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امیدهاي معدنی و چشم انداز مبهم

انتقالپروسه وتجارتبهشدتبهدههپایانتامی تواند مسکسري)،Rystad Energy» (انرژيریستاد«شرکت گفتهبه
مگرگرفت،خواهدپیشیعرضهازتنمیلیون6ازبیش2030سالتافلزاین جهانیتقاضايبر این اساس، . بزندضربهانرژي
.یابدافزایشتوجهیقابلمیزانبهدنامعدرگذاريسرمایهاینکه

خدماتوتحلیلوتجزیه،ي مالیابزارهاها،دادهکهاستتجاريهوشوانرژيتحقیقاتمستقلشرکتیک»انرژيریستاد«
.کندمیارائهمشتریانبهراايمشاوره
میتهدیدراقیبرخودروهايتولیدرشدویژهبوتجدیدپذیرهايانرژيسمتبهحرکتروند عرضه،کمبوداعالم کرد:ریستاد

درصدي16افزایش،موسسه پژوهشیاین.نداردوجودبرقیکاربردهايدرمسبرايجایگزینیحاضرحالدرچراکه، کند
.بودخواهدتقاضاتامینبراينیازموردمقدارازکمتربسیارعرضهکه کردهو برآوردبینیپیشرامستقاضاي

2020سالبامقایسهدر2040سالتادرصد32مجموعدرهابخشهمهازمسقاضايتداردانتظارریستاد،فراترنگاهیبا
و پیش بینی استايهستهوتودهزیستبی،ابرق،)دریایی/خشکی(يبادانرژي خورشیدي،انرژيشاملموارد این. کندرشد

.دهداختصاصودخبهرا2022سالبرايشدهبینیپیشرشدازنیمیازبیش»سبز«تقاضايمی شود،
قیمتافزایشسببودادهافزایشرامستقاضايبرقیخودروهايوتجدیدپذیرهايانرژيرشدبهروبازارهاي: گفتریستاد
. استیافتهافزایشدرصد70کروناگیريهمهمدتدرمسقیمت.استشدهاین فلز

ویابدمیادامهسرعتباانرژيانتقالکهآنجااز: گفتانرژيریستادارشدمعاونوانرژيفلزاتجهانیکارشناس» لیجیمز«
گذاريسرمایهبهنیازمسیمعدنصنایعکند،میرشدهندوچینمانندپرجمعیتیکشورهايدربرقیخودروهايپذیرش

.دنباشداشتهمطابقتتقاضامیزان بادنبتوانتادندارتوجهیقابل

معدنیامیدهاي
کهگفتریستاد. استمعدنیجدید پروژه هايدرگذاريسرمایهبه واسطهکسريرفعبرايتجارتوعرضهافزایشبهامید

،وجوداینبا. ادامه داردکنگودموکراتیکجمهوريدرکاکوال- کامواواندونزيدرگراسبرگجملهازمسجدیدمنابعکشف 
.دارندتردیدمعدنیهايشرکت
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سنگپایینعیارازاستممکنبالقوهمعادنزیرا،دمانمیباقینیافتهتوسعهمعادنازیاريبس: «استآمدهگزارشایندر
انتشاربهبایدبهره برداران معادن بزرگهمچنین. ببرندرنجمیزبانکشوردرسیاسییامالیاطمیناننبوددلیلبهیامعدن

زیستاعتراضاتدلیلبهپرودرگذشتهسالاواخردروستابرانرژيمساستخراج. نشان بدهندتوجهايگلخانهگازهاي
.کندمیتشدیدراعرضهمشکالتنیزشیلیدرسیاسیثباتیبی. شدندبستهاجباربهمعادنبرخی محیطی،

،پاندمیازناشیبازارثباتیبیزیراشود،میعرضهکاهشباعثمسدنامعدرضعیفهايگذاريسرمایه: گفتلی
.کنندحفظراخودسرمایهتاکندمیتشویقراذارانگسرمایه
مداوم،هايقرنطینهخطر،کمهايپروژهبرتمرکز: دیگري هم نسبت داددلیلبهتوانمیرامسعرضهرشدسرعتکاهش
.لجستیکیتنگناهايوکاريتاخیرهايوهاتوقف

از. کنندتجربهراتريطوالنیزمانصنایعازبسیاريدراهپروژه،شودباعثتواندمیعرضهکسري:کردخاطرنشانریستاد
کااليیک این فلز شود،میاستفادهمادربردهاوبرقهايشبکهبرق،هايسیمدرشدهاستخراجمسدرصد75کهآنجا

روياحتماال هعرضمتناوبکمبودهايگیرد،میپیشیموجودعرضهازکهتقاضامداومرشدبهتوجهبا. استاجتناب ناپذیر
.تا محصوالت نیمه تمامداشتخواهدبیشتريثیرتاخاممس

مبهمچشم انداز 
ازتعداديزیرا،بودانگیزشگفتحديتامعدنعرضهدر2021سال:گفتINGبانکدرکاالارشداستراتژیست» ونیو یائو«

سویهیابد،بهبود2022سالدروضعیتدارندانتظاراريبسیکهحالیدر: افزوداو. شدندآنالینشدهریزيبرنامههايپروژه
.کندمیمبهمرااندازچشمویروس کرونا،جدید

؛ دهدافزایشرای به فلزدسترستاکندتشویقرابیشتربازیافتمیزانمسعرضهکمبودگونههر،داردانتظارریستادشرکت 
پیداايفزایندهاهمیتآندوبلیسترمانندنشدهتصفیهانواعسایروضایعاتعرضهکهINGموسسهباریستادمشتركباور
.داشتخواهدايمنطقههايبازاردرشدهتصفیهبازارتعادلبرشگرفیتاثیروکندمی
قراضهمورددرخوداستانداردهايتشدیددلیلبهچینوکندمیایفامهمینقشنیزهاسیاستتغییراوصاف،اینبا

.استشدهبرجستهوارداتی
رشدموتورگذشتهدههدودربخشاینزیرا،استبزرگسوالعالمتیکهمچنانچینامالكبخشسرنوشت،INGبراي

امالكتکمیلدربهبودباهمراهپایانیمراحلدرسازوساختازمسمی رود،انتظارمدت،میاندر. استبودهمستقاضاي
.شودمندبهره

وکندمیترسیمعرضه آیندهبرايراايتیرهتصویر،مسگذاريسرمایهاندازچشمکهدهدمیهشداریستادرحال،همیندر
ساختوهندشدهبینیپیشاقتصاديرشدبا. «باشدداشتهوجودتوجهیقابلعرضهکسريبعدبه2023سالازاستممکن

