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؛ آلومینیوم راه حل است یا خود مشکل؟کربن زداییچالش هاي 

چرخهنیازموردفلزاتترینمهمازیکیهمو)GHG(ايگلخانهگازهايانتشاریکی از عواملعنوانبههمآلومینیومتولید 
. استمطرح کمکربنباايآیندهبرايانرژيانتقال

کربنشدتکاهشبرايابتکاراتآیا: پرسدمیمسالهاینطرحبادر گزارشی ابتدا»زيمکنوود«ارشدمعاون»کتلجولیان«
کند؟جبرانراتولیدافزایشتاثیرتواندمیآلومینیومناشی از

دربینخوشفردیککهحالیدربیند،میراآن و سختی دشواري، فقطفرصتیهردربدبینفردیکاو در ادامه می گوید: 
برايانرژيانتقالکهرابزرگیفرصتمی توانمبینخوشیکعنوانبه. استفرصتدنبال ایجاد بهمشکلیهرز بروزمان 

(همراه با اولیهآلومینیومزیاديمقادیرمصرفباعث،پایینکربنباانرژيانتقالوتولید، ببینم.استکردهایجادآلومینیوم
.شودمی)بوکسیتوآلومینا

از. کندمیایجاد) رارشدرو به(کربنبزرگی از ردپاي،آلومینیومتولیدافزایشدانممیو هستمهمبینواقعمن،وجوداینبا
تعیینکربنکمانرژيبودندسترسدروساختبای کهمقیاسدرمی تواندآلومینیومتولیدصنایع میزان انتشار کربنقضا،
بخشنامه«راآنمنکهاستچیزيهماناین. داردکربنکمآلومینیومازتفادهاسبهنیازهمشخودکهیابد کاهششود،می

.نامممی»انرژيانتقال

باشد؟حلراهازبخشیکهدهدکاهشسریعآن قدرراخودانتشار کربنشدتتواندمیآلومینیومپرسش: آیا
. ندادادهاختصاصخودبه2020سالدرراجهاناينهگلخاگازهايانتشارازدرصد2,6حدوداولیهآلومینیومصنایع تولید

ازدرصد57هم اکنوندر حالی که این کشور،شودمیناشیچینازآلومینیومتولیدازناشیانتشار کربنازدرصد70حدود
.بر عهده داردرااین فلزجهانیتولیدکل
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کهاستآلومینیومتصفیهبرايهموذوببرايهمانرژيعمنبعنوانبهچیندرسنگغالزتسلطدهندهنشانموضوع این
سنگغالزازآلومینیوم در این کشورتصفیهبراياستفادهموردانرژيدرصد 87وذوببراياستفادهموردانرژيدرصد 85

سالدرراومینیومآلتولیدناشی ازايگلخانهگازهايانتشارازدرصد 60نزدیک بهبرقجهانی،تامین می شود. از لحاظ
داده است.تشکیل2020

همانیادکنمیایجادآلومینیومصنعتدرکربن انتشارمیزانکاهشبرايرافرصتبیشترینکربنبدون برقمنابعبنابراین
.باشدکربنانتشارکاهشبراي مانعترینبزرگمی تواند کربنبدون برقیمنابع،بیندمیبدبینفردیککهطور

ايگلخانهگازهايانتشارکلازدرصدCradle-to-gate (22(کارخانهدروازه ورود به تااستخراجازاولیهموادمینتانجیرهز
درصدي26کاهشبهمنجر،تغییر فرآیند بدهدگازمصرف بهآلومیناپاالیشصنعتاگر. دهدمیتشکیلرااولیه آلومینیوم

. شدخواهدکربن انتشار
درصد از انتشار کل گازهاي گلخانه اي جهان را بر عهده داشت2,6، صنایع آلومینیوم اولیه- 1نمودار

چگونه شدت انتشار کاهش می یابد؟
تغییراتاساسیابد. برمیلیون تن افزایش16درصد یا24میالدي2030سالاولیه تاآلومینیومعرضهشود،میبینیپیش

کربن در این مدتاکسیدديانتشارشدتانتشار،وانرژيکاهشخاصهايبرنامهح ها و طرونیرو منابعدرشدهشناخته
خواهد داشت.کاهشدرصد6فقط

کنترلیامالکیتتحتمنابعازمستقیمانتشاریعنیشماره یکحوزهکاهش انتشار کربن،درعاملبزرگ ترینزیاديحدتا
خواهند معرفیرابیشتريکاراییباذوبتولیدکنندگان، امکاناتیابد، چراکهیمکاهشدرصد10میزاناینشده خواهد بود.

