنچه: گفتاست،تومانهزار23ندهیآالسبودجهحهیالدریمحاسباتدالرنرخنکهیابهاشارهبااقتصادریوز

دالرهريبراتومانهزار23کرده،شنهادیپکاالهایگمرکارزشمحاسباتيبراارزیمحاسباتنرخيبرابودجهحهیالدر
نرختیتثبويمرکزبانکودولتيارزدیجداستیستیوضعخصوصدراحسان خاندوزي به گزارش تسنیم، .است

،يارزدیجديهااستیسخصوصدريمرکزبانکدیجدمیتبانظراختالفردضمن،یتومان500هزار و 28ردماین
.می شودانینمارانیااقتصاديبراآنجینتايزودبهودنباليمرکزبانکتوسطقوتبايارزدیجداستیس: گفت

رشددرصد40حدود1401بودجهقانونبهبتنسدولتبودجهمنابع،دهدیمنشان1402بودجهحهیالبهینگاه
وداشتهشیافزادرصد40يجارسالبودجهبهنسبتیعموميدرآمدها1402سالبودجهحهیالاساسبر.استکرده

،1401بودجهبهنسبتياهیسرمايهاییدارايواگذارازحاصلمنابعنیهمچن. استدهیرستوماناردیلیمهزار978به
26حدودکهشدهینیبشیپتوماناردیلیمهزار327ياهیسرمايهاییداراتملکاعتبارات. استافتهیشیفزاادرصد38

. استافتهیشیافزادرصد

یصادراتعوارضواتیمالمشمولیمیپتروشويفوالد،ینفتعیصنایصادراتمحصوالت1402بودجهحهیالاساسبر
معظممقامیابالغیکليهااستیسياجرامنظوربه:استآمده1402بودجهحهیال6تبصرهنبنددر.شوندیم

ازحاصلدرآمد،یفروشخامازعبورودیتولارزشرهیزنجتوسعهوانیبندانشدیتولجهشتحققجهتدريرهبر
- 5محصوالت-4اسلپ- 3وبلوم-2لتیب- 1جملهازيرفلزیغويفلزیمعدنعیصناویمعدنمحصوالتوموادصادرات

کشور،نقاطتمامدرخاممهینوخامصورتبهلنیاتیپل-9واوره-8متانول- 7وریق- 6جملهازیمیپتروشويگاز
.شودیمیصادراتعوارضواتیمالمشمول

نظردریاسالمویمالاوراقنواعافروشمحلازمنابعتوماناردیلیمهزار185دولت1402سالبودجهحهیالبراساس
نییتعیمالاوراقاصلپرداختبازيبراتوماناردیلیمهزار173,5زینیماليهاییداراتملکبخشدروشدهگرفته
.استشده

تومان7000بهوداشتهيدرصد40يرشد1401بهنسبتهایمیپتروشخوراكنرخسقف،1402سالبودجهطبق
.استدهیرس

کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1ودارنم
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سال اخیر3طیکاالبورسدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

نیااز. استشدهگرفتهنظردرتوماناردیلیمهزار838یاتیماليدرآمدهامجموع،1402سالبودجهحهیالبراساس
ثروتبراتیمالتومان،اردیلیمهزار122بردرآمدهااتیمالتومان،اردیلیمهزار296یحقوقاشخاصاتیمالسهمرقم

توماناردیلیمهزار252خدماتوکاالهابراتیمالوتوماناردیلیمهزار129وارداتبراتیمالتومان،اردیلیمهزار376
. استشدهنییتع
الحسابیعلاتیمالوتوماناردیلیمهزار258یردولتیغیحقوقاشخاصاتیمال،یحقوقاشخاصاتیمالبخشدر

گرفتهنظردرتوماناردیلیمهزار20یدولتيهاشرکتعملکرداتیمالوتوماناردیلیمهزار14یدولتیحقوقاشخاص
بخشاتیمالتومان،اردیلیمهزار30,9یعمومبخشکارکنانبخشاتیمالبردرآمدها،اتیمالحوزهدر.استشده

هزار9,1مستغالتاتیمالتومان،اردیلیمهزار41,2مشاغلاتیمالتومان،اردیلیمهزار39,6یخصوصبخشکارکنان
نییتعتوماناردیلیم200) یخرج-یجمع(یاتیمالتیمعافوتوماناردیلیم890درآمدمتفرقهيهااتیمالتومان،اردیلیم

.استشده

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
ارزش معامالت (میلیون ریال)دي )26دي تا 10( از 

364،277،243گروه صنعت
30،054،174شرکت ملی صنایع مس ایران

سهم شرکت ملی صنایع مس ایران
%8از گروه صنعت

فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال
ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)دي )26دي تا 10( از 

8،00022،190،340کاتد
1،0003،150،013تولمف

4002،829،980کنسانتره مولیبدن
7421،883،841سایر
10،14230،054،174جمع
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1401آذر- شاخص مدیران خرید

یفصللیتعد(شامخبهموسوم) PMI(دیخررانیمدشاخصآذرماهدرياقتصادفعاالنازشدهانجاميهاینجنظرسطبق
راکلیبیترکشاخصدريترمیمالرکودماهآبانباسهیمقادرکهاستشدهمحاسبه49,14رانیااقتصادکليبرا) نشده
گزارش50يمرزمحدودهدروکارکسبيهاتیفعالزانیمو50ازکمتریاصليهامؤلفههمهماهنیادر. دهدیمنشان
درصنعتبخشيهاتیفعالافتازیحاککهدهیرس51,69عددبهصنعتدیخررانیمدشاخصماه،نیادرنیهمچن.اندشده
مواديموجودوانیمشتردیجدسفارشاتزانیمصنعتبخشیاصليهامؤلفهبینآذردر. است) 52,49(قبلماهباسهیمقا
.اندکردهثبترا50ازکمترعددهیاول

دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
همهماهنیادر. دهدیمنشانراکلشاخصدريترمیمالرکود،آبانباسهیمقادرواستشدهمحاسبه49,14عددآذرماه
.اندشدهگزارش50مرزدروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخصو50ازکمتریاصليهامؤلفه

قرار50مرزدراما،داشتهشیافزاماهآبانباسهیمقادروشدهمحاسبه) 50,51(آذرماهدروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.استبودهساختمانبخشدررکودازیناشهاتیفعالزانیمدرکاهشنیشتریب. استگرفته

بودهآنازیحاکجینتااگرچهاست،یکاهشیاپیپماهنیسوميبرا) 48,47(آذرماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
اما،داشتهکاهشبخشسههردرشاخصنیا. استافتهیکاهشيترمیمالبیشبا) 43,91(ماهآبانباسهیمقادرکه

.استکردهثبتساختمانبخشراکاهشنیرشتیب
شاخصنیاوداشتهیتوجهقابلکاهش) 51,26(آبانباسهیمقادر) 46,41(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص

بهياقتصادفعاالندهیعقبه. استبودهمواجهیتوجهقابلکاهشباساختمانويکشاورزوخدماتصنعت،بخشسههردر
.هستندروهروبمشکلباازیموردنهیاولموادنیماتدرهاشرکتوشدهکمهیاولموادفروشارزنرخصعودلیدل

آبانجزبه(ریاخماه9زانیمنیکمتربهوداشتهکاهش) 49,32(آذرماهدریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.استبودهيکشاورزوخدماتبخشدرشاخصنیاکاهش. استدهیرسماهنیفرورداز) ماه

نیباالتربهوداشتهشیافزا) 78,49(قبلماهبهنسبتيشتریببیشبا) 85,25(ازیموردنلوازموهیاولمواددیخرمتیقشاخص
پنجقدارمنیشتریببه) 58,58(شدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتمتیقشاخص.استدهیرسخردادماهازخودمقدار
.استدهیرسخودماهه

شاخصروندمشاهده. استدهیرس1400يدازریاخماه11مقدارنیشتریببه) 67,25(يانرژيهاحاملمصرفزانیمشاخص
.داردوجودشاخصدرشیافزاسرمافصللیدلبهدهدیمنشانزینقبليهاسالآذردريانرژمصرفزانیم

نرخ،)48,21(آبانباسهیمقادروبودهرکوددریاپیپماهنیسوميبرا) 48,15(آذرماهدرخدماتایکاالهافروشزانیمشاخص
امااست،بودههمراهيشتریبکاهشبايکشاورزوخدماتوساختمانيهابخشدرشاخصنیا. استداشتهيکمترکاهش
.اندرساندهثبتبهرایخنثمحدودهدرفروشصنعت،بخشفعاالن
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با وجود. استداشتهشیافزاقبلماهباسهیمقادر) 55,01(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتاخصش
راهاتیفعالکاهشانتظارهمچنانساختمانبخشدرياقتصادفعاالنصنعت،بخشدرهاتیفعالبهبودبهنانهیبخوشانتظارات