.»شودتشدیدحتیعرضهکمبودوباشدکارانهمحافظهتواندمیتقاضابینیپیشچین،ازبرقیخودروهاي
Baltic Exchangeمنبع: 

هندوچینمانندپرجمعیتیکشورهايدربرقیدروهايخوپذیرشویابدمیادامهسرعتباانرژيانتقالکهآنجااز
باشندداشتهمطابقتتقاضابابتوانندتادارندتوجهیقابلگذاريسرمایهبهنیازمسمعدنیصنایعکند،میرشد

***
پاندمی،ازناشیبازارثباتیبیزیراشود،میعرضهکاهشباعثمسمعادندرضعیفهايگذاريسرمایه
دلیلبهتوانمیرامسعرضهرشدسرعتالبته کاهش.کنندحفظراخودسرمایهتاکندمیتشویقراگذارانسرمایه
لجستیکیتنگناهايوکاريتاخیروتوقفمداوم،هايقرنطینهخطر،کمهايپروژهبرتمرکز: دادنسبتهمدیگري
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2021سالدرچینآلومینیوموارداتساالنهرکورد
بوداياندازهبهساالنهوارداتحجماما،یافتکاهشاز آنقبلماهبهنسبت2021دسامبردرچینآلومینیوموارداتهرچند 

.کندمستحکمرکوردعنوانبهرا 2021ومینیوم خامواردات آلموقعیتکه
تنمیلیون3,2،گذشتهسالدر- جهانآلومینیومکنندهمصرفوکنندهتولیدترینبزرگ-چینبه گزارش رویترز، 

تنلیونمی2,7ازباالتروجدیدرکوردیککهکردواردآلیاژيآلومینیومو، نیمه تماماولیهفلزشاملآلومینیومیمحصوالت
.بود2020سال

،نوامبرتنهزار397بهنسبتکهرسیدتنهزار 243بیش ازبهدسامبرماهانهواردات،چینگمركکلادارهاعالماساسبر
.داشتکاهشدرصد8,2میالدي2020سال مشابهمدتبهنسبتوکاهشدرصد39

آلومینیومباالترهايقیمتچوناست،کردهواردرافلزاینزازیاديمقادیراما،بودهآلومینیومخالصصادرکنندهچین
.کردتربیشرا خارجازآلومینیوموارداتمطلوبیت ،2021اوقات بیشتردرالمللیبینهايقیمتبامقایسهدرشانگهاي
کربنانتشارکاهشبرايدولتهايتالشدلیلبهچینمنطقهچندیندربرانرژيصنایعدربرقهايمحدودیتاز طرفی 

.دادکاهشراداخلیتولیدمیزان
باالترینکهرسیدتن975هزار و 562بهدسامبرماهدرچینآلومینیومتولیداتونیمه تمامآلومینیومصادراتمقایسه،در

5,62بهسالکلصادرات)ژانویه14درشدهمنتشر(چینگمركهايدادهبر اساسکهحالیدر،بودآنهاماهانهمیزان
.رسیدتنمیلیون

13,4از آنقبلماهبهنسبتکهرسیدتنمیلیون8,73بهدسامبردر- آلومینیومماده اولیه- چینبوکسیتوارداتهمچنین 
تنمیلیون107,37به2020سالمشابهمدتبهنسبتدرصدي3,8کاهشبابوکسیتساالنهواردات.داشتافزایشدرصد
.رسید

خبر داد. با توجه به 2021درصدي تولید فلز در دسامبر 1,25بین المللی آلومینیوم نیز در گزارشی جداگانه از افت انستیتو
هزار تنی ظرفیت تولید این فلز در این قاره خبر داده بودند.650افزایش قیمت برق در اروپا برخی منابع از کاهش 

باالترین میزان رسیدبه 2021واردات آلومینیوم چین در سال -نمودار

منبع: رویترز
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021اکتبرجهان تا پایان مستولید آمار 

بولتندررا) 2021ماهه 10(اکتبرتا مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
(از 2021ماهه 10در جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه 2022ژانویه

درصدي مواجه شده است.2,6) با افزایش اکتبرابتداي سال تا پایان 
ICSG ،هیپاباسهیمقادرافزایش نیااما،هکردرشددرصد2,6حدود2021اکتبرتاهیژانوازدنامعدیتولاگرچه معتقد است

19- دیکووبهمربوطشدهاعماليهاتیمحدود.داشتندقراریجهاننهیقرنطریثاتتحتمسمعادنکهبوده 2020سالنییپا
.استدادهادامه2021سالدرکشورهابرخیدردنامعدیتولکردنمحدودبههمچنانپایدار عفونتنرخو

استخراج(SX-EWروشبهاستخراجفزایش یافته و درصد ا4,1در مدت یادشده مسکنسانترهدیتولبر اساس این گزارش، 
ه است.شدمواجهافت درصد3,8با ) یانحالل

مسمعادندیتول
کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان 

درصدي مواجه شد. تولید 2,2با افت 2021ماهه 10
درصدي و تولید به 1,2کنسانتره مس شیلی با افت 

درصدي که بیشتر در 5,1با کاهش SX-EWروش 
معدن اسکوندیدا اتفاق افتاد، همراه بود. 

دومین تولیدکننده مس جهان طی این پرو،درتولید 
با وجود بهبود . درصدي مواجه شد10مدت با رشد 

، هنوز 2021ماهه 10وضعیت کلی، تولید مس پرو در 
2019درصد کمتر از دوره زمانی مشابه در سال 6,2

درصدي همراه بود. همچون 51با رشد » گراسبرگ«اندونزي با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی بوده است. تولید
دن و فعالیت هاي توسعه معابرنامه هاي به دلیل درصد)71پاناما (ودرصد)11قبلی، رشد قوي تولید در کنگو (گزارش هاي 

جدید گزارش شد.
شدههیتصفمسدیتول

هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
1,4حدود شیافزابا2021ماهه10درجهانشده

هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجهيدرصد
شیافزادرصد 5) قراضهاز(هیثانودیتولودرصدیک 
.یافت
الکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

2021ماهه 10در ) یکیالکتراستخراجو نگینیوا
درصد کاهش یافت.3,5حدود 
نیچشدهمس تصفیهدیتولیرسمهیاوليهاداده

در قاره .استداشتهشیافزادرصد0,9تنهااین کشورسومماههسهدیتولحال،نیابااست،يدرصد4,5رشدازیحاک
درصدي تولید مس 10انحاللی با رشد آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج 

درصدي 9و25، 39رشدبه ترتیب با این مدت طیآمریکا در هند، بلژیک،تولید مس تصفیه شدهتصفیه شده مواجه شد. 
همراه بود. همچنین کاهش تولید مس تصفیه شده در آلمان، میانمار، سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا و روسیه به دالیل مختلفی از 

اتفاق افتاد.SX-EWله تعمیر و نگهداري، و تعطیلی برخی کارخانه هاي جم
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مسمصرف
قابلیمنفریثات19- دیکووبامرتبطیجهاننهیقرنط
يدیکليهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجه

.داشتنیچبه جز مناطقتمامدرمسیینهامصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس 

حدود یک با افزایش 2021ماهه 10در جهان
دوممهینازمصرفاگرچهدرصدي مواجه شده است.

یجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020سال
يریگهمهازقبلسطحریزدر بیشتر کشورها هنوز
جهانشدههیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورد.است

ازکمتردرصد2,5اماافته،یشیافزادرصد9,5حدود2020اکتبرتاهیژانوباسهیمقادر2021اکتبرتاهیژانوازنیچبه جز
.استماندهیباق2019سالمشابهمدت

و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس
تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصمشاورمسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي

.استبوده 2021ماهه 10در ی بازارتنهزار438کسري ازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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معادن در قاره آفریقاسرمایه گذارياندازچشم

بریصنعتگرانیبازشود،بازاروارد2022سالدراستقرارکهقایآفردرکبالتومسطال،گاز،دالراردهایلیموجودبا
نیاکهشدهمنجرینیبخوشنیابه2021آگوستدرایزامبدیجددولتانتخاب. اندشدهمتمرکزيبعدبزرگمعامالت

.است2022ساليبراقایآفریمعدنمواداکتشافدربرجستهگریبازکشور
استیزامببههانگاههمه: دیگویمیجنوبيقایآفردرMergence Corporate Solutionsدریمعدنریمد»جریمتریپ«
درآنیصنعتاستخراجکهمسبرعالوهوي افزود:. است»یواقعتاجرکی«-لمایچیهندهیهاکا-زامبیادیجدجمهورسیرئو 

.استسنگزغالوزمردمنگنز،طال،زمینه دریتوجهقابلقابلیت هاييداراکشورنیاگردد،یمباز1930دههبهایزامب
يبرايازهیانگچیهگذشته،سالپنجو طی داشتهوجوداستقاللازپسمعادنشدنیملزمانازاکتشافیخیتارکمبود

.استنداشتهوجودمعدنی اکتشاف
. دهدیمکنگوکیدموکراتيجمهوروغنابهنسبتیمهميبرترایزامببهکارآمديکاداسترستمیسکرد:خاطرنشانجریم

.دادخواهدانجامچگونهراموجودیمعدنيمجوزهابازبینیکهاستنیاداردوجودلمایچیهدولتمورددرکهپرسشیالبته
خواهیم بود.ایزامبدراستخراجوکاوشهجوم به سمتمردم به این فعالیت ها، شاهدازياعدهبا ورود به گفته وي،

معادنریوزولمایچیهمعتقد است،تاونپیکدرآکسفورد اکونومیکزدریمالارشداقتصاددان»اراسموسرمگاردیا«همچنین
وانهریگسختموضع«خالفبررا»يبازارمحوروترانهیگراعملکردیرو«یمعدنيهاشرکتبابرخورددرادیزاحتمالبهاو

.کنندیماتخاذسابقجمهورسیرئ»انهیجومداخله
ریثاتتحتدرصد9مسدیتولکهیزمانافت،یکاهش2021دومماههسهدرکهبودایزامباقتصادبخشتنهايمعدنکار

بداننیا،»تالیکپرنسانس«دراقتصاددان»مانگووانیا«گفتهبه.افتیکاهشنخستماههسههايیبارندگو19-دیکوو
.کندبهره برداريد،یرسخوداوجبهیمماهدرکهمسيبااليهامتیقازکاملطوربهنتوانستکشورنیاکهمعناست

يهااستیسيسازيعادباکهبودخواهدثابتوخفیفکاهششاهدندهیآماه هاي درمسمتیقکرد،ینیبشیپاراسموس
کهکندیماستداللاراسموس. شودیمتشدیدامالكبخشفشارهايازیناشنیچرشديکندخطرومتحدهاالتیادریپول
د.باشداشتهتوجهمسدیتولتیتقوبه»لمایچیه«
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آفریقاي جنوبی و غنا
او. دهدیمقرارتضاددریجنوبيقایآفرباراایزامبدگاهیدMergence Corporate Solutionsدریمعدنریمدمیجر،

چهرهيپاکسازيبراراخودلیتمالمایچیه. کندیمانتقادرامافوسالیریسآفریقاي جنوبی، جمهورسیرئمحتاطانهکردیرواز
يقایآفر. کندینميپاکسازسارامافواما،استيضرورياکسازپ: دیگویمجریماست،دادهنشانیمیقدمیرژبامرتبطيها

. داردحکومتدریاساسرییتغبهازینیجنوب
یکمشانسمیجر. گرفتیشیپآفریقاقارهيطالکنندهدیتولنیتربزرگعنوانبهیجنوبيقایآفراز2019سالدرغنا
هاییگامصنعتبهکمکيبراوکندیماذعانمشکالتبه غنادولت: دیگویموندیبیماین روندشدنمعکوسيبرا
».داردوجوديبهتریقانونچارچوباماندارد،وجودیجنوبيقایآفربهنسبتيشتریبيطالغنادر«.داردیبرم
بهبودکهاستکردهکسبرا100از69ازیامت) NGRI(یعیطبمنابعتیحاکمموسسهيسواز2021ساليبندرتبهدرغنا
يبراغناهايدرآمدادارهقدرتلیدلبهشتریبکهافتهیهبودبیاتیمالتیحاکمهمچنین دارد.2017سالازامتیازي13
حداکثرغنا،یاجتماعویطیمحستیزاثراتبهيبندیپامورددر. بوده استیمعدنيهاشرکتجملهازمشاغلهمهيزیمم
ستیزتاثرايهایابیارزطالاستخراجيهاشرکتهمهکهيطوربهآورد،دستبهNGRIشاخصدررا100ازیامت
.کنندیمافشارادیجديهاپروژهيبرایطیمحستیزعوارضکاهشيهاطرحویاجتماعویطیمح