کرد.
این.یابدمیافزایشآیندهدههطیشدهخریداريبرقازمستقیمانتشارشامل2از حوزه هاي شماره میزان انتشارمقابل،در

ادامهخودحکمرانیبههمچنانسنگزغالبریمبتنانرژيمنابعکهجاییآسیاست،درتمرکز توسعهدهندهموضوع نشان
خواهدکنددههایندرپیشرفتآسیا،دربویژهترجیحیانرژيمنبععنوانبهقیمتارزانسنگزغالدهد و با داشتنمی
.بود

) انرژيتقالاننیازهايازناشیزیاديحدتا(اولیهتولیدتوجهقابلگسترشانتشار دي اکسید کربن،شدتدرکاهشوجودبا
باحتیدهد،مینشانماسازيمدل. یابدمیافزایشآیندهدههطیآلومینیومتولیدازمیزان انتشارکهمعناستاینبه

.یابدمیافزایشدرصد15آیندهدههطیصنایعانتشار کربنکلکربن،انتشارفرآیند کاهشوکربنکمبرقتهیهبهتمایل
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انتشار کاهشضمنبدهد،اجازهآلومینیومصنعتبهکهکندکربن زداییسریعآن قدربودنخواهدقادرشبکهاینبنابراین
.کندتامیننیزراانرژيچرخه انتقالنیازهاياي،گلخانهگازهاي

گسترشد،داررااولیهاي نسبت به آلومینیومگلخانهگازهايانتشارشدتدرصد5ثانویهآلومینیوماینکهبهتوجهاز طرفی با
. دهدارائهسریعحلراهیکتواندمی) بازیافتی(از ماده ثانویهاستفادهوعرضهسریع
گسترشهمچنین. کرداستفادهتواننمیثانویهموادازهستندحیاتیانرژيانتقالبراي چرخهکههاییبرنامهبیشتردرالبته

.افتاداتفاق نخواهدسریعآنهاازیکهیچکهداردنیازاجتماعیتغییراتوگذاريسیاستبهبازیافت
من،نظربه؟مبدبینیاهستمخوشبینزداییکربنسفردرآلومینیومنقشمورددرآیاخودم،ابتدایینظراتبهبازگشتبا

بهکمککهمعتقدمبینمن خوشحال،اینبا. بودخواهدآیندهدههبرايکربنانتشارمشکلازبخشیآلومینیومبخش
زداییکربنهاي چالشازصحبتوقتیوبردمیزمانالبته این مساله. بودخواهدحلراهازبخشیکربنکمانرژيتامین

.استکمزمانشود،می
آلومینیوم براي جبران افزایش تقاضاي بازار کافی نیستبخش کاهش در شدت انتشار - 2نمودار 

Mining Reviewمنبع: 

ندیفرآکاهشوکربنکمبرقهیتهبهلیتمابایحتدهد،یمنشانوود مکنزييسازمدل
نیبنابراد، ابییمشیافزادرصد15ندهیآدههیطعیصناکربنانتشارکلکربن،انتشار

اجازهومینیآلومصنعتبهکهکندییزداکربنعیسرقدرآنبودنخواهدقادرشبکهنیا
کندنیتامزینرايانرژانتقالچرخهيازهاین،ياگلخانهيگازهاانتشارکاهشضمنبدهد،
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نوستینگ نیوز بررسی کردای

خواهد بود؟پایدارمسقیمتبااليسطح
کاربردها،ازايگستردهطیفبامس.استرساندهجدیديقله هاي بهرامسقیمتعرضه،کمبودبامواجههدرزیادتقاضاي

مدنظر جهاناقتصاديسالمتدرکلیديشاخصآن به عنوانقیمتدهه،چندینبرايبوده و پایهفلزصنعتی ترینتقریبا
بلندمدتکاهشکهحالیدردهد،میخبرقدرتمندجهانیاقتصادیکازهاقیمتافزایش. به عبارت دیگر، استقرار گرفته

.استاقتصاديثباتیبینشانهاغلبمسقیمت
درلیه کرونا در جهان)(اوج همه گیري او2020مارساواسطدر(واحد وزنی)پوندهردردالر2,17افت تاازپسمسقیمت
.گرفته استقرارصعوديمسیر

بزرگ اقتصادهايازبسیاريکهحالیدروشودمیدادهنسبتتقاضاوعرضهشکافبه2021سالدرمسقیمتافزایش 
هنوز مستصفیهواستخراجهايفعالیتوبودهگسترشحالدراین شکاف ،خارج می شوندکروناهمه گیريازجهان