.دارندبعدماهيبرا
تقاضازانیمواندبودهروهروبمشکلباازیموردنلوازموهیاولموادنیماتدرهاشرکتارز،نرخشیافزادنبالبهآذردریلطورکبه
نهیهزفشارشیافزاباعثدیتوليهانهادهوارزنرخدیشدشیافزا. استرکوددریاپیپماهنیسوميبراهمچنانزینفروشو

رامدتکوتاهدریحتياقتصادفعاالنيبرايزیربرنامهامکانر،یاخماهسهفروشکاهشبهتوجهباکهشدهدیتول
.استکردهینیبشیپرقابلیغ

شاخص مدیران خرید صنعت
هاي بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد آمده از بنگاهدستهاي بهاساس دادهبر 

هاي اصلی بخش مؤلفهبینهاي بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است. در آذرماه به دست آمده، حاکی از افت فعالیت51,69
هاي اند. در میان رشته فعالیترا ثبت کرده50عدد اد اولیه عدد کمتر از صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودي مو

.اندهاي صنایع منتخب را داشتهصنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاك و چرم کمترین مقدار در شاخص
و رشد ماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رساندهچهار) طی 53,22شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در آذرماه (

ها به دنبال کاهش تقاضا از دالیل اصلی کمتر شدن کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت. کمتري در تولید صنعت وجود داشته است
ت.سهاي قبل بوده اشاخص تولید در مقایسه با ماه

ا آبان، نرخ کاهش، ) براي سومین ماه پیاپی کاهشی و در مقایسه ب49,10شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (
مشتریان با کاهش ثباتی آن باعث شده تا تقاضاي اندکی بیشتر بوده است. به عقیده فعاالن اقتصادي صعود شدید نرخ ارز و بی

د.رو باشه روب
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ماهه سه) براي پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 46,53شده در آذرماه (شاخص موجودي مواد اولیه خریداري
ها در بازار کم شود و ر را به ثبت رسانده است. به عقیده فعاالن اقتصادي افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا عرضه نهادهاخی

.رو باشنده مین مواد اولیه با مشکل روباها در تبنگاه
شدید نرخ ارز باعث ماهه اخیر رسیده است. افزایشهفت) به بیشترین میزان 83,29شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آذرماه (

د.رو باشه هاي تولید با افزایش روبشده تا هزینه
و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتري بوده) همچنان افزایشی 54,27شاخص موجودي محصول نهایی در انبار در آذرماه (

وجودي انبار در این ماه نیز افزایش افزایش داشته است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و میزان فروش، میزان م
.داشته است

ماهه اخیر چهار) براي ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان 47,28(رشاخص میزان صادرات کاال در آذ
ت.رسیده اس

رسیده است. به عقیده ماهه اخیرشش) افزایش داشته و به بیشترین مقدار 55,56شاخص قیمت محصوالت تولیدشده در آذرماه (
ها به دلیل ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر است و شرکتفعاالن اقتصادي میزان افزایش قیمت

.اندها را اعمال نکردههاي تولید، هنوز افزایش قیمتهزینه باالي نهادهبا وجودکاهش میزان تقاضا، 
قرار 50) به میزان جزئی نسبت به آبان ماه افزایش داشته و در محدوده خنثی 50,05ر (شاخص میزان فروش محصوالت در آذ

ها همچنان ثیرگذار بوده و باعث شده تا میزان فروش شرکتااي مشتریان تاست. در آذرماه افزایش شدید نرخ ارز بر تقاضگرفته 
.کم باشد

موادهیتهارز،نرخشیافزالیدلبهواندبودهروه روبهیاولمواددیشدکمبودباهاشرکتصنعتبخشدرآذرماه،دریطورکلبه
دريهابنگاهيبرايریگمیتصمتاشدهباعثارزنرخشیافزاگر،یديسواز. استشدهسختشدتبهدکنندگانیتوليبراهیاول
کهژهیوبنباشد،ریپذامکانمدتکوتاهدریحتینیبشیپويزیربرنامهوباشدسختاریبسمحصوالتفروشوهیاولمواددیخر
.نداردوجودهانهادهنهیهزبامتناسبهامتیقشیافزاامکانان،یمشتردیخرقدرتبودننییپالیدلبه

وجودیفعليهامتیقبامحصوالتکردننیگزیجاامکانیآتيهادورهدرکهاندداشتهاذعانياقتصادفعاالننیهمچن
. داشتنخواهد
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بررسی کردمجلسيهاپژوهشمرکز
رانیايدالراردیلیم27ینفتدرآمدینیبشیپ

27,3حدودینفتدرآمدبهروزدربشکهونیلیمکیروزانهروشفباتواندیم) هامیتحراستمرار(نانهیبواقعيویسناردررانیا
2023سالدرجهاننفتبازاراندازچشم«عنوانبایگزارشدرمجلسيهاپژوهشمرکز.ابدیدست2023سالدردالراردیلیم
تحوالتریتاثتحتاریبسجهانياقتصادرشد،یالمللنیبمؤسساتینیبشیپمطابق،»کشورهایبرخبودجهدرآنمتیقو

.استگرفتهقرارنوظهورياقتصادهامتفاوتيکردهایروونیاوکراوهیروسمناقشهازیناش
انتظار. ابدییملیتقلدرصد2,7بهزانیمنیا2023سالدرودرصد3,2معادل2022سالدرجهاناقتصادرشدزانیمنیبنابرا

يهاینیبشیپبراساسويجارسالیطجهاندرعاتیماونفتمصرفزانیمضا،تقارشددرتیمحدودبهتوجهبارودیم
سالدروروزدربشکهونیلیم2,3حدوديجارساليبرانفتیجهانيتقاضارشدزانیم،يانرژیالمللنیبآژانسرینظموجود
.ابدیشیافزاروزدربشکهونیلیم1,7حدود2023

درنفتیجهانيتقاضازانیم
ونیلیم101,6حدودندهیآسال

شدهینیبشیپروزدربشکه
. است

دسامبرماهینیبشیپبراساس
کا،یآمريانرژاطالعاتاداره

2023سالدربرنتنفتمتیق
بشکههريازابهدالر92حدود

.بودخواهد
ازبرآوردنیکمتر،یکلطوربه
سالدرنفتبشکههرمتیق
سالدررانفتبشکههرمتیقنهاددونیا. استيانرژاکسفوردوکایآمريانرژاطالعاتادارهینیبشیپبهمربوطندهیآ

بودهدالر110يابشکهباساکسلدمنگبهمربوطزینبرآوردنیباالترنیهمچن. اندکردهبرآورددالر93تا92حدود2023
بودجهدريشنهادیپنفتمتیقنیانگیماوپک،عضويکشورهاهجملازنفتصادرکنندهبزرگيکشورهااکثررونیااز. است
دسامبريهاماهیطرانیانیسنگنفتمتیقمتوسط. گرفتخواهندنظردربشکههريازابهدالر88تا70نیبرایآتسال

.دیرسدالر80ازکمتربهنیانگیمطوربه2022نوامبرتا2021
بهتوجهبارودیمانتظارنیبنابرا
کردننیگزیجايبراهیروسيتکاپو
اروپا،بازاريجابهایآسشرقبازار

وعربستانبانیچيقراردادها
يکشورهاریساباروابطگسترش

عدمکناردرفارسجیخلحوزهعرب
یجهانبازاردراریبسيهاتیقطع

وبرجامبهغربيبندیپاعدمنفت،
دررانیاها،میتحرافتنیشدت
استمرار(نانهیبواقعيویسنار

.ابدیدست2023سالدردالراردیلیم27,3حدودینفتدرآمدبهبتواندروزدربشکهونیلیمکیروزانهفروشبا) هامیتحر
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

درآمدتحققبراييزیربرنامه
مسازيدالراردیلیم10

تحولوشرفتیپيهاراهکاریبررسيبراياجلسهدر
برجمهورسییراولمعاونحضوربارانیادرمسصنعت
ازيدالراردیلیم10درآمدتحققيبرايزیربرنامه

ایدنمسریذخاازرانیاپنجمرتبهبهتوجهبامسصنعت
. شددیتاک
سییراولمعاون،يجمهوراستیرتیساگزارشبه

مت، مدیرعامل و که با حضور وزیر صجلسهنیادرجمهور
رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و جمعی 

مغفوليهاتیظرفبهاشارهاز مسووالن برگزار شد ضمن
آنها،ازمناسباستفادهعدموکشوردريخدادادمانده
موجودینگینقدومردممشارکتازاستفادهبادیبا: گفت

درهاتیظرفنیايسازفعالبهنسبتجامعه،در
.میکناقداممختلفيهابخش

بازاردردارندیآمادگمردم: افزوددکتر محمد مخبر 
یمعرفبااستالزمکهباشندداشتهيجدحضورهیسرما
سمتبهراینگینقددارند،باالسودهیحاشکهییهاطرح

درمردممشارکتوحضورنهیزموتیهداهاپروژهنیا
.میکنفراهمراندهمامغفوليهاتیظرفيسازفعال

گذشتهانیسالدر: کرددیتاکجمهورسییراولمعاون
يدرآمدهارینظدرآمدهاقیطرازکشورادارههمواره
درنیاوشدهانجاماتیمالاخذونفتفروشازحاصل

ییهاییدارابهاتکاباراکشورمیبتواناگرکهاستیحال
م،یکنادارهمعادنوگازونفتمخازنوریذخارینظ

محققکشورشرفتیپوتوسعهدرگستردهیتحوالت
.شدخواهد

درجلسهدرشدهارائهيهاگزارشبهاشارهبايو
بهیابیدستيگذارهدفبارانیامسعیصناخصوص

الزم: کردنشانخاطرمسکاتدتنونیلیمکیدیتول
يبراتالشضمنرانیامسعیصنایملشرکتاست

خوديپروازسطحويزیربرنامه،يگذارهدفنیاتحقق
يبرامنسجموقیدقيابرنامهودادهارتقاءنیاازشیبرا

تنونیلیم3بهدیتولشیافزاومردمبهسهاميواگذار
.دهدقرارکاردستوردررامسکاتد

دیبا: گفتوکرددیتاکیفروشخاماززیپرهلزومبرمخبر
یدستنییپارهیزنج،یشفروخاميجابهمیکنتالش

يهاتیظرفبهاتکابارامسصنعتهمچونعیصنا
وشتریبچههرافزودهارزششاهدتامیکنفعالموجود

.میباشکشوريبراثروتدیتول
عیصنایملشرکترانیمدازجمهورسییراولمعاون

وجامعيابرنامهندهیآماهکیظرفخواسترانیامس
نیهمچنوکشورمسصنعتدرحولتجادیايبرامدون
.کنندارائهراآنویطراحیمردممشارکتجلب

سییروتجارتومعدنصنعت،ریوزکهجلسهنیادر
سییرداشتند،حضورزینیملتوسعهصندوقعاملاتیه
رانیامسعیصنایملشرکترعاملیمدورهیمداتیه

دیتولبهیابیدستيبراشدهانجاميزیربرنامهازیگزارش
اهدافحیتشربهوکردندارائهمسکاتدتنونیلیمکی
.پرداختندبرنامهنیا

طرحنخستفازيدرصد85شرفتیپ
آباديمهديرووسرب

شرفتیپازآباديمهديرووسربیمعدنمجتمعریمد
يفرآورکارخانهاحداثطرحنخستفازيدرصد85

.دادخبرمجتمعنیايرووسرب
اظهارحمایتدرضایحمدرو،یمیایعمومروابطارشگزبه

يرووسربه هايکارخاناحداثطرحنخستفاز: کرد
دیتولوخوراكتنونیلیم2ساالنهتیظرفباآباديمهد
يهاچالشبامواجههبا وجوديروکنسانترهتنهزار200

بهورودوافتتاحآستانهدرکروناومیتحرجملهازمختلف
.استگرفتهقراريبرداربهرهمرحله
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طوربهنفر1500ازشیبفاز،نیاياندازراهبا: افزوديو
.شدخواهندکاربهمشغولپروژهنیادرمیمستق
ه هايکارخانتیظرفحاضرحالدرنکهیاانیبباتیحما
یواقعدیتولوتنهزار474کشوريروشمشدیتول

آباديمهدوروداب: گفتاست،تنهزار200حدودشمش
یبخشآن،يدیسولففازازيبرداربهرهودیتولعرصهبه
140حدود(کشوريروشمشدیتولیخالتیظرفاز

.شدخواهددادهپوشش) تنهزار
يمهديرووسربیمعدنمجتمعنکهیابهاشارهباوي
جهانيرووسربمنابعنیتربزرگازیکیعنوانبهآباد

درصد3حدودواستخراجقابلریذخادرصد80ازشیب
است،دادهيجاخوددرراجهانسربويروریذخااز

ه هايکارخاناحداثيگذارهیسرماطرح: کرداظهار
فازکهاستشدهيزیربرنامهفازسهدرآباديمهدمیعظ

وسربصنعتکارخانهنیتربزرگییتنهابهآننخست
.بودخواهديرو

هیسرمابازارصنعتنیدوميهاچالشیبررس
صنعتنیدومه،یسرمابازاردریاساسفلزاتصنعت
یاساسفلزاتشاخصوکلشاخص. استبودهبزرگ

. اندداشتهيبرابربایتقررشدودارنديادیزیهمبستگ
،يدستوريگذارمتیقد،یتوليبراگازوبرقنیتام

ازیولتدحقوقبودنباالوآزادوماینارزمتیقاختالف
.هستندصنعتنیامهميهاچالش

یاساسفلزاتصنعتزیمیتخصصنشستسنا،گزارشبه
نیهمچنوبهاداراوراقوبورسسازمانسیرئحضوربا

نیایط. شدبرگزارمربوطهانجمنوحوزهنیافعاالن
. شدپرداختهصنعتنیامشکالتیبررسبهنشست

یقطعهر: گفتنشستنیادررانیاومینیآلومرعاملیمد
. استبرنهیهزتوماناردیلیمهزار6,5حدودمايبرابرق
یاساسموادواستیوارداتدرصد100ماينایآلوم

حوزهدریمشکلوشدهنیتامندهیآماهششتاشرکت
ماچالشتنها. نداردیخارجمباحثوهیاولموادنیتام

وگازیمالاحتیقطعازیناشیماليامدهایپبهمربوط
.استبرق

گاهیجاجادیا: کرددیتاکیلواسانيریمدمحمدرضایس
نیامشکالتگریدازمجوزاخذوروگاهیناحداثيبرا

یمشکلروگاهیناحداثیمالنیتاميبرا. استشرکت

ییهايریسختگموضوع،نیايبرامجوزاخذدرامام،یندار
.داردوجود
سناوماینردالاختالفوي دستوريگذارمتیق

نیاادامهدرزیننیمیکالسرعاملیمد،يصبرفرشاد
يرودیتولازدرصد1,2حدودرانیا: کرداظهارنشست

دریکمسهمفراوان،منابعوجودباوداردراجهاندر
ودیتولادیزيهانهیهزموضوعنیاعلتکهداردرادیتول
.استیلیتحميهاسکیر
هیسرمانیتامبهمربوطماچالشنینخست: دادادامهيو
ويارزنوسانات. شودیميدستوريگذارمتیقو

نیاشدتبرییسناوییمایندالراختالفنیهمچن
سنانرخويارزحوالهحاضرحالدروافزودهمشکل
شرکتنیايبرایتوماناردیلیمهزار10بربالغیاختالف

نیتام: کردحیتشرنیمیکالسرعاملیمد.کندیمجادیا
صنعتنیايهاچالشگریدازهیاولموادوخوراك

مواديبراصادراتمجوزبحثنیهمچن. شودیممحسوب
. استبودهدغدغهصنعتنیايبراهموارهیمعدن

دیتولومصرفمازاديرووسربصنعترد: افزوديصبر
کنسانترهعوارض. شودینمدادهصادراتاجازهامام،یدار
کهرودیمانتظارواستگراناریبسصنعتنیايبرا
.بشوداخذموضوعنیالیتعديبراالزميهااستیس

مسیملشرکتاکتشافاتوتوسعهمعاون،یرحمتبهروز
یاساسفلزاتصنعتابعادیبررسبهنشستنیادرزین

جادیاوداریپاتوسعهيبراملزوماتتمام: گفتوپرداخت
. داردوجوديدالراردیلیم10يارزآور

رانیاکهداردوجودمسیجهانکمربندسه: وي گفت
7تنهااماداده،لیتشکراکمربندنیاازيادیزبخش
انیبیرحمت.استشدهاکتشافرانیادرمسازدرصد

عیتوزوضوح،بهماینوآزاددالرنیبیمتیقاختالف: کرد
پسوشدهفروختهماینارزبایمسمحصوالت. استرانت

يکشورهادردردالالنيسوازقراضهبهلیتبداز
.رسدیمفروشبههیهمسا
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