NGRIنیاحال،نیابا. استافتهیبهبودیمالنیقوانتیرعاورشیپذلیدلبهدر غنا یملبودجهتیحاکماعالم کرده که
بازدادهياستانداردهابهفیضعيبندیپاوداده هانیآناليهادرگاهکمبودلیدلبهیاستخراجبخشکهکندیمادعاگزارش
يافشاولیندارد،معدنبخشيقراردادهایعموميافشايبرایاستیسچیهحاضرحالدردولتاگرچه . استشدهمتوقف

.داردوجودگازونفتبخشدرياجباريقراردادها
و بایدداردازینیمعدنموادبریمبتنيسازیصنعتياستراتژبهغناکهکندیماستداللرئیس اتاق معادن غنا در این زمینه

. میریگبکاربهکشورنفعبهرایمعدنصنایع،يفناوردريگذارهیسرماوآموزشجیتروبا

موزامبیک
بهرامنطقهیعیطبگازمنابعتوسعهيهابرنامهکهکشوراین شمالدرهاشورشبرابردرهاشرفتیپتقویتک،یموزامبدر

. بودخواهدمهماریبس،استانداختهریخات
ریتاخبهسالدومدتبهکیموزامبدرعیمایعیطبگازیخشکدیتولنخستین:کرداعالمسپتامبردر»زیانرژتوتال«شرکت 

نیسنگيهااسهمدرییهافرصتکیموزامبيبرا.استشدهيزیربرنامه2026ساليبراآندیتولنخستینکهافتاده
.وجود دارداقوتیوومینیآلومت،یگرافوم،یتیلسنگ،زغالوم،یتانیت،نفتی

همراه،يهاتلفنمانندباالفناوريبايکاربردهايبراکهيفلزعنصر17ازيامجموعهاب،یکمیخاکیمعدنمواداستخراج
90تا85سهمبانیچ. باشدآفریقاصنعتآینده دیشاشود،یماستفادهبرقیهینقللیوساويوتریکامپيهاسکیدهارد

ریغمنابعافتنیبهجهانازین،نیچوکایآمريهاتنشو19-دیکوواما،تسلط داردابیکمفلزاتیجهانعرضهبريدرصد
.استکردهدیتشدراینیچ
تااستتالشدرشدتبهمتحدهاالتیا: گفتاکتبردرنیدوبلدرمستقرTechMetیفنارشدریمد»باندگاردنرمونیسا«

شده نگراننیچاز سوينیتامرهیزنجکنترلبهنسبتجهانکلبه نظر می رسد، . نکنديداریخرنیچازراابیکمعناصر
است.

TechMetپروژه وکندیميگذارهیسرماریدپذیتجديهايانرژبهانتقاليبراحیاتیفلزاتتوسعهيبراییهاپروژهدر
Rainbow Rare Earthsيروندبدرراقایآفرابیکمعناصرمعدنتنهااین پروژه. داندیمخوديهايگذارهیسرماجزورا

معادناستخراجونیکنوانسدربارهدوبارهخواهدیمرایز،کردمتوقفرادیتوللیآورماهدريروندبدولت.دارداریاختدر
.کندمذاکره
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نی از اقتصاد جهانبانک جهاجدیدپیش بینی
درصد5,5ازویابدکاهشتوجهیقابلمیزانبه2022سالدرجهانیرشدرودمیانتظارجهانی،بانکپیش بینیاساسبر

تنگناها و اختالل هاي کرونا وازناشیاختاللادامهدهندهنشاناین.برسددر سال جاري میالديدرصد4,1به2021سال 
درراتورمانرژي،وغذاییموادقیمتافزایشوعرضهاختالالتباهمراهجهانی،فعالیتمجددبازگشت.استعرضهمربوط به
.استدادهافزایشکشورهاازبسیاري

اقتصادي،وبهداشتیهايسیاستتنظیمواکسن،عادالنهوسریعتوزیعبرايجهانیهمکاريتقویتاهمیتبرموضوعاین
.کندمیکیدتاهواییوآبتغییراتفزایندههايهزینهبامقابلهوکشورهاترینفقیربدهیبهبود وضعیت

کالناقتصادهايحمایتوشودمیکمرنگگذاريسرمایهومصرفدربازیابی اولیهزیرایابد،میکاهشاقتصاد جهانرشد
نوظهوربازارهايدرتقاضابرکهاسترگبزاقتصادهايبهمربوطبینیپیشافقدرجهانیکندياعظمبخش. رودمیبیناز
بازارهايبیشتر کهرودمیانتظارپیشرفته،اقتصادهايخالفبر.گذاردمیثیرتا) EMDEs(توسعهحالدراقتصادهايو

دررشدمسیرهايو شوندتولیددرتوجهیقابلهايآسیبدچارکرونا،گیريهمهاثربرتوسعهحالدراقتصادهايونوظهور
.دبازگردانگیريهمهازپیشروندبهراتولیدیاگذاريسرمایهکهنخواهد بودقويقدرآن2022-2023بینیپیشافق

2023و 2022رشد جهان در سال هاي کاهش پیش بینی - 1نمودار 

امابازگردد،گیريهمهازپیشروندبهآیندهسالدرپیشرفتهاقتصادهايدرگذاريسرمایهوتولید،شودمیبینیپیشاگرچه
واکسیناسیون،تر پاییننرخزیراماند،میباقیترپایین) EMDEs(توسعهحالدراقتصادهايونوظهوربازارهايدر

.استبیشترپاندمی در این کشورهاازناشیهايآسیبوترسختپولیومالیهايسیاست
کشورهاازبسیاريدرراتورمانرژي،وغذاییموادقیمتافزایشوعرضهاختالالتباهمراهجهانی،فعالیتمجددبازگشت
و این کردندتجربهراشده گذاريهدفتورم ازباالتریتورم2021سالدرهاEMDEازنیمیازبیش. استدادهافزایش
2022سالدرجهانیتورمدهد،نشان می هابینیپیش. دبدهنافزایشراهانرختاداشتآنبررامرکزيهايبانکمساله

.ماندمی باالهمچنان
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در حال توسعه نسبت به اقتصادهاي پیشرفتهاقتصادهايپیش بینی بهبود ضعیف تر - 2نمودار 

،شودبزرگاقتصادهايدرشدیدیکنترلاقداماتباعثوکندغلبهبهداشتیهايسیستمبرامیکرونسریعگسترشاگر
2022سالدرراجهانیرشدتواندمیحتی امیکرونازناشیاقتصادياختالالت. باشدشدیدترواندتمیکاهش رشد جهانی 