، رکورد باالترین 2021سال ماه می به همین دلیل فلز سرخ در .دشوهمراهاقتصاديهايفعالیتپیشرفتبااستانستهنتو
قیمت را شکست.
قیمتتاریخیتحرکاتهمچنینومسقیمتبرموثرعواملبهیعمیقنگاه) در این گزارش، ابتدا INNاینوستینگ نیوز(

.انداخته است

مسقیمتهايمحرك
درمسازاستفادهروزافزونرشدشده است.مسقیمتافزایشباعثکهبودهعواملیهمواره از جملهمسقدرتمند قاضايت

فلزسومینبهراآن- خانگیلوازموالکترونیکیمحصوالتتاگرفتهبرقهايشبکهوسازوساختاز-روزمرهزندگی
.استکردهتبدیلجهانپرمصرف

لولهدرنمونهعنوانبه(استسازوساختصنعتبرايفلزایناستفاده ازیلدالاز مسرساناییوردگیخوضدهايویژگی
تقاضاافزایش،رودمیانتظار. داردعهدهبرراجهانمسمصرفازنیمیسازوساختبخش واقع،در). کشیسیمومسی
.کندپشتیبانیمسقیمترشدازغربیواییآسیکشورهايدرمسکونیمنازلبازسازيوجدیدهايخانهبراي

جملهازتجدیدپذیرهايانرژيمربوط بههايبرنامهدراستفادهبراياي فزایندهطوربهمسرساناییخاصیتعالوه بر این، 
ايهانرژيبخشدرمسمصرفعاملمهم ترین.گیردمیقرارتوجهموردخورشیديسلول هاي وباديآبی،گرمایی،انرژي

ذخیرههايبرنامهوخودروهاي برقیشارژزیرساخت،)EV(الکتریکینقلیهوسایلبرايجهانیتقاضايافزایشتجدیدپذیر،
.استانرژي

وآبتغییراتبامقابلهبرايابزاريعنوانبهراانرژيذخیرهونقلوحملشبکهی کردن برقهايطرح،هادولتکهحالیدر
.یابدافزایشهابخشاینمستقاضاي،رودمینتظارابرند،میپیشهوایی

قیمتافزایشاخیر،هايدههطیجدیدهايزیرساختومسکنبخش هاي بهچین دولتیحمایتبودجهتزریقدلیلبه
هايفعالیتوصنعتیاتتولیددرشدیدجهشپیش بینی می شود،. استخوردهگرهي این کشور تقاضاافزایشبهمس

13,65بهچینمصرفمیزان2022سالتا»استاتیستا«آمارمطابق با. شودمسقیمتافزایشباعثآسیادرساختمانی
.رسیدخواهدتنمیلیون

با2020سالدراروپا. استمسمصرفکانونبهشدنتبدیلحالدرتجدیدپذیرهايانرژيبخشرشدبااروپاهمچنین
سالدررونداینکهدارندانتظارتحلیلگرانوکردرهبريخودروهاي برقیفروشدرراجهاندستگاه،میلیون2حدودفروش
.یابدادامهنیز2021

40هیبریدياین میزان در خودروهاي،مس مصرف می کنندکیلوگرم22داخلیاحتراقموتورنقلیهوسایلدر حالی که 
است.کیلوگرم253برقیهاياتوبوسوکیلوگرم80ال برقیکامهايخودروکیلوگرم،55هیبریدي- خودروهاي برقیکیلوگرم،
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این شدهبینیپیشتقاضايمیناتبراياروپای کهمسمقدار:گفتINNبه»وود مکنزي«مستحلیلگر»ژوانیدسالنی«
.ی کندرا تحریک مکنندهمصرفعالقهخودروهاي برقی،ازنوعکدامکهداردبستگیاینبهداشتخواهدنیازخودروها 
گذشتهدههطیوهستندروه روبپرعیار منابعشدنتهیباجهانمسمعادنترینبزرگمس،بازارعرضهسمتدراز طرفی 
.استشدهرنگکمبسیارفلز سرخجدیدکشفیات

ه با توقف روبزیرا فعالیت هاي استخراج در چندین کشور برتر تولید کننده مس ،ویروس کرونا اوضاع را بدتر کرداز سوي دیگر 
کشف ازمس با توجه به اینکه یک پروژه . خیر انداختندرا به تاسرمایه گذاري در اکتشاف و توسعه ،و شرکت هاي مسو شدر

،هاي خیري در همه گیرسرمایه گذاري هاي تا. ي خواهد بودچالش برانگیززمان می برد، مسالهسال 20تا 10بینتا تولید
اي تامین مس به دنبال خواهند داشت.عواقب طوالنی مدتی را بر

این موسسههايبینیپیش2024سالتاگفت:S&P Global Market Intelligenceکاال درتحلیلگر،»روتلندتوماس«
.استمسقیمتافزایشوشدهتصفیهبازارکسريرشدنتیجهدروتولیدازمصرفگرفتنپیشیبرمبنی

S&P Globalبرعالوه.یابدافزایش2024سالتاتنهزار200ازبیشبه جهانشدهتصفیهمسبازارريکسکهداردانتظار
امسالآوریلاواخر،آمریکابانککاال در تحلیلگران. استافزایشحالدرانبارهامسکمموجوديمورددرهانگرانیاین،

.دادمیپوششراتقاضاهفتهسهفقطوبودگذشتهسال15درسطحترینپاییندرمسموجوديکهشدندمتذکر
اقتصادشتاب گرفتن رشد ادامهباکهدادندهشدار،2022و2021هايسالدرمسبازارکسريبینیپیشباتحلیلگران

.شودقیمتبیشترافزایشبهمنجراستممکنمسعرضهکمبود،کروناازپسجهانی
بازیافتیقراضه. کنندمراجعهمسقراضهبازاربهعرضهکمبودجبرانبرايیینهاکنندگانمصرفکهاستآنيامعنبهاین
مسبازارسازيمتعادلومینتادرتوجهیقابلطوربهشودمییادجهانمسمعدنترینبزرگعنواناز آن به گاهیکه

.داردنقش

مسقیمتتاریخیعملکرد
در آن رقمباالترینتاجهاناقتصاديرشددنبالبهمسقیمتآمده بود.پاییندالر0,73هر پوند مس تا 2001ژوئناوایل

دروشدمسسقوطبهمنجرزوديبه2008جهانیاقتصاديبحرانالبته،. شددنبال2008آوریلدردالر3,91زمان یعنی
.رسیددالر1,29بهسالپایان

سال اخیر20عملکرد قیمت مس در -نمودار
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آمریکادالر4,58یعنی،سطحباالترینباسالابتدايدرمسقیمتیافت،بهبود2011سالدرجهانتصاداقکههنگامی
2016سالاوایلدروکردآغازراسالهپنجنزولیروندبازار این فلززیرا،بودمدتکوتاهرشد قیمتوجود،اینبا. شدمواجه

تادالر2,50محدودهازوماندباقیثابتنسبتاسالچهارطیمسقیمتز آن بعد ا.رسیددر هر پوند دالر1,95کمتر ازبه
.حرکت کرددالر3
، قیمت ادياقتصرشدکاهشبا وجوددن و مس تصفیه شده امعازفلزمینبر تا2020در سال ویروس کرونا يثیر همه گیرات

به دالر 3,52ا قیمتصعود کرد و سال را ب)ر آمریکادال2,17(2020در ماه مارسپایینرا باالتر برد. قیمت مس از سطح
رو شد تا به باالترین ه ، قیمت مس همچنان با افزایش انتظارات بهبود اقتصادي و کمبود عرضه روب2021. در سال رساندپایان 

سطح خود برسد. 

رکورددارسالیک؛2021
هر هزار دالر در 700هزار و 11در هر پوند (بیش از ردال4,90ازبیشبه 2021یم10دربارنخستینبرايمسقیمت 

.شدبستهدالر4,72گرچه همان روز باتن)رسید،
واقتصاديبهبودعالئمسال،امنخستماههسهدر. کردآغازدالر3,55را باسالفلزاین؟رسیداین قیمتبهچگونهمس 
فلزاین ،نخست. دادسوقيباالتروباالسمتبهرامسقیمت،یدپذیرتجدهايانرژيوبرقیخودروهايبهالعادهفوقتمایل
قیمت.رسیددالر4,30یعنیساله10سطحباالترینبهفوریه24دروشکستراآمریکادالر4سطحفوریهاواسطدرسرخ
درصد20با2020حالی که قیمت در مدت مشابه سال در،یافتافزایشدرصد11ازبیش2021فصل نخست درمس

مواجه شده بود.کاهش
افزایش یافت و از پیش بینی ها2021مس در اوایل سال گفت: Commodity Market Analyticsاز » دن اسمیت«

متحدهایاالتواروپادرسریعرشدبود و بررسی داده ها بهOECDتقویت تولیداصلیشگفتی. وي افزود: بهتر عمل کرد
. دارداشاره
، جهانمسبزرگکنندهتولیددوسوي ازعرضههاينگرانیمیاندر2021فصل دوم درمسبیشترتقاضايبراياراتانتظ

،»کاستیلوپدرو«کهحالیدرشدند،اعتصابخواستارشیلیدريبندرکارگرانآوریل،اواخر. داشتادامهپرووشیلییعنی 
این کارها، نتیجهودادراکشوراساسیقانونبازنگريودنامعکردنیملپیشنهادپرو،جمهوريریاستانتخاباتنامزد

.بودآوریل28دردالر4,50بهرسیدن قیمت مس 
»ویدمرمایکل«مانندتحلیلگرانی. شدمنتشرگذشتهسال15درمسموجوديمیزانکمترینبرمبنیاخباري،یمماهاوایل

می تواند کهدادندهشدار2022سالوجاريسالدرکاالموجوديبیشترکاهشبهنسبتآمریکا،بانککاال در استراتژیست
سطحباالترینبهدالر4,72درشدنبستهازپیشمه10درآنازپساندکیمسقیمت.شودمسبازارکسريبهمنجر
.رسیدخود

پاسخدرصد75و تقریبااستپایدارمسیمتقبااليسطح،کنندمیفکرآیاکهپرسیدیمخودتوییتردنبال کنندگاناز
.دادندمثبت شانپاسخ،دهندگان

بزرگمعدنکارانتوجه به :گفتINNبه)Whiskey & Gunpowder(باروتوویسکیخبرنامهنویسنده»کینگبایرون«
هايشرکتدرباید،دکنیکسبدرآمدمسفعلیقیمتازخواهیدمیاگرو درسمینظربهجذاببسیاربازارایندرمس

.باشیدبزرگ
بازارایندرودارندقرارگذارانسرمایهتوجهموردنیزقويهايپروژهبامساکتشافبزرگهايشرکت، استمعتقدکینگ
. باشدنیزمسبزرگمعدنکارانتوجهمورد،استممکن

هیسرماهايفرصت، مسيتقاضاوعرضهبین تعادلنبود. داردادامههمچنانقدرتکهدهدیمنشانمسبازارفاندامنتال
.قرار می دهدمسسهاممندانعالقهپیش رويرايگذار

Investingnews.comمنبع: 
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2021نخستماهه 4مازاد سرب و روي در 

ال بیش )، عرضه جهانی این دو فلز در چهار ماهه نخست امسILZSGبر اساس گزارش گروه بین المللی مطالعات سرب و روي(
از تقاضا بوده است. 

در این مدت تولید معادن روي هزار تن از تقاضا فراتر رفته و 31نشان می دهد که عرضه جهانی روي ILZSGداده هاي اولیه 
متحدهایاالتوجنوبیآفریقايپرو،مکزیک،ایرلند،هند،چین،بولیوي،استرالیا،درصد افزایش یافته است. همچنین 11,3

.استیافتهکاهشلهستانونامیبیاقزاقستان،فنالند،کانادا،تولیدو در مقابل اندداشتهتولیدافزایشمدت طی این 
درنیزرويمصرفمیزانویافتافزایشدرصد4,5شدهتصفیهرويتولید،2021از سوي دیگر، طی چهار ماهه نخست 

درصد9,4چین در این مدترويکنسانتره واردات،وجودینابا. رشد داشتدرصد 10,1چیندرچشمگیرافزایشنتیجه
.یافتکاهش

ایاالتدرظاهري رويمصرفو افزایشترکیهوتایلندتایوان،کره،جمهوريژاپن،هند،برزیل،درروي مصرفهمچنین
.یافتکاهشدرصد 2,1متحده

افزایش تولید سرب
امسالنخستماهچهارطیجهانیعرضهسرب،بازاردرکهدادگزارشو رويگروه بین المللی مطالعات سرب حال،همیندر
.استرفتهفراترتقاضاهزار تن از19

، پرو ، هند، مکزیک، چیناسترالیا، بولیويکشورهايدرصدي مواجه شد و9,1عالوه بر این، تولید معادن سرب جهان با جهش 
درصد 10,8یجنوبکرهوهندن،یچک،یبلژسرب،فلزدیتولمورددرشتند.نقش داافزایش در این میزانایاالت متحدهو 

.افتیشیافزامتحدهاالتیاولهستانک،یمکزآلمان،فرانسه،ا،یاسترالدردیتولنیهمچن. دادندنشانراشیافزا
ILZSGفلزازاستفادهزانیممتحده،االتیاوهیترککره،يجمهورژاپن،هند،ن،یچل،یبرزدرمصرفشیافزابادادگزارش

5,3بادر این مدت زیننیچسربکنسانترهواردات،يروهمچون فلز.استافتهیشیافزادرصد11,2سربشدههیتصف
.دیرستنهزار195بهکاهشدرصد

Metalمنبع: Miner
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تقاضاي مس سبزمناسبپیش بینی رشد
است،جهانیاقتصاداصلیموضوعاتازیکیبهشدنتبدیلحالدررعتسبهانرژيسبزانتقالشکلوسرعتکهآنجااز

. به همین دلیل مس در فهرست کاالهاي مورد شدخواهدروه روبتقاضاافزایشبامیالدي 2030تا2021هايسالطیمس
قرار گرفته است.» سولوشنزفیچ«توجه 

.تولیدوهازیرساختساز،وساخت: کردتقسیمعمدهدستهسهبهتوانمیرامسبرايتقاضاحاضرحالدر
تقاضامشخصاتخاطر نشان کرد:، 2021سالدرخنثی سازي کربناهدافبهبخشیدنسرعتاشاره به با»سولوشنزفیچ«

.شدخواهدخودرووانرژيهايبخشدرباالي این فلزتقاضايبهمنجرکه این امرکردخواهدتغییرمسبراي
درصد 15,7به2021سالدردرصد 5,6ازمسکلتقاضايازدرصديعنوانبه)سبز(مستقاضاي کرد،بینیپیش»فیچ«

.یابدافزایش2030در
تارامستقاضايکلازدرصد7,9خودروهاوپذیرتجدیدهايانرژي،انرژيبخشسبزتقاضايکهاستمعتقداین موسسه

گروه هاي مختلف کاري این موسسه در بخش هاي مربوطه صورت بینیپیشاساسبربرآوردها. دهدمیتشکیل2030سال
گرفته است.

سبز مستقاضايکهداردانتظار،2030سالدرتن میلیون5,4به2021سالدرمیلیون1,4ازپیش بینی رشدبا»فیچ«
انرژيشاملسبزمستقاضايرشدممهبخشدوهمچنین .با رشد مناسبی مواجه شودآیندهسال10متوسط طیطوربه

خواهد بود.نقلیهوسایلبهرسانیبرقوتجدیدپذیرهاي
Fitch :خودبهیادشده بینیپیشدورهبرايراسبزمستقاضايرشدبیشترینتجدیدپذیرهايانرژيبخشاعالم کرد

بهتجدیدپذیرهايانرژيبخش. داردنیاز سنتیانرژيهايسیستمنسبت بهيبیشترمس برابر12زیراداد،خواهداختصاص
تامستقاضايکلازدرصد 7,9تقریباو2030و2021هايسالبینسبزمسساالنهتقاضايازدرصد 62متوسططور
. دهدمیتشکیلرا2030سال

درصد 62متوسطرطوبهوداشتخواهدفیچبینیپیشدورهدرسبزمستقاضايدرايعمدهسهمتجدیدپذیرانرژي
افزایشطریقازتجدیدپذیربخشبه خود اختصاص خواهد داد. را2030تا2021هايسالبینسبزمسساالنهتقاضاي

.دهدمیافزایشرامستقاضاي، خورشیديوآبیبادي،بخش هايدربزرگظرفیت شبکه
5,5تقریبافتوولتائیکخورشیديانرژيهايسیستم. دارندنیازمگاواتهردرمستن6,4تاتن2,5بینباديهايتوربین

.دکنمیمصرفمگاواتهردرمستن
متحدهایاالتوهندچین،درتجدیدپذیرظرفیتافزایشبیشترینکهاستمعتقد»فیچ«تجدیدپذیرهايانرژيوبرقگروه
.افتدمیاتفاق

تولید برق سبز با رشد فزاینده اي مواجه خواهد شدتقاضاي مس به دلیل شتاب گیري برقی رسانی و-نمودار

Mining.comمنبع:
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بانک جهانی:

درصدي مواجه می شود5,6با رشد امسالاقتصاد جهان 
 رکودازپسسرعتنیتربیشرشد داشته باشد،درصد5,6، امسالمطابق با پیش بینی بانک جهانییجهاناقتصاداگر

ازیبرخدردیشدجهشکنندهمنعکسيادیزحدتاواستنابرابربهبودنیااست.گذشتهسال80درياقتصاد
است.ریفقيکشورهاو چشم انداز نامناسبواکسنبهنابرابراریبسیدسترسانیمدربزرگياقتصادها

توسعهدرحالونوظهورهاياقتصادسومدوگذشتهسالاز دست رفته سرانهدرآمدزانیم)EMDE(2022سالات،
رارشدکنندهتیتقواصالحاتدیباگذاراناستیس،يریگهمهيهابیآسمیترمبهکمکيبرا. شودنمی معکوس

.کنندتیهداپایداروریپذانعطافسبز،توسعهریمسکیبهراخوداقتصادودهندجیترو
ياقتصادهاازیبرخدردیشديهاجهشابکه، به طوريابدیبهبود2021سالدریجهانرشدکهشودیمینیبشیپ

نیچوآمریکامانندبزرگاقتصادچندبهمربوطعمدتامدتکوتاهدریجهانبهبودقدرتخواهد شد.تیتقوبزرگ
مشارکت داشته باشند.2021سالدریجهانرشدچهارمکیازشیبدر آمریکا و چین هر کدامرودیمانتظار. است

کنندگان در رشد جهانمشارکت - 1نمودار 

بهونیناسیواکسعیسرشرفتیپ. باشد،بودشدهینیبشیپآنچهازتري قو2021سالدریجهانرشد،شودیمینیبشیپ
متمرکـزشـرفتهیپيکشـورهادربیشـتر موضوعنیا،وجودنیابا. استکردهکمککشورهاازياریبسيارتقاینیبشیپ

رشـدرونـدبـازبینیبـهونیناسـیواکسمحـدودیت و19-کوویدموارد شیافزا،اقتصادهاي نوظهورازياریبسيبرا. است
.استکردهکمک

قبليهاینیبشیپپایین تر از،ریفقيکشورهادرضعیفبهبودباو 2022سالتااما،استتقویتحالدریجهاندیتول
قبل ازيهاینیبشیپازکمتردرصد2حدود2022سالتایجهاندیتول، شودیمینیبشیپ. ماندخواهدیباقيریگهمه
تعداد شیافزاباهاEMDEازياریبسواستنابرابرجهان و رشدبهبودقدرتدر حال حاضر . باشدکرونايریگهمه

.هستندروه روبونیناسیواکسموانعوموارد کرونا
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با پیشرفت روند واکسیناسیونرشد جهانبازبینی پیش بینی- 2نمودار 

يانرژيهااستیسباهمراههواوآبباسازگاريکشاورزهوشمنديهايفناوروسبزيهارساختیزدريگذارهیاسرم
داشتهياگلخانهيگازهاانتشارکاهشوریدپذیتجديانرژمنابعازاستفادهشیافزادريمحورنقشتواندیم،داریپا

و دهدیمشیافزارازیستطیمحيداریپاوکاهشراينابرابرکهيقوبهبوديبراهااستیسازیجامعمجموعه.باشد
.استازینمورددهد،یمقرارپایداروریپذانعطافسبز،توسعهریمسدررااقتصادسرانجام 

انحراف تولید از پیش بینی هاي قبل پاندمی-3نمودار 

Worldbank.orgمنبع:
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202جوالي9به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
دهیرسيبرداربهرهبه) واحد852وهزارچهارمعادل(يدیتوليواحدهاکلازدرصد57هکاستنیاازیحاکیرسميآمارها

بازارایپولبازارقیطرازمشکلنیارفعجزیراهکههستندمواجهینگینقدکمبودمشکلبایصنعتینواحوهاشهركدر
نیتاميبرايانامهتفاهميامضابهسناباگووگفتدرتجارتومعدنصنعت،ریوزمعاون،يزرنددیسع.ندارندوجودهیسرما

درواستمتداولکوچکيهايگذارهیسرمايبراایدندرمدلنیا: افزودوکرداشارهیمردمخرديهاهیسرمابادیتولیمال
شدهگرفتهنظردرکوچکيهاپروژهيبرایمردمخرديهاهیسرماقیطرازدالراردیلیم118ازشیبیمالنیتام2021سال
د دریتولموانعرفعقانون11مادهازاستفادهویجمعیمالنیتامقیطرازدیتولسمتبهیمردمخرديهاهیسرماتیهدا. است

.استشدهدهید1400سالبرنامه
يهاشرکتتیالفعوسیتاسدستورالعملبیتصواعالمبادهندهخدماتیمالينهادهاادارهمسئولکارشناساز سوي دیگر، 

دردومنوعيگذارهیسرمامشاوريهاشرکتدستورالعمل: گفتبورسسازمانرهیمدتایهدردومنوعيگذارهیسرمامشاور
ينهادهابرنظارتتیریمددستورکاردروشدهیطراحيمجازيفضادريگذارهیسرمامشاورهحوزهفعاالنیساماندهيراستا

دهیدتررانهیگسهلتیفعالوسیتاسطیشرادوم،نوعيگذارهیسرمامشاوريهاشرکتدستورالعملدر. ه استگرفتقراریمال
شدهترکوتاهزینمجوزارائهندیفراآنبرعالوهوگرفتهنظردرتومانونیلیم50هاشرکتنیاهیسرماکهيطوربه است،شده
شرکتقالبدردومنوعيگذارهیسرمامشاورشرکتکهاستهشدحیتصردستورالعملنیااتیکلدر،يوگفتهبه. است
یاسالميجمهوربهاداراوراقبازارقانون1ةماد16بندموضوعيگذارهیسرمامشاوريهاشرکتقیمصادازوخاصیسهام

.استرانیا
کهیلیدالازیکی. راه بودهميدرصد2ازشیبرشدبا) ریت15(شنبهسهروزبورس تهران کلشاخصگزارش ها حاکی است، 

بازاردرموجودسهامازیمهمبخشتواندیمکهاستارزمتیقیشیافزااندازچشمگرفت،نظردرشاخصرشديبراتوانیم
. کندهمراهخودباراهیسرما
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1400خرداد- دیخررانیمدشاخصاعالم

خرداديبراراصنعتشامخدورهنیسومویسواقتصادکلشامخدورهنیکمیوستیبجینتا،رانیااتاقيهاپژوهشمرکز
بخشدروواحد51,27رقمبااقتصادکلدرشامخمثبتروندخردادماه،درطرحنیاجینتااساسبر. کردمنتشر1400
رینظیمسائلهمچنانامااست؛شدهحفظشاخصدوهردررونقتیوضعوکردهدایپادامهواحد54,21رقمباصنعت
ازیخدماتویصنعتيواحدهادربرقمکرریقطعوسوکیازهیاولموادمتیقشیافزاان،یمشتردیجدسفارشاتکاهش
.استآوردهوجودبهموجودتیوضعتمراراسدرراییدهایتردگر،یدسوي

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
51,27،خرداددررانیااقتصادکليبرادیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق

ماهپنجبهبتنسشاخصشیافزاشدتالبته.استداشتهکاهش) 53,84(بهشتیاردبهنسبتآنعددکهآمدهدستبه
وانیمشتردیجدسفارشاتزانیميهارشاخصیزخرداددرنیهمچن. استبودهکمتر) نیفروردرازیغبه(بهمنازگذشته
روه روبکاهشباهمچنانانتخاباتازبعدیفیبالتکلازثرامتانیمشتريتقاضاوکردهثبترا50ریزعددهیاولمواديموجود

.اندرساندهثبتبهرا50يباالعددیاصليهارشاخصیزهمهمانساختبخشدرفقط. است
يباال(مثبتتیوضعدریول،کاهش) 58,64(بهشتیاردبهنسبت) 52,46(خرداددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص

وداشتهرارشدزانیمنیکمتر) نیفروردرازیغبه(بهمنازگذشتهماهپنجباسهیمقادرزینشاخصنیا. استداشتهقرار) 50
.استبودهساختمانبخشدرشاخصنیاشیافزاسهمنیشتریب

ادامه،رسدیمنظربه. استشدهثبت50ازکمتریاپیپماهنیسوميبرا) 49,52(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
بوده بازاریمتیقطیشراودیخريبرامیصمتدرتقاضاطرفیفیبالتکلوانتخاباتازبعدطیشراازیناشتقاضاکاهشروند
.است

شیافزاآنکاهششدتدوبارهوافتهیکاهشقبلماهبهنسبت) 45,73(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص
.استداشتهکاهش) نیفروردازریغ(آذرازگذشتهماههفتیطيشتریبشدتباوافتهی

کاريروینشیافزانیا. استداشتهشیافزابهشتیاردبهنسبت) 51,50(یانسانيروینيریارگکبهواستخدامزانیمشاخص
.استیآتيهاماهیطساختمانوصنعتبخشدرژهیوبهاتیفعالبهبودبهياقتصادفعاالنینیبخوشدهندهنشان

ادامههمچنانکههاستمتیقیشیافزاروندمهادادهندهنشان) 77,19(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
. دارد

21يابتداازراخودریمقادنیشتریبازیکیکه) 63,78(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخص
طیشراازشدنخارجