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در دوره پاندمیمعادنيگذارهیسرمايهانهیهزيدرصد8کاهش
S&Pجدیدپژوهش Global Market Intelligenceموردمعدنیشرکت400ازبیشبینازکهمی دهدنشان
کارتوقفمناطقی که مجبور بهدردرصدي8کاهشباگذشته میالديسالدرسرمایه گذاريواقعیهايهزینهبررسی،

.استدادهقرارايسابقهبیفشارتحتراجهانیمینتاهايزنجیرهوبودند، مواجه شده
را ساالنهافزایشدرصد9کهشده بودبینیپیشدالرمیلیارد162این شرکت ها، هزینه سرمایه گذاري2020سالبتدايادر

درصد4باراخودهزینه سرمایه ايمعدنکارانبخش،اینبرگیري کروناهمهبا تاثیرامامی داد،نشان2019نسبت به سال
.ی قرار داده بودندمورد بازبیندالرمیلیارد156بهکاهش

راهنما و مقایسه هزینه هاي سرمایه اي قبل و بعد همه گیري کرونا- 1نمودار 

راشدهبازبینیهايبرنامهتاکردندتالشآنها،تحت تاثیر قرار دادرافعالیت هاي معدنکارانکرونا،يگیرهمهاز آنجا که
این رقم به ترتیبدر واقع رسید. دالرمیلیارد149,5گذشته بهسالدرواقعیهزینهبااین میزان با توجه کهبخشندبتحقق

.استدرصد کمتر از پیش بینی بعد از بازبینی بوده4قبل شیوع بیماري و بینیپیشازکمتردرصد 8
درصدي5,5ناخالصتولیدرشدبینیپیشواستانجامحالدرجهانیاقتصادبهبودکهکردهخاطرنشانS&Pوجود،اینبا

هايهزینهرودمیانتظارکند،میکرونا يگیرهمهبیماريازخروجبهشروعجهانکهطورهمان«.دارد2021سالبرايرا 
».یابدافزایشتوجهیقابلطوربهگذاريسرمایه

و 2020سال هاي درصد از18میلیارد دالر بوده که 176بالغ بر 2021پیش بینی هزینه هاي سرمایه اي این بخش در سال 
قیمترشد ازناشیفعالیتکلیافزایشويتاخیرهايبرنامهسرگیريازنتیجهبرآورد می تواند در اینباالتر است. 2019
.باشدفلزات

رفتهفراتر2020سالبراياصلیراهنماياز2021براي سال چینیشرکت هاي، هزینه هاي سرمایه گذاري S&Pبه گفته 
سرمایه گذاريهزینهازکمتردرصد8گذشته میالديسالبرايچیندرمستقرشرکت هايCapexاولیهيراهنما. است
.بودشدهاعمالهايمحدودیتوشدن فعالیت هاقفلدهندهنشانحديتاکهبرآورد شد2019سالدرآنها
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کردهتعیین2020سالبرايراتريپایینCapexراهنمايدرصد13گیري،همهازپیشکهگرانبهافلزاتهايشرکت
) چینواسترالیادرمستقرهايشرکت(با بهبود 2019سالبابرابر2020سالدرراخودهايهزینهکهدادندگزارشبودند،
داده اند.قرار 

»یومونتن«شرکت هاي هدایتباو2019سطحنسبت به 2021سالدرگرانبهافلزاتهايشرکتCapexرود،میانتظار
.یابدافزایشسومیک»گلد فیلدز«و

S&Pکهپیش بینی کردهCapexپایینردههايشرکتازدالرمیلیارد50بیش ازمعادناستخراجبزرگهايشرکت
سالدربرآورد می شود.بودیافتهافزایش2019بامقایسهدردرصد35گروهاینراهنماییگیري،همهازپیش. بگیردپیشی
51انتظار می رود که هزینه هاي مذکورشود. همچنین بیشتر دیگرهايگروهوبازارگروهترینبزرگبینشکاف، 2021
.باشد2019سال ازبیشتردرصد 

در زیربخش هاي صنعتیهزینه هاي سرمایه اي - 2نمودار 

Mining.comمنبع: 
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نقش مس در انرژي هاي تجدیدپذیر
ایجاد.استپاكانرژيهايفناوريبزرگمقیاسپذیرشسمتبهو حرکتفسیلیهايسوختازنشددورحالدرجهان

معدنی موادوسیعیطیفازايگستردهتقاضايانرژي،فرآیند انتقال.استهمراهمعدنیموادمتراکمبا فرآیندفناورياین
.کندمیکبالت و ... ایجادکروم،آلومینیوم،شامل

هاي مهار زیرساختهمچنینها وفناوريایجاد ایندرآنحیاتینقشدلیلبهومعدنیموادهمینازیکیبه عنوانمس
برجستهتجدیدپذیرهايانرژيدررامسنقش»تریولوژي متالز«اینفوگرافی هاي این گزارش به نقل از.استبرجستهانرژي،

.گذاردمیتاثیرآنقاضايتروندبرخورشیدوبادانرژيچگونهاینکهوکندمی

پذیرتجدیدهايانرژيدرمسنقش
هايفناوريبینمعدنیمادهپرکاربردترینمادهایننتیجه،در. استفلزاتباالیی بینالکتریکیوگرماییرساناییدارايمس

.استضروريبرقبهمربوطهايزیرساختتمامبرايوبوده انرژي
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فناوري هاي تولید انرژي هاي نومیزان مصرف مس در-1جدول 
مصرف فناوري

مس/مگاوات(پوند)
مصرف مس/مگاوات

واحد آمریکایی)/(هر تن
مصرف مس/مگاوات

واحد انگلیسی)/تنهر (
PV(110005,54,99خورشیدي(

95204,764,32نیروگاه هاي بادي خشکی
2107610,549,56نیروگاه هاي بادي دریایی

تبادلوسیمکشیکشی،کابلبرايمسبهاولدرجهدربرقوگرماانتقالدرکارآییدلیلبه) PV(ورشیديخفتوولتائیک
هاينیروگاه. کندمیاستفادهترانسفورماتورهاوهاکابلها،توربیندرمسازباديانرژيهايفناوري. استمتکیحرارت

بهشدهساختهمسازکهدریازیرطوالنیهايکابلطریقازچراکهنند،کمیاستفادهبیشتريمقادیرازمعموالدریاییبادي
.شوندمیمتصلزمین
. کندمیمنتقلهاخانهبههانیروگاهازرابرقکهاستشبکههايشبکهاصلیهايبخشهمچنان یکی از مساین،برعالوه

.کرددخواهرشدمسبرايتقاضاتجدیدپذیر،هايانرژيروزافزونرشدبا
سناریويتحتبایدباديوخورشیديانرژيسیساتتا،)IRENA(پذیرتجدیدهايانرژيالمللیبینآژانسبه گفته

REmapقابلمقیاسشود،محدود2050سالتادرجه2ازکمترتازمینکرهدمايافزایش،شودمیتالشآندرکه
ظرفیتبینیپیشوNavigant Researchررسی ها و پژوهش هايبازحاصلمسمحتوايبر اساس .یابدافزایشتوجهی

آورده2- در جدول2050و2020هايسالدرساالنهباديوخورشیديتاسیساتبرايمسنیازهاي،IRENAنیازمورد
:استشده

2050تا سال مس در فناوري هاي تولید انرژي هاي نونیاز-2جدول 
ظرفیت نصب شدهفناوري

)2020مگاوات(
محتواي مس

/تن)2020(
ظرفیت نصب شده

)2050مگاوات(
محتواي مس

/تن)2050(
PV(1267356336753720001860000خورشیدي(

105015451565220000868600نیروگاه هاي بادي خشکی
60135772545000432000نیروگاه هاي بادي دریایی

2050و2020هايسالدرساالنهشدهنصبظرفیتباتندرمگاواتهردرمسمحتوايافزودنبامسمحتوايارقام
برابردوازبیش2030سالتاتواندمیخورشیديسیساتتااز2020سالسطحبهنسبتمسساالنهتقاضاي.شدمحاسبه

دریاییباديمزارعازمسبهنیازافزایشدرصدبیشترینبر اساس پیش بینی ها، . شودبرابرسهتقریبا2050سالتاوشود
. خواهد بود

ازدرصد15حدودیاتنمیلیون3ازبیشتواندمی،2050سالتايخورشیدويبادهايوريافنازمسساالنهتقاضاي
.کافی خواهد بودرشدبهروتقاضايمیناتبرايمسعرضه آیاکهنیستمشخص،وجوداینبا. باشد2020درمستولید

بهانتقالکه شودمواجهکسريتنهزار521بامیالدي 2021سالدرمسجهانیبازاردارد انتظاردر حالی»پگروسیتی«
عمده،وجود داردصنایعازوسیعیطیفسوي ازمسي تقاضاکهحالیدر.استاولیهمراحلدرهنوزتجدیدپذیرهايانرژي
. دهدمیقراراختالالتمعرضدررامینتازنجیرهوشودمیانجاممحدودمنطقهچندازآنعرضه

کنندهتولیدبزرگ ترینشیلی،درمعدنسنگعیارمتوسطاین،برعالوه. بودامرایننمونه2020سالدرمعادنتعطیلی
.کندمیدشوارتررامساستخراجاین مسالهکهاستیافتهکاهشدرصد30گذشتهسال15طیمس،

نگرانیباعث،تقاضاافزایشتوجه بهبامتمرکزتولیدومعدنسنگعیارهايکاهشامااست،دسترسردوفوربهمساگرچه
. بودخواهدارزشمندپاكانرژيانتقالرشدبهرونیازهايمینتادرمسجدیدمنابعبنابراین،. شودمی

Visualcapitalist.comبع:من



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

6

مطرح شدهقراضافتیبازعیصنادر همایش مجازي انستیتو

قراضه مسبازاربرنیچيهااستیسریثات
مس بر این با اشاره به تقاضايلگرانیتحلبرخی 

ندهیآيهاسالطیاین فلزمتیقرشد باورند که 
.شودشتریبتواندیمیحت

کارشناسان بازار در همایش مجازي انستیتو
شیافزامورددر)ISRI(قراضهافتیبازعیصنا

ندهیآونیچوارداتيهااستیسمس،متیق
.کردندبحث و گفت و گو،مسيتقاضا

و تحلیل هاي کارشناسان در این این مباحث
در حالی مطرح شد که قیمت مس به همایش

باالترین میزان افزایش یافته و طی یک سال 
درصد رشد مواجه شده است.90گذشته با بیش از 

در گذشتهسالمی توانست یکسکنمینمفکر: گفتجلسهيمجروUtah Metal Worksسیرئبینا،»لئونسیکر«
کند.ینیبشیپراامروزمیانه هاي کووید، وضعیت

افزایشکهدادحیتوضخودیسخنراندرنیز Futuristيتویانستسیرئو»پرستیژ اکونومیکز«مدیرعامل » شنکرسونیج«
.داردقراررکورددر سطح بایرتقکهاستجهانيدیتولهايتیفعالرشد جهینتدرمتیق

یکیزیفيکاالهاستند،ینخدماتوسفربرايادیزيهانهیهزصرفبهقادرکنندگانمصرفکهدوره کروناافزود:شنکر
.استصفربهکینزدبهرهنرخحالنیعدر. انددادهشیافزاراتقاضاوکردهيداریخريشتریب

با پرسنلدرعفونتمشکالت وکارکنانتنگناهاي ناشی از کرونا با کاهش لیدلبهدنمعا،عرضهسمتدروي خاطرنشان کرد:
د رفت.خواهباالترندهیآسالدویطودمی مانباالهامتیقآیاکهمینیببمیخواهیم.اندشدهیت رو به رومحدود

نیچوارداتيهااستیسریثات
بحثبازارهابرنیچوارداتيهااستیسریثاتیچگونگمورددرKataman Metalsسیرئنایب،»شریفلیدان«همچنین 

.اروپاستوایآسن،یالتيکایآمردریآهنریغفلزاتقراضهداد و ستد،شریفشغل. کرد
. کردمتوقفیامحدود کشورنیابهفلزات را قراضهحملشیپسالسهاز نیچدر» یملریشمش«وي اظهار کرد: کمپین

پاکستان،،يمالزبهيرفلزیغموادوفلزاتمخلوط يحاوقراضهيهامحمولهافتاد،اتفاقنیایوقت: کردخاطرنشانشریف
.هستنددهایگرنیادیخرحالدرهنوزکشورهانیايهاشرکتوشدریسرازکشورهاریساوهندلند،یتا

،لعابرنگ،ماننديفلزریغکه مواد باز شدتعیین شدهمشخصاتبامطابقوتیفیکباقراضهبه روينیچدرهاي وي گفت:
يکایآمرجملهازکشورهاازياریبس.کندیممنعاست رامضرستیزطیمحيبراآنهاذوبي که موادریساوکیپالست

ارتعیین شده و استانداردمشخصاتمداومطوربهتوانندینممتحده،االتیاکنندگاننیماتازياریبسوستانانگلن،یالت
.کنندبرآورده

قیدقمشخصاتوجودبا، افزود: استبازاردرمحرکهموتورکیهمچنانخودمیعظدیتولتیظرفبانیچبا بیان اینکه شریف
هرامااست،وحشتناكنیچدرنامناسبباريهامجازاتوي گفت: .هستندسکیربهلیماینیچيهاشرکتهنوزواردات،

.هستنداتخطرنیارشیپذبهلیماکهدیداریانیمشترروز
رویپيشتریباطیاحتباپکنبهترکینزدونیچشماليهاشرکتکهییجاند،یبیمراجنوبوشمالشکافهنوز،او

قید و بند کمتري دارند.،هستنديمرکزدولتمقاماتازدورترونیچجنوبدرکهیکسانوهستندقانون
Resource-recycling.comمنبع: 
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رشد چشمگیر شاخص فلزي وسایل نقلیه برقی

یه برقی) با وجود افت قیمت نیکل و کبالت که در ساخت باتري خودروهاي (شاخص فلزي وسایل نقلEV Metalشاخص
در این ماه بیش از EV Metalدرصدي شاخص 85برقی استفاده می شود، رکورد جدیدي را در ماه مارس ثبت کرد. رشد 

آن بود که با کاهش قیمت این دو فلز جبران شود.
شدهثبتتازهتجاريخودروهايدرراباتريفلزاتارزش،Adamas Intelligenceاز سوي کهEV Metalشاخص

وبودفوریهازبیشتردرصد84,7کهکردصعوددالرمیلیون554بهکندمیردیابیجهانسراسردر) هاي هیبریداعم از(
.رسیددالرمیلیون140یک میلیارد و بهنخست امسال در مجموعماههسهطی

ارزش فلزات باتري خودروهاي برقی فروخته شده)(EV Metalشاخص- 1نمودار 
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و باالتر از کل تجارت 2020نسبت به مدت مشابه در سال 2021درصدي در فصل نخست 178این میزان حاکی از رشد 
است.- بودامروزازبیشترکبالتولیتیومهايقیمتمیانگینکهزمانی- 2017یادشده در سال 

تسال. استیافتهافزایشساعتگیگاوات22ازبیشبهافزایشدرصد139باماهاین درشدهفروختههايباتريکلظرفیت
را ) يهیبریداعم از (ساعتمگاوات3هرازتقریبا یکیوقرار داشتنخسترتبهدرمارسدرنصب شده باتريظرفیتنظراز

امااست،شدهبرابردوازشیبپارسالمشابهماهباسهیمقادردر این باتري ها کلینوکبالتاگرچه میزانشامل می شد. 
.داردینزولروندهینقللهیوسهراساسبريکاتدموادنیاازاستفاده

Adamas:يهاسلولبهمجهزل نقلیه برقییاي وساهباتريادیزفروشلیدلبهاعالم کردLFP)فسفات- آهن-ومیتیل (
درصد کاهش یافته است.8(اعم از هیبریدي) ، میانگین نیکل در هر خودرو3مدلتسالمانند

( ارزش نیکل خودروهاي برقی فروخته شده)EV Metalشاخص- 2نمودار 

LFPخودروهاي مجهز به 
يبازارها،LFPبهمجهزهینقللیوساباینیچخودروسازانازيتعدادوهستندال پیشرويحدرLFPبهمجهزيهالیاتومب

بازارسهمدرصد 15,7به2021فصل نخستنصب شده در يباترتیظرفبراساسيفناورنیا.دهندیمقرارهدفرایغرب
.استدهیرس
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خودبهرایکیالکتريخودروهایجهانبازارازرصدد7,2تنهاییبه3مدلتسال LFP،دهدیمنشانAdamasيهاداده
.استدادهاختصاص

داییتگذشتهماهBYD،باشدییابتداسطحيهامدلیاصليباترمی تواند LFPکرده کهاعالمواگنفولکسکهیحالدر
حذفکاملطوربهدیتولخطازرا) منگنز،کبالتکل،ین(NCMيفناوروپیش می رودLFPيهايباتربه سمتکهکرد

. کندیم
فاصله، LFPيباتردکنندگانیتولریساوBYDامابخشد،یمبهبودرايانرژیچگالNCMيکاتدهادرکلینباالييمحتوا

.انددادهکاهششارژعملکردودامنهنظرازراممکن 
کبالتکهیحالدر،افتیکاهشدرصد10ازشیبهیفورنسبت بهمارسماهدرکلینسولفاتمتیقمتوسطنیهمچن

نیانگیم.استيکاتدموادنیترگرانیکی از ، هنوزبا این وجود، اما افت داشتزینيباترنیتاميهارهیزنجدرجایگزین شده 
.افتیبهبودومیتیلمتیقو داشتشیافزادرصد 12گذشتهسالبهنسبتومیتیلمصرف

ودروهاي برقی فروخته شده)( ارزش کبالت خEV Metalشاخص- 3نمودار 

Mining.comمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202می25به روز رسانی: 
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در دو ماه اخیرقیمت نقدي مس- 1نمودار 

درصدي نسبت به مدت مشابه قبل 100متال بولتن گزارش داد که واردات قراضه مس چین در آوریل امسال با رشد بیش از 
درصدي به 81,7هزار تن رسیده است. همچنین واردات قراضه مس این کشور در چهار ماهه نخست امسال با رشد 167به 

چین بودند.مسسیده است. مالزي، ژاپن و آمریکا از تامین کنندگان اصلی قراضههزار تن ر531
از سوي دیگر، شیلی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان، این روزها درگیر حاشیه دیگري در مورد معادن مس شده 

وآبراتییتغدیتهدمعرضدرها یخچال این ، الیحهبه گفته طرفداران (یلیشیعیطبيهاخچالیمحافظت ازحهیالاست. 
» دلکووک«در سناي این کشور در حال بررسی است. شرکت )داردیصنعتاتیعملبرابردريفورمحافظتبهازینوهبودییهوا

بهکهنامهنیادر. استخطرمعرضدرشیلیمسدیتولازدرصد40طی نامه اي اعالم کرده که در صورت تصویب الیحه، 
تحتسالوادورونتهیتنالنا،یآنددنامعیاصلاتیعملازموردسهآمده است:شده،ارسالیلیشيسنايانرژونمعدتهیکم

ازدرصد40بایتقرهمبامعدنسهنیاکهدهدیمنشاندولتآمار.رندیگیمقرارحهیالنیادرمطلقيهاتیممنوعریثات
.دهندیملیتشکرادیتول

LMEانبارهاي مسوديسطح موج- 2نمودار 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
در کشنبهیروز. ستینبخشتیرضاهیاسرمبازاردرتقاضاتیوضع،دهدیمنشانیخوببهریاخيروزهایطعیوقاروندیبررس

ازگریدتوماناردیلیم490،شدسببکهبودمثبتگذشتهيروزهامانندهایحقوقدیخرخالصارزش،تهرانبورسمعامالت
.شودخارجبازارازیقیحقگذارانهیسرماپولمجموع

بهنسبتیحقوقدیخرخالصنیانگیمرفتنباالهمومعامالتارزشبودنکمهمحاضرحالدردنیاي اقتصاد نوشت: 
ارزشسهیمقا. کرددلخوشیکنونبحرانازبورسرفتبرونبهنتوانآنواسطهبهکهآوردهدیپدرایطیشراگذشتهيهاهفته

ارانگذهیسرمابهبورسمعامالتکلارزشازیمینتنهاکهداردآنازتیحکاحاضرحالدرمعامالتارزشباخردمعامالت
ازیقیحقگذارانهیسرماشتریبيریگسهمشاهدیخیتارطوربهبورستررونقپريروزهادرکهیحالدر، دارداختصاصیقیحق

.بوده ایممعامالتارزش
. ستاهیسرمابازارکوچکيهاگروهیبرخبهگذارانهیسرمادوبارهتوجهروزهانیاتوجهقابلنکتهگریدمیبگذرکهعاملنیااز

کهبودندبازاريهابخشمعدودجملهازیبرقلوازموینساجمانندهاگروهیبرخ،میبودشاهدگذشتهيروزهادرکهطورهمان
.استشدهخارجپولسهامبازارينمادهاازياریبسازمدتنیهمیط. شدواردآنهابهیقیحقپول

اردیلیمهزار100عرضهازکاروکسبيفضابهبودبلنديهاگامازتیرضااعالمباروز دوشنبه اقتصادریوزدر همین حال 
.دادخبرسالاولمهیندریدولتيهاشرکتسهامتومان
خصوصدر44اصليهااستیسياجراموضوعدوبامجلسياقتصادونیسیکمياعضاباجلسهازبعدکهدژپسندفرهاد
عرضهیآگهتوماناردیلیمهزار27اقتصاد،وزارت: گفتبود،ندگانینماوالسئوییزدامقرراتوکاروکسبيفضابهبود
ماهششیطنیبنابرا. باشدداشتهوجودتقاضاويمشترها،ییداراازحجميبرادیبااما،داردرایدولتيهاشرکتسهام

.شدخواهدعرضهیدولتيهاشرکتسهامتوماناردیلیمهزار100سالنخست
بهرهوهیسرمابازارینقدشوندگنیتامباتااستیبورساستگذاریسيفوراقدامازمندینهیسرمابازاردیآیمنظربهکهطورنیا

درطیشرانیاازبردنبهرهالبته. کندهموارسهامبازاردنیرستعادلبهيبراراراها،یپونوساندامنهمانندییهاروشازبردن
نیترمهمازیکیعنوانبهینقدشوندگرهگذرنیاازتااستکلشاخصبهيدستورویتیریمدگاهنحذفازمندیننخستوهله
.شودنیتامبازارییکارآوجوه
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یبانکشبکهدرپنهانيناترازي هاشهیرویستیچلیتحل
:)1393- 1396(یبانکهشبکدرپنهانيناتراز«عنوانبایگزارشدرمجلس يهاپژوهشمرکزياقتصادمطالعاتمعاونت

یناتوان(ینگینقديناترازيمعنابهتنهایبانکشبکهدراعسارج،یراتصوربرخالف:استآورده»هاشهیرویستیچلیتحل
اعسار(یبانکشبکهیبدهوییدارانیببزرگشکافبلکهست،ین) گذارانسپردههجوماثردرهاسپردهپرداختازبانک

.شودیمیتلقیبانکاعسارزیننشدهمواجهگذارانسپردههجومبابانککهیطیشراردیحت) ياترازنامه
ازیکیسقوطایاقتصادیناگهانانقباضاثربرمعموالکشورها،ریسادرياترازنامهاعسارایيناتراز:دیافزایمگزارشاین 

،زندیمهمربراهایبدهوهاییداراتعادلودهدیمزلتنرابانکيهاییداراارزشناگاهکهدهدیمرخییدارايبازارها
يهاییدارارشدتیقابلباهایبدهرشدسرعتیدائمتناسبعدم،یبانکشبکهدريناترازبروزیاساسعلترانیادراما

بودننییپاتورم،نرخافتسبببهکشوراقتصاددرنکهیاوجودبا. استبوده1393- 1396يهاسالدرژهیوبهیبانکشبکه
مشابه(وارداتونفتدرآمدقیتزرمنشأازيسودآورامکانکاهشومستغالترکود،)یرنفتیغ(ياقتصادرشدنرخمتوسط

رشد(هابانکيهایبدهرشدسرعتاماکرده،افتيدارمعناطوربهیبازدهکسبويسودآورتیقابل،)1380دهه
بودههابانکیبده-ییداراشکافدیشدرشددریاصلعاملباالبهرهنرخ. استافتهینکاهشمتناسبطوربه) ینگینقد

.است
ومخاطراتامادارد،نگاهفعالیطوالنیحتیمدتتاراهابانکاستممکنگرچهآن،عالجعدموتیوضعنیاتداوم

يمواردبهتوانیمامدهایپنیاازجمله. گذاشتخواهدوگذاشتهيجابهکشوراقتصادبریمخربویمنفیجنبيامدهایپ
یدهوامتوانکاهشآن،ازیناشيکاریبگسترشوياقتصادرکودویبانکبهرهنرخشیافزایحتوکاهشعدمهمچون

بهبهرهپرداختسهمایثانوافتهیاختصاصیقبلمطالباتامهالبهیبانکالتیتسهازیمهمبخشاوالآنکهسبببههابانک
بهرهپرداختيبراپولخلقيمعنابهینگینقدرشدتیفیککاهش(استافتهیشیافزاوستهیپدیجدپولخلقدرهاپردهس
حجميمبنایبوعیسررشدمحصولکهیتورمجهشخطر،)يگذارهیسرماوالتیتسهياعطايبراپولخلقيجابه

افتادهقیتعوبهیبانکيباالبهرهنرخلیدلبهصرفاآنبروزوبودههابانکيازسوبهرهپرداختاثربر) ینگینقد(هاسپرده
يهاسپردهفاقدکهیمردمتودهويدیتوليهابخشانیزبهوهابانککالنگذارانسپردهنفعبهمخربیعیتوزآثاراست،
ارزشانیمشکافروزانهشیافزابایکبانيناترازروزانهقیتعمودیتشدتیدرنهاویاجتماعتبعاتبروزازمیبهستند،کالن
.کرداشاره،یبانکشبکهيهایبدهوهاییدارایواقع
لیپتانسودرآمدنابرابرعیتوز،يکاریبرکود،دیتشدیاساسخطرباراکشوراقتصاد،یبانکشبکهپنهانيناترازمعالجهعدم

کلبرابرنیچند،یبانکشبکهیبدهوییدارانیبشکافدهرچنکهداشتتوجهدیباالبته. استکردهروروبهیتورمجهش
باهابانکازیتوجهقابلبخشوستینکشوريهابانکهیکلياترازنامهاعساريمعنابهنیااماشود،یمبرآوردآنهاهیسرما
.کنندیمنرموپنجهدستپنهانيناتراز

رینظیعواملبهیبانکشبکهيناترازانتسابرینظمتعارفنییبتانیمنیادر:دیافزایممجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
رمجازیغیمالمؤسساتنقشقبل،يهاسالدر) بهرهنرخيدستورکنترل(یمالسرکوب،یبانکستمیسبهدولتيهایبده

منجمد،يهاییداراازیبخشبهدادنشکلنیعدرهابانکبهدولتيهایبده. استيجدنقصدچار،یفیتکلالتیتسهو
بهرایبانکستمیستیکلکهدارديگریدنیادیبنعواملوجودازتیحکاها،بانکهمهنیبتیشمولوتیعمومعدمثیحاز

ویطوالنيادورهفاقدیمستدلطوربهبهره،نرخثروميدستورکنترليمعنابهیمالسرکوب. استساختهثرامتیمنفطور
بریبدهرشدغلبهبرمؤثريروینبهرهنرخمهارعدم،1393-1396يهاسالیطبلکهبوده،یرجخاتحققازمعناداریوسعت

پولبازاربدگرانیبازتنهااوالامااند،بودهاثرگذاربهرهنرخمسابقهدیتشدبرهرچندزینرمجازیغسساتوم. استبودهییدارا
نییپازیساجهتبهیفیتکلالتیتسهتیدرنها. استشدهممکنمجازاتمؤسسیهمراههیسادرآنهاتیفعالایثانواندنبوده

.ستینریفراگنسبتايناترازکینییتببهقادر،یدولتيهابانکیبرخبهآنبودنمحدودو
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يسازآزاديابتداازهابانکنیبگرفتهشکليِبازبهز،یهرچازشیب،)1396سالمهین(یبانکشبکهدرپنهانيناتراز
یچسبندگدچاروافتهیشیافزاهابانکنشدهکنترلرقابتاثربریبانکبهرهنرخآنقالبدرکهگرددیمبازیبانکستمیس

درپنهانيناترازیاساسشهیردیبارا»یبانکویپولمناسبیحکمرانفقداندریخصوصيبانکدارتوسعه«درواقع. استشده
.دانسترانیایبانکشبکه

هیپاعرضهعدمجهتدر92سالازيمرکزبانکودولتیانقباضاستیس،کندیمحیتصرمجلسيهاپژوهشرکزمگزارش
بربود،گرفتهشکلیپوليهادهیپدازنادرستیدرکبراساسکهزینهابانکبرنظارتدیتشدعدمنیعدر) ریذخا(یپول

. افزودبهرهنرخبرفشارجهیدرنتوریذخاجذبيبراهابانکرقابت
با یبانکبهرهنرخ،شدموجبدولت،یانقباضکردیروکناردریبانکبهرهنرخنییتعدرنشدهکنترلووبیمعيبازقواعد
در94ساليهاانهیمدريمرکزبانکالبته. ابدینکاهشبانک،يهاییداراارزشکنندهنییتععواملرشدکاهشوجود

يهادغدغهواسطهبهاماداد،کاهشرایبانکنیببهرهنرخيتاحدر،یذخاعرضهشیافزاابرکود،ازخروجبستهچارچوب
.افتیشیافزانرخدوبارهوکردمتوقفرااستیسنیا،یتورم

محضبهکهدادیمهابانکبهراامکاننیايتعهديحسابداريالگوناقصياجراکهیطیشرادرگزارشنیابراساس
) انیز(یبده- ییداراشکافپوشاندنيبراهابانککنند،ییشناساسودوییداراآن،یواقعبازگشتبدونوالتیتسهفیتعر
).ثابتيهاییدارايارزشگذارشیبويرجاریغمطالباتامهالقیطراز(پرداختندیموهوميهاییداراساختنبه

جهتاززینرندگانیگواميبرابلکهبود،مطلوبهاانکبيبراهاییدارادادننشانزندهجهتبهفقطنهمطالباتامهال
استگذاریسوناظرنهادعنوانبهيمرکزبانکنهوهابانکحسابرساننهنیبنیادر. بودموجهانتخابتنهاآنهااتیحتداوم

آن،تداومورانیادرهاکبانيناترازپوشاندن،گفتتوانیمبنابراین. نداشتندآنابعادومعضليافشابهیلیتما،یپول
. استبودهمشکلنیادرلیدخعناصرهمهنیبیضمنتوافقکیمحصول

بخش،يمرکزبانکيازسوتريجدنظارتاعمالوهابانکیماليهاصورتتیشفافشیافزاباکه95سالتاهیرونیا
.داشتادامه،شدآشکارهابانکترازنامهدرشدهانباشتیموهوميهاییداراازیکوچک

رینظيمورداقداماتباآن،افتهیگسترشابعادنیهمچنوآنعواملوعللیدگیچیپبهتوجهباپنهان،يناترازنیاازخروج
کیازمندینبلکهست،ینسریمدولت،يهایبدهيسازاوراقایيمرکزبانکریتسعحسابمحلازهابانکهیسرماشیافزا

ودولتبودجه،یبانکنظارت،يارزاستیس،یپولاستیسحوزهدرسازگاروعیسراقداماتبرمشتملیاستیسبسته
.استهیقضائومقننهيقوايازسويجديهایبانیپشتنیهمچن

دادهقراراستگذارانیسيروشیپراهسه96وریشهردرآمدهعمله بيهایبررسبراساسمجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
رکودوهابانکيناترازشدنترقیعمباال،اریبسیقیحقبهرهنرختداوميمعنابهکهموجودوضعادامههآنکنخست. است

مولدموتورکهیبانکنیببازاربهیپولهیپاقیتزرویانبساطیپولاستیسقیطرازبهرهنرخکاهشآنکهدوم. استياقتصاد
بهبلکهداد،نخواهدرخماوبیمعدایشدیبانکنظامدریاصالحچیهتنهانهاامکرد،خواهدمتوقفموقتاراهابانکيناتراز

بررایبانکناظرمقاموحسابرسانها،بانکسهامدارانورانیمدسوءعملکرديهانهیهزهیکلباال،اریبسيهاتورموقوعلیدل
،یبانکنظامازبدگرانیبازاخراجوانحالل،یبانکنظامدريادیبناصالحاتانجامآنکهسوموکندیملیتحممردمدوش

اقتصادلحاظبهکهعمدهگذارانسپردهوسهامدارانبهآنيهانهیهزلیتحموهابانکیموهوميهاییدارايآشکارساز
.استیبانکپنهانيناترازازخروجبستهنیتدوآن،شروعنقطهوبودخواهدیتوجهقابليهانهیهزيدارا،یاسیس

يناترازدرمانتیفوروضرورتبهنسبتکشورمقاماتکهیصورتدرکهکندیمحیتصرمجلسيهاپژوهشمرکزگزارش
یجهانتجاربوارائهقابلیکنونتیوضعازخروجيبرايمتعدديهاروششوند،ملتزمآنلوازمبهوآگاههابانکپنهان
.استدسترسدريااستفادهقابل
نرخواسطهبهسوکیازشد؛خواهدکشوريبرایتوجهقابليهانهیهزجادیابهمنجرپنهان،يناترازنیاجعالدرریتأخ
شیافزاواسطهبهگریديازسووابدییمشیافزايکاریبوافتدیمقیتعوبهرکودازخروجآن،شیافزاوباالیقیحقبهره

. افتیخواهدشیافزاهابانکترازنامهاصالحيهاهنیهز،یبانکشبکهيهایبدهوهاییدارانیبشکاف
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1400بهشتیارد–کنندهمصرفمتیقشاخص
بهشتیارددريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
دیخريبرا99بهشتیاردازشتریبدرصد46,9نیانگیمورطبهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد46،9عددبه1400

.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کی
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهشدرصدواحد2،6قبلماهباسهیمقادر1400بهشتیارديانقطهتورمنرخ

با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد61,1بهيدرصداحدو2کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
.استدهیرسدرصد40,3بهيدرصدواحد2,7کاهش

نیچنهم.استداشتهکاهشدرصدواحد2،7قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد46،1يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد2قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد51ییروستايخانوارهايبرانرخنیا

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
0،7به1400بهشتیاردماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور
عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد2قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرسدرصد

.استبودهدرصد1,6ودرصد- 0,8بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«
نیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد1,9قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد0،7يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد2,3قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد0,7ییروستايخانوارهايبرانرخ

خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا
قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد41بهکشوريخانوارهايبرا1400ماهبهشتیاردساالنهرمتونرخ. استآناز
.دهدیمنشانشیافزادرصدواحد2،1قبل،

يخانوارهايبراکهبودهدرصد43,2ودرصد40،5بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنمه
.استداشتهشیافزادرصدواحد2,6ییروستايخانوارهايبراوشیافزاصددرواحد1،9يشهر

سرويغذاها(»رستورانوهتل«گروه،)کفشانواع(»کفشوپوشاك«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر
قبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) پزشکتیزیوویشگاهیآزماخدمات(»درمانوبهداشت«گروه) رستوراندرشده

.اندداشته
وریپنر،یش«گروه،)بادمجانوسبزایلوبار،یخ(»جاتیسبز«گروه،)بیسوموز(»خشکبارووهیم«گروهماهنیادرنیهمچن
.استداشتهمتیقکاهشقبلماهبهنسبت) همراهتلفندستگاه(»ارتباطات«گروهو) مرغتخم(»مرغتخم
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يانهیهزيهادهکدرمتیقشاخصراتییتغدرصد
تاپنجمدهکيبرادرصد40،1ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400ماهبهشتیارددرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه
.استدهمدهکيبرادرصد47,5
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اخبار مهم اقتصادي

رسدیمدالراردیلیم4،5بهمسشرکتدرآمد

درآمدندهیآسالچهارطیتاگرفتهصورتالزميهايزیربرنامه
ابدیشیافزادالراردیلیم4,5بهدالراردیلیم2,5ازمسشرکت

10جزومسدیتولدررانیاکهشودیمباعثموضوعنیهمکه
.ردیگقرارایدنبرترکشور
مطلبنیاانیببا»یفمل«رعاملیمديسعدمحمدریاردشدکتر

سالاز: گفترفسنجانسرچشمهمسمجتمعدیتولجلسهدر
کاهشایدندرمسمعادناریعزانیم2031تا2024
انیپابهایدنبزرگمعدنچهاروکردخواهددایپیتوجهقابل
تقاضا،شیافزاهمراهبهموضوعنیاکهرسندیمخودعمر

.استشدهیکنونطیشرادرمسمتیقشیافزابهمنجر
يبرانیچ: کرددیتاکرانیامسعیصنایلمشرکترعاملیمد

14،7ازشیبساالنهیمالگردشحجمبهتوجهبا2022سال
نیاکهکردنییتعرادرصد9ياقتصادرشددالر،ونیلیتر

گریديسواز. استیدندرتقاضاياقتصادرشدانگریبموضوع
سالدرمدنظرياقتصادرشدتحققيبرازینییاروپايکشورها

شیافزاآنیپدرکهانددادهانجامراییهايزیربرنامه2022
،يتناژومعدناریعکاهشبهتوجهباودادخواهدرختقاضا

.کردخواهددایپیتوجهقابلشیافزامسمتیق
يریگشکلحالدرایدندرمسپروژه199: افزوديسعدمحمد

ازیناشکمبود2031سالتاشدهمقررکهاستياندازراهو
نیهمدر. کندجبرانرامعدنچهارعمرانیپابابتتقاضا

هاپروژهنیاتوسطمستنونیلیم10،6استقرارخصوص
مختلفيکشورهادرهاپروژهنیا. شودنیگزیجاونیتأم

هایابیارزوهايبندمیتقسنیادرهمرانیاکهشدهمیتقس
.میریبگقرارهاپروژهنیادرمیتوانستوداردحضور

27يگذارهیسرمابااستقراریلیشمثالطوربه: دادادامهيو
خودداتیتولبهتنهزار300وونیلیمکی،يدالراردیلیم

دالرونیلیم14با2031سالتاخواهدیمپرو.کنداضافه
زینکایآمر. دیفزایبخودداتیتولبهتنهزار650،يگذارهیسرما
.کنديگذارهیسرماحوزهنیادردالراردیلیم10،استقرار

همرانیامسعیصنایملشرکتنکهیابهاشارهبايسعدمحمد
بهتوجهبا: کرداظهار،استگرفتهقرارهاپروژهنیادر

نیادرزینرانیاخوشبختانهکهیدرحالومذکوريهاپروژه
بهراخوددیتولتیظرفمیدارقصدشده،لحاظيسازتیظرف
300کهمعناستبداننیاکهمیبرسانکاتدمستنهزار600
.میاکردهجادیادیجدتیظرفتنهزار

نیابهم؛یکنیمنگاهارقاموآماربهکهیزمان: کرددیتاکيو
کهپروباسهیمقادرکشورماندیتولکهمیبریمیپمهمنکته

رقم،کنداضافهخوددیتولتیظرفبهتنهزار600خواهدیم
دريگذارهیسرمازانیمنکهیاترجالبنکته. استیقبولقابل

تنهريازابهدارد،کهیفیضعيهارساختیزبهتوجهبایلیش
14بایتقرپرودريگذارهیسرمانیاواستدالرهزار22مس
.استدالرهزار

يگذارهیسرمازانیمنیبنابرا،گرفتجهینت»یفمل«رعاملیمد
بامیدهانجامرانیادرمسصنعتحوزهدرمیهخوایمکه

دالرهزار8بایتقرمیاکردهمشخصکهیارقامواعداداحتساب
هريازابهمیخواهیمکهيعددواقعدر. استتنهريازابه
اریبسعددا؛یدنباسهیمقادرمیکنيگذارهیسرمادیتولتن
.استرزشمندااریبسوداردافتخاريجاکهاستيترنییپا

99سالدرصادراتکاهشعواملبررسی 
شوك،ینفتيدرآمدهاکاهشران،یاتجارتتوسعهسازمان

یپاندمویمیپتروشيهاشرکتمیتحرآن،يامدهایپويارز
99سالدرصادراتکاهشعواملنیترمهمجملهازراکرونا
هشکاعواملحیتشردررانیاتجارتتوسعهسازمان.کردبیان

.کرداعالمرالیذموارد، 99سالدرصادرات
موادنیماتيارزيهانهیهزازیبخشی: نفتيدرآمدهاکاهش

. شودیمنیماتینفتيدرآمدهامحلازیصادراتيکاالهاهیاول
زینراکشوريارزيدرآمدها،ینفتيدرآمدهادیشدکاهش
جملهازتوارداارزنیماتيبرایمشکالتودادقرارتاثیرتحت

بهمنجرکهآوردوجودبهیصادراتيکاالهاهیاولموادواردات
.شدیصادراتيکاالهادیتولحجمکاهش
بهارزنرخنوساناتياقتصادهردر: آنيامدهایپويارزشوك
عواملنیترمهمازياقتصاديرهایمتغریسابرياثرگذارعلت

ییرهایمتغنیترمهمازیکی. استیخارجتجارتبررگذاریتأث
ینفتریغصادراترد،یگیمقرارارزنرخنوساناتریثاتتحتکه

عواملریثاتتحت99سالدروهاسالیطرانیاارزبازار. است
یپاندمويرارزیذخاکاهشم،یتحردیتشدهمچونیمختلف
. شدمواجهنشدهینیبشیپشوكکیباکرونا
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تعهدخصوصدريرکزمبانکمقرراتموضوعنیاکناردر
یزمانبازهکیدرکشورياقتصادچرخهبهارزبازگشت
نتوانندصادرکنندگانازیبرخمدتکوتاهدرشدباعثمشخص

بازگشتتادهندحیترجودادهقیتطبمقرراتنیاباراخود
يهابرنامهموقتا،يارزمقرراتتیتثبوارزبازاربهآرامش
،گفتتوانیمگریدنگاهاز. ازندسمتوقفراصادراتتوسعه
مثبتاثراتازشیبصادراتتوسعهبریداخلتورمیمنفاثرات

استبودهارزنرخشیافزا
گرفتنهدفباسلطهنظام: یمیپتروشيهاشرکتمیتحر
عیصنانیابامرتبطنهاد39ازیفهرستران،یایمیپتروشعیصنا

وزارتاعالمطبقکهدادقرارهامیتحرفهرستدررا
دادنخدمات،ارائهد،یخرمعامله،هرگونهکایآمريدارخزانه

وهاشرکتنیابهانتقالونقلمهیبمه،یب،ياعتبارخدمات
کایآمريهامجازاتباآننقضهرگونهوشدهممنوعنهادها

محصوالتصادراتگریدطرفاز.بودخواهدروه روب
متیقبودننییپاوداردرقرانفتمتیقریثاتتحتیمیپتروش
محصوالتصادراتکاهشعلتبردیمز99سالدرنفت

.شدیمیپتروشيهاشرکتيهامیتحربرعالوهیمیپتروش
وکروناروسیووعیش:یخارجتجارتکاهشوکرونایپاندم
شیپازشیباطیاحتوکسویازمرزهاموقتشدنبسته

بهویصادراتمحصوالتدیخرمورددریخارجدارانیخر
ياستانداردهااعمالوییغذاويکشاورزمحصوالتخصوص

کشورهااکثردریخارجتجارتکاهشباعثگریديسوازژهیو
.شدرانیاجملهاز
برحاکمطیشرادرثباتینسببازگشتباامسالنیفرورددر

کشوریخارجتجارتعملکردخوشبختانه،یخارجتجارت
80رشدقبل،سالمشابهمدتبهنسبتوشدهيصعود
مجموعدرووارداتدريدرصد49رشدصادرات،دريدرصد
.میابودهشاهدراکشوريتجارمبادالتدريدرصد64رشد

رانیااریاختدرایآسغربفوالددیتولدرصد71
دیتول:کرداعالمخودگزارشنیدتریجددرفوالدیجهانانجمن
نسبت1400نیفروردبامطابق2021لیآورماهدررانیافوالد

2,5بهيدرصد6,4شیافزابا2020سالمشابهمدتبه
راایآسغربفوالددیتولدرصد71,4رانیاودهیرستنونیلیم

.دارداریاختدر
دیتول:کرداعالمخودگزارشنیدتریجددرفوالدیجهانانجمن
بهنسبت) 1400نیفرورد(2021لیآورماهدررانیافوالد
ونیلیم2,5بهيدرصد6,4شیافزابا2020سالمشابهمدت

دررانیافوالددیتولگزارش،نیااساسبرنیهمچن.دیرستن
دهیرستنونیلیم10بهيالدیميجارسالنخستماهچهار

يدرصد9,6شیافزا2020سالمشابهمدتبهنسبتکهاست
2021هیفوردررانیاش،گزارنیااساسبر.دهدیمنشانرا
درجهانفوالددکنندگانیتولنیتربزرگبین،)99بهمن(

راگاهیجانیهمتاکنونماهآنازکهگرفتقراردهمگاهیجا
.استکردهحفظ

مسصنعتوفوالدرهیزنجطرح هايياندازراه
یطکهدالراردیلیم1,9ارزشبهمختلفيهاطرحشیپا
عاملاتیهسیرئحضوربادارند،قراراحافتتنوبتدرسالام
.شدبرگزاردرویمیا

: کرداظهارجلسهنیادريجعفرالههیوجدرو،یمیاگزارشبه
رهیزنجدردالراردیلیم1,9ازشیبارزشبهیمختلفيهاطرح

ت،ینیسنینفلدیتولفروکروم،طال،،يرووسربمس،فوالد،
.دشویمياندازراهالسانیپاتایرساختیزبخشوفسفات

افتتاحقابليهاطرحجملهاز: افزوددرویمیاعاملاتیهسیرئ
دیسفتختاليگرختهیرويسازفوالدواحدفوالد،صنعتدر

فوالدمیمستقيایاحواحدن،یزمگهرکنسانتره3فازدشت،
شادگانفوالديسازکتیبرکاوه،شرقفوالدکنسانترهقائنات،

.استگهرگلشیخرداواحدچادرملو،يفوالدکالفدیتول
مسصنعتدرياتوسعهطرحششافتتاحبهاشارهبايجعفر

مسکنسانترهشاملهاطرحنیا: کردحیتصرامسال،انیپاتا
سرچشمه،معدنتوسعهسونگون،نگیجیلپیهدرآلو،
تااهردراتهیهآهکوجویاکنسانترهسرچشمه،ونیفلوتاس

.رسدیميبرداربهرهبهلامساانیپا
: کرداظهاریمعدنمواددیتولوهیتهشرکتيهاطرحدرباره،او

کاغذدیتولرد،یهيطالدیتولشاملشرکتنیاتوسططرح10
آهکنخلک،سربينوسازچرام،فسفاتم،یکلسکربناتاز
فروکرومکومتالیلیسدیتولفسفاته،کوددیتولالر،کوهدراتهیه

نینفلدیتولشیافزادابه،یسفموانیآنتدیتولشیفزاا،يجغتا
.استیاشکدرهيطالمعدنياندازراهوبریکلتینیس

: افزودوکرداشارهانیپارسبندردرافتتاحيهابرنامهبهيجعفر
ژهیومنطقهدریمعدنویصنعتیتخصصبندراسکلهپستسه
.رسدیميبرداربهرهبهسالانیپاتاانیپارسبريانرژعیصنا

راهازاعمیرساختیزنهیزمدريگریديهاطرح: دادادامهيو
برق،انتقالخطوزاتیتجهنیتامها،راهيسازبهويساز
انیپاتاگهرگلمنطقهدرآبانتقالخطلومتریک15ياجرا

.شودیمافتتاحامسال
دريرويفرآورکارخانهنینخستساختتیوضعدربارهوي

59بهنخستفازشرفتیپمجموع: گفتآباديمهدعمجتم
نیادريبردارباطلهتنونیلیم76تاکنونودهیرسدرصد
ت.اسشدهانجاممعدن
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