بامرتبطرویدادهايوطبیعیبالیايهمچنین . ) با کاهش بیشتري مواجه کنددرصدواحد0,7تا0,2ازمفروضاتبهبسته(
اهدافتحققسويبهپیشرفتتسریعبرايجهانیهمکاري. کندخارجمسیرازراهاEMDEدربهبودتواندمینیزهواوآب

موردهواییوآبتغییراتازناشیاجتماعیوبهداشتیاقتصادي،هايهزینهکاهشوپاریسهواییوآبتغییراتتوافقنامه
.استنیاز

باال می ماند2022تورم جهانی در سال - 3نمودار 
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استمدتکوتاهرشدبراينزولیریسکیکامیکرون سریعگسترشازناشیاقتصادياختالالت-4نمودار  

انرژيانتقالتسهیلوسبزهايگذاريسرمایهافزایشهوا،وآبتغییراتباسازگاريافزایشباتواندمیالمللیبینجامعه
هايانرژيدرگذاريسرمایهترویجبرايتواندمیملیهايسیاستهمچنین. کندکمکهاEMDEازبسیاريدرسبز

. شودتنظیمفناوريتوسعهتقویتوهازیرساختوتجدیدپذیر
مشکالت جوي و آب و هوایی نیاز استبهپرداختنبرايموثرملیهايسیاستوجهانیهمکاري-5نمودار  

weforum.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022ژانویه29به روز رسانی: 
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بورسازتیحمادردولتمصوبات
سیرئاولمعاونمخبرمحمد. کردابالغرابورسازتیحمايراستادردولتيهااستیسيانامهیطجمهورسیرئاولمعاون
بانککلسیرئوکشوربودجهوبرنامهسازماننفت،ریوزتجارت،ومعدنصنعت،ریوزاقتصاد،ریوزبهيانامهیطجمهور
:استریزشرحبهنامهنیامتن. کردابالغرابورسازدولتیتیحمايهااستیس،يمرکز
شرحبههیسرمابازارازتیحمادرخصـوص5/11/1400مـورخدولتياقتصادیهماهنگستاددوموچهلجلسهماتیتصم

: گرددیمابالغاجراجهتلیذ
یصادراتيگازنرخسقفاعمـالباونفتوزارتیابالغفرمولبراساسهایمیپتروشخوراكگازنرخمصوبه،ابالغزماناز-1
اءیاحيهامجتمع،یدستنییپاعیصناوهاشگاهیپاالهایمیپتروشسوختگازنرخ. گرددیمنییتع) الیرهزارپنجاهحداکثر(

درصـد40معادلرهیغوژنیاکسآب،برق،شاملهاشگاهیپاالوهایمیپتروشیعمـومتسـایسـاتبهمربوطمصارفوفوالد
خوراكنرخدرصد10معادلعیصناریساومانیسعیصنانیهمچنو) الیرهزار20حداکثر(هایمیپتروشگازخـوراكنـرخ

.گرددیمنییتعهایمیپتروش
.کردنخواهددایپرییتغمعادنیتدولحقوقمحاسبهنحوهفرمول1401سالدر-2
میتنظياگونهبهرایدولتاوراقعرضهيبـندزمـان،مکلفنـدکشوربودجهوبرنامهسازمانوییداراوياقتصاداموروزارت-3

550لمعادحداکثرثابتدرآمدبايهاصندوقبهفروشلحاظبدونهیسرمابازاردرينقدیاسالمیمالاوراقفروشکهکنند
.باشدماههردرهیسرمابازاريورودينقدانیجردرصد

درصد90معادلحداقلرایربانکیغياعتبارمؤسساتوهابانکيارزيهاییداراریتسعنرخ،استموظفيمرکزبانک-4
يهاییداراریتـسعازیاشنسوداتیمال،استمکلفیاتیمالامورسازمان. دینمااعالمگذشتهماهششدرماینسامانهارزنرخ
.دینماذاخومحاسبهرانیایاسالميجمهوريمرکزبانکیاعالمنرخيمبنابررامذکوريارز
نرخماهانهنیانگیمکهکنداقدامياگونهبهیبانکنیببازاردرفعالمداخلهبابانکنیاشد،مقرريمرکزبانکشنهادیپبا-5

.باشددرصد20اکثرحدیبانکنیببازاردرسود
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2026سالتارانیااقتصاديروشیپيوهایسنار

9,9بهرانیايجارحسابمازادشدهینیبشیپ،ستیاکونوماطالعاتواحده از سويشدمنتشر»رانیايکشورگزارش«در
.کندتجربهرايدیشداهشک2024سالازینفتمجدديهامیتحرباوبرسد2022-23سالدریداخلناخالصدیتولدرصد

2021سـالاکتبـرلیاواازافتادهاتفاقراتییتغبهتوجهباکشورياقتصادویاسیستیوضعلیتحلبهرانیايکشورگزارش
نیهمچن. کندیمارائه2022-26دورهدررامهمياقتصادویاسیسيروندهاازياندازچشموپرداخته) 1400مهراواسط(

(اتاق ایران).استکردهاشارهجهانياقتصادویاسیسيرهایمتغنیترمهمتیوضعازيمختصراندازچشمبه

ازشیپیمیتحرکاهشگونهچیهکهاستآنازیحاکياهستهمذاکراتآغازدرریخات:اکتبرچهارمازمهمراتییتغ
23/2022سالدروکندتریکم22/2021لسادرنفتصادراترشدلذا،وستیپنخواهدوقوعبه2022سالدومماههسه
حدودمتوسططوربه2022-26يهاسالدررانیاارزنرخ،رودیمانتظار. بودشدهینیبشیپکهاستیزانیمازترعیسریکم

درصد40زاباالتر2021سالدربایتقرساالنهتورمنرخکهنیابا وجودنیهمچن. باشدکایآمردالرهريازابهالیر236،000
.ابدیکاهشدرصد40ریزبهتورمنرخرو،شیپهاي ماهدرکهشودیمینیبشیپبوده،

استعبارتشدتزانیموياثرگذاروقوع،احتمالبِیترتبهموجود،مخاطرات:هاینیبشیپبهمعطوفیاصليهاسکیر
وقوع،ياقتصادطیشراشدنبدتر،ياهستهتوافقيرقراربعدمال،یربهنانیاطمرفتننیبازویابرتورمچیمارپتداوماز

.رمسئوالنهیغیپولاستیسجهیدرنتیبانکبحرانوقوعواعتراضات

نظربه،2021سالاواسطدرجمهورسیرئعنوانبهیسیرئمیابراهانتخاببا:یاسیسثباتمنظراز2022- 26اندازچشم
ازیزندگياستانداردهاکاهشنیهمچن. باشندداشتهغرببایپلماسیدکردندنبالبهيکمتررغبتیرانیامقامات،رسدیم

کهشودیمسببروس،یوکرونابحرانازیناشياقتصاديهابیآسزینو2018سالاواسطدرهامیتحرمجددوضعزمان
.باشدمواجهییهاچالشبامدتانیمدردولتنیایاسیسثبات

باآنرابطهرو،شیپيهاسالدررانیایخارجاستیسجنبهنیتریبحران:المللنیبروابطمنظرزا2022- 26اندازچشم
سالتاحداقلودنیبادولتدر. استمدتکوتاهتیامنيبرامیتحرکاهشازیناشياقتصادمنافعنیماتومتحدهاالتیا

يهاتیمحدودلیتحمدرکایآمرشکستمدت،انیمدرااماست؛آنيریگشکلعدمازترمحتملتوافق،يریگشکل،2024
ران،یاهیعلبشرحقوقوسمیتروربامرتبطيرپایديهامیتحرتداوممنطقه،درخودیابتینيروهاینازرانیاتیحمابرشتریب

شودیمسببل،یاسرائابهیسادرجنگادامهزینورانیاباتجارتایيگذارهیسرمايبرایغربيوکارهاکسبیلیمیبادامه
يبعديجمهوراستیرانتخاباتازپسو2024سالاواخردروشدهمتزلزل2023سالاواخرازامضاشدهتوافقکه

رییتغبهاستدیبعمدتانیمدرهمعربستانبارانیامذاکراتنیهمچن. شودمواجهشکستباکاملطوربهمتحدهاالتیا
دوباروابطگسترشبر،يآورتابشیافزايبراتالشيراستادررانیاتمرکز. شودیمنتهعربستانورانیاروابطدريمعنادار
سمتبهراکشورنیاخود،يمرزهاطولدرثباتبهرانیالیتمانیهمچن. بودخواهد) نیچوهیروس(یشرقبزرگقدرت
.دادخواهدقسوافغانستاندرطالبانبایاتیعملویعملرابطهکیکردندنبال
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دررانیااستیس،2022نخستمهینازهامیتحرکاهشانتظاربهتوجهبا:هااستیسروندمنظراز2022- 26اندازچشم
برندهیفزاتورمباروفقرسطوحرفتنباالباسپس. داشتخواهدتمرکزگازونفتبخشدردیتولتیظرفشیافزابرآغاز

تمرکزياقتصادرشدحفظيبرايابزارعنوانبهياکارخانهداتیتولویصنعتداتیتولشیافزابردولت،یخصوصمصرف
کهشدخواهدهامیتحردوبارهدیتشدباعثمتحده،االتیاباشیافزابهرووتازهيهاتنشزین2024سالاز. کردخواهد

.استيآورتابوییخودکفاحولها،استیسمجدديبرقرارمستلزم

سطوحلیدلبهامابود؛دخواهدیشدهمچنانمدتکوتاهدریماليفشارها:یمالاستیسمنظراز2022-26دازانچشم
. افتیخواهدبهبود،22/2021یمالسالاواخردراندازچشمکا،یآمريهامیتحرکاهشونفتیجهانيهامتیقباالتر

شودیمینیبشیپشود،یميتهاترنظامدرکاالدیخرصرفدولت،خزانهبهزیواريجابهنفتدرآمدحاضرحالدرازآنجاکه
درصد9,7به22/2021سالدر،21/2020ساليبراشدهبرآوردیِ داخلناخالصدیتولدرصد7ازکشوریماليکسرکه
يکسرکهمیدارارانتظنفت،صادراتبهبودو2022نخستمهیندرمیتحرکاهشبااماابد؛یشیافزایداخلناخالصدیتول

و2023سالاواخرازن،یاوجودبا. شودمحدودیداخلناخالصدیتولدرصد4,3بهمتوسططوربه24/2023سالدربودجه
دیتولدرصد5,9بهبودجهيکسروبدایکاهشیاتیماليدرآمدهايحدودتاوینفتيدرآمدها،ياهستهتوافقمجددشکست
برسد.27/2026سالدریداخلناخالص

فشارباالتر،یِنفتيدرآمدهاازیناشآثارآنکهازشیپو2022سالدر:پولیاستیسمنظراز2022-26اندازچشم
خواهدشیافزاراشبهکیسپردهنرخيمرکزبانککند،لیتسهرابودجهيکسرازیناشیتورميفشارهاویملپولبریتورم
بانکتورم،شیافزاوکایآمريهامیتحرمجددشروعواسطهبهو2024سالازروندنیاشدنمعکوسازشیپوادامهدر. داد

.کردخواهدمتوقفياقتصادرشدازتیحمامنظوربهراخودیپولانقباضچرخهيمرکز

رخنشیافزاونیچبهنفتباالترصادرات،یصنعتدیتولشیافزا:ياقتصادرشدمنظراز2022-26اندازچشم
راصادراتشتریبشیافزامذاکرات،شدنیطوالنحال،نیباا. شدخواهد22/2021سالدرمثبترشدموجبون،یناسیواکس

دریداخلناخالصدیتولیواقعرشدرودیمانتظار. دادخواهدشیافزارایتورمباروخواهد کرد محدود22/2021سالدر
شیافزاسببدرصد،200حدودتانفتصادراتشیافزا،23/2022سالدر.ابدیکاهشدرصد2حدودبه22/2021سال
اقتصاداحتماال،2024سالازهامیتحردیتجد،یابیبازنیانامتوازنتیماهلیدلبهاماشد؛خواهد8,9بهياقتصادرشدنرخ

.کشاندبازخواهدرکودبه27/2026تا25/2024يهاسالدررا

ساالنهتورمنرخدنیرسسبببودجه،يکسرکردنیپولومیتحربامرتبطيکمبودها:تورممنظراز2022- 26اندازچشم
ارزکمبود،ینیبشیپدورهنخستمهینیطنفتصادراتشیافزااماشد؛درصد46,4بهمتوسططوربهوسپتامبرتاهیژانودر

نیانگیمروند،نیاتداومبا. ابدیکاهشدرصد23به2022سالدرتورمکهرودیمانتظارومی دهدکاهشراتورمویخارج
خواهدبروزتورمدوباره2024-26يهاسالدرتوافق،شکستبااماافت؛یخواهدکاهشدرصد17,2به2023سالدرتورم
.کرد

بهو2023سالاواخرتا2022لسااواسطتالیاواازادیزاحتمالبهبازارارزنرخ:ارزنرخمنظراز2022- 26اندازچشم
خواهد فیتضعشدتبههامیتحرمجدداعمالباوینیبشیپدورهاواخراماشود،یمتیتقومتحدهاالتیاباروابطبهبودلیدل

.دیرسخواهد2026سالانیپادرکایآمردالرهرمقابلدرریال 297،780بهوشد

یفعلسطحباسهیمقادر2022سالدرنفتصادراتکهاستنیابرانتظار:یخارجبخشمنظراز2022- 26اندازچشم
دربشکهونیلیم2،4بهزین2023سالدروونیلیم2ازشیبمتوسطبهوبدایشیافزا) روزدربشکههزار700تا600نیب(

2022- 23سالدریداخلناخالصدیتولدرصد9,9بهمتوسططوربهيجارحسابمازادکهشودیمینیبشیپ. برسدروز
.کندتجربهرايدیشدکاهش2024سالازینفتيهامیتحرمجدديریگشکلباوبرسد
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1400يد–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص

درصد2,4قبلماهبهنسبتکهدیرس388،2به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهيددر
نرخنیکمترودرصد3,9باتهراناستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشانشیفزاا

.استبودهدرصد0,1باخوزستان	استانبهمربوطماهانهتورم
. بوده استدرصد35،9کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد

وستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد44,3(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب
.استبوده ) درصد28,9(بلوچستان

ماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد42،4عددبهکشوريخانوارهايبرا1400ماهيدبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ
.استبوده)درصد38,5(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد50(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوط

يشهريخانوارها
درصد2,5قبلماهبهنسبتکهدیرس384،1به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهيددر

.دادنشانشیافزا
مربوطماهانهتورمنرخنیکمترودرصد3,9باتهراناستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر
.استبودهدرصد0,4یمنفبازنجاناستانبه

ودهبدرصد35،8کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد
آننیکمترو) درصد42,9(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. است

.است) درصد28,4(بلوچستانوستانیساستانبهمربوط
ماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد41،8عددبهيشهريخانوارهايبرا1400ماهيدبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ

.استبوده ) درصد38,5(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد49(المیاوزنجانيهااستانبهمربوط
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ییروستايخانوارها
درصد1,9قبلماهبهنسبتکهدیرس411،4به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهيدرد

ودرصد3,6بابوشهروتهرانيهااستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر.داشتشیافزا
بود.درصد0,5یمنفباخوزستان	استانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر

است.بودهدرصد36،5ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد
همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد47,1(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب
.است) درصد26,3(

وازدهدتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد45،8عددبهییروستايخانوارهايبرا1400ماهيدبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ
.است) درصد39,8(وبلوچستانسیستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد53,6(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماهه
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اخبار مهم اقتصادي 

یفملفروشيدرصد101رشد
مدتباسهیمقادرامسالماهه10مدتدریفملفروش
.استداشتهرشددرصد101قبلسالمشابه

يسعدمحمدریاردشدکترپرس،مسگزارشبه
خبرنیااعالمبارانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد

محصوالتفروشازمسشرکت،یزمانبازهنیادر: گفت
.کردکسبدرآمدتوماناردیلیم62847خود

بهماهيددرمسشرکتفروش: کرداظهاريسعدمحمد
.دیرستوماناردیلیم7659

درشدموفقشرکتنیا: گفتمسشرکترعاملیمد
شیپ. کندصادرکاتدتن114هزار و 19ازشیبماهيد
سالرماهیتبهمربوطیصادراتانهیماهتناژنیباالترنیااز

.استبودهتن835هزار و 17زانیمبهويجار
فروشدرنیهمچنمسشرکت: دادادامهيسعدمحمد

برنامهازرصدد15یخارجفروشدرودرصد7یداخل
.کردعبورخودمدون

2021سالدرفوالددیتوليدرصد3,6افزایش 
یجهاندیتولمجموع: دادگزارشفوالدیجهانانجمن
شیافزادرصد3,6يالدیم2021سالیطخامفوالد

.افتی
،فوالدیجهانانجمنازنقلبهدرویمیاگزارشبه

انیاپتاهیژانويابتداازجهانفوالدسازان
900وونیلیم911واردیلیمکی،يالدیم2021دسامبر

3,6رشدازیحاککهکردنددیتولخامفوالدتنهزار
.استيالدیم2020سالبهنسبتيدرصد
2021دسامبریطجهانفوالدسازکشور64نیهمچن

دیتولخامفوالدتنهزار700وونیلیم158،يالدیم
3کاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهکردند
دريالدیم2021سالیطرانیا. دهدیمنشانيدرصد

کرددیتولخامفوالدتنهزار500وونیلیم28مجموع
درصد1,8،يالدیم2020سالمشابهمدتبهنسبتکه

سالدسامبردررانیاخامفوالددیتول. افتیکاهش
سالمشابهمدتبهنسبترشددرصد15,1باگذشته
.دیرستنهزار800وونیلیم2بهيالدیمهگذشت

بايالدیم2021دسامبرانیپاتاهیژانويابتداازنیچ
3افت(تنهزار800وونیلیم32واردیلیمکیدیتول

نخسترتبهدر) يالدیم2020سالبهنسبتيدرصد
باهندآنازپس. ستادیاجهاندرمحصولنیادیتول
17,8رشد(خامفوالدتنهزار100وونیلیم118دیتول

تنهزار300وونیلیم96دیتولباژاپن،)يدرصد
رشد(تنونیلیم86دیتولباکایمرآ،)يدرصد15,8رشد(

6,1رشد(تنونیلیم76دیتولباهیروسو) يدرصد18,3
.گرفتنديجاپنجمتادوميهارتبهدر) يدرصد
تنهزار600وونیلیم70دیتولبایجنوبکرهنیهمچن
40دیتولباهیترک،)يدرصد5,2شیافزا(خامفوالد

باآلمان،)يدرصد12,7شیافزا(تنهزار400وونیلیم
،)يدرصد12,3شیافزا(تنهزار100وونیلیم40دیتول
و) يدرصد14,7شیافزا(تنونیلیم36دیتولبالیبرز

1,8افت(تنهزار500وونیلیم28دیتولبارانیا
.ستادندیاجهاندهمتاششميهارتبهدر) يدرصد

رانیاویجنوبکرهمذاکراتآغاز
شدهبلوکهيهاپوليآزادسازيبرا

يگوهاو گفتآغازازیجنوبکرهداخلازآگاهمنابعیک 
يهاپوليآزادسازيراستادررانیاوکشورنیاانیم

.انددادهخبرکایآمريهامیتحریپدرکشورمانشدهبلوکه
ییکشورهانخستینازیکییجنوبکرهم،یتسنگزارشبه

محضبهرانیابايتجارقدرتمندروابطباوجودکهبود
توافقازکایآمروقتجمهورسیرئترامپ،دونالدخروج
باخودياقتصادروابطسرعتبه2018سالدرياهسته

رانیاداخلیعمومافکاریتینارضا. کردقطعراکشورمان
تییتوبهواکنشدریجنوبکرهدولتعملکردنحوهاز

عیتوزرامونیپتهراندرکشورنیایفعلریسفیجنجال
يهاهفتهدربود،ملموسیخوببهماسکبستهنیچند

يسوازیفعلروندرییتغيراستادریتحرکاتگذشته
جینتاندهیآدراستممکنکهاستگرفتهصورتسئول

.باشدداشتههمراهبهیمثبت
کرهکهاستگفتهونهاپیيخبرگزاربهآگاهمنبعکی

سطحدرراییگوهاو گفت،دارندقصدرانیاویجنوب
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شدهبلوکهيهاییدارايآزادسازنحوهرامونیپکارگروه
.کنندآغازیجنوبکرهدررانیا

کرهورانیاانیمدوجانبهروابطکایآمريهامیتحریپدر
شدهبلوکهپولدالراردیلیم7يزادسازآيبرایجنوب

بهآگاهمنبعکی.استشدهيجدیمشکالتدچارتهران
یبررسبهعمدتاهاکارگروهکهرودیمانتظار: گفتونهاپی

ورانیايهاییداراپرداختيهاروشبهمربوطاتیجزئ
متمرکزها،میتحرکاهشازاستفادهامکاندرصورت
.شدخواهند

ارزحذفدربارهیسیرئبابافیلقاجلسات
یتومان4200

ازمجلس1401سالبودجهقیتلفونیسیکميسخنگو
يواولمعاونوجمهورسیرئبامجلسسیرئجلسات

.دادخبریتومان4200ارزحذفدرباره
1401سالبودجهقیتلفونیسیکميسخنگو،زارعمیرح

نیآخربهاشارهضمنمیتسنباوگوگفتدرمجلس
در: گفتمجلس،دریحیترجارزحذفيبراماتیتصم
مجلسسیرئباونیسیکمياعضاکهياجلسهنیآخر
حضورباییاجرايهادستگاهمسئوالنتاشدمقررمیداشت

نیاحذفيبراراخوديهابرنامهونیسیکمجلساتدر
.کنندارائهمجلسبهمکتوبصورتبهارز
راخوديهابرنامهدیبایولمتيهادستگاه: دادادامهيو

ياارانهینیاندیبگووکننداعالمشفافوحیصرصورتبه
آخرحلقهبهوکنندحذفاولحلقهازخواهندیمکه

تیریمدخواهندیمچگونهرابدهندکنندهمصرفیعنی
.کنند

یمیتصمتاکنوننکهیاانیببامجلسدرآبادهندهینما
ونیسیکمومجلسدریانتوم4200ارزحذفدرباره
ارزدربارهندگانینمادغدغه: دادادامهاست،نشدهاتخاذ

دیباکهاستکارنیاتیریمدواجرانحوهیتومان4200
.کنندقانعنهیزمنیادررامجلسهایدولت

بامجلس1401سالبودجهقیتلفونیسیکميسخنگو
سیرئابرایجلساتتاکنونزینمجلسسیرئنکهیااعالم

4200ارزحذفبحثيبرايواولمعاونوجمهور
ياعضاکهياجلسهدر: کرداظهاراست،داشتهیتومان
درزینیگزارشيو،داشتندمجلسسیرئباونیسیکم

ياعضاالبتهوکردارائهندگانینمابهنهیزمنیا

خوديهابرنامهدولتدیباکهداشتنداصرارزینونیسیکم
.کندارائهمکتوبصورتبهرا

است،یحیترجارزحذفبردولتنظرنکهیاانیببازارع
اما،دارندحذفبرنظرزینندگانینماالبته: کردبیان

موضوعنیاتیریمديبراراخوديراهکارهادیبادولت
.کندارائهمجلسبه

دستگاههزار760ازبزرگخودروسازاندیتول
گذشت

دیتولازیحاککُدالسامانهشدهمنتشريآمارهایررسب
خودروسازسهتوسطخودرودستگاه527وهزار760

ازخودروپارسوپایساخودرو،رانیایعنیکشوربزرگ
.استيدانیپاتاامساليابتدا

مدتآمارباسهیمقادردیتولزانیمنیارنا،یاگزارشبه
) دروخودستگاه477وهزار730دیتول(قبلسالمشابه
.دهدیمنشانيدرصد4,1رشد
یصنعتگروهامسالماهه10درگزارش،نیاهیبرپا

دستگاه321وهزار381دیتولبهموفقخودرورانیا
نیتربزرگعنوانگذشتهيهاماههمچونوشدخودرو

.کردخودآنِازراکشورخودروساز
875وهزار254مدتنیادرتوانستیصنعتگروهنیا

گروهدردستگاه940وهزار41پژو،گروهدرتگاهدس
366وهزار29دنا،دستگاه499وهزار42سمند،
ما،یهادستگاه5466سان،یآردستگاه13رانا،دستگاه
.کنددیتول2008پژودستگاه103وتارادستگاه7059

10درخودروسازنیاداتیتولجمعگزارش،نیاهیبرپا
94وهزار388(پارسالبایسنجهمدرامسالماهه

.استداشتهيدرصد1,74افت) دستگاه
وهزار55امسالماهيددرمخصوصجادهپوشانیآب

.کردنددیتولخودرودستگاه764
بهپایساگروهمدتنیادرکدال،سامانهيآمارهاهیبرپا

279دیتولبهموفقکشوربزرگخودروسازنیدومعنوان
588وهزار238شاملکهشدخودرودستگاه55وهزار

دستگاه379وهزار20با،یتخانوادهدرخودرودستگاه
ن،یشاهدستگاه315وهزار18،)دیپراوانت(151پایسا

خودرودستگاه283نیهمچنوویآردستگاه130
يد. یک. اسدستگاه1360و) CBU(کاملیصادرات

)SKDبود) کاملمهینقطعاتای.



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

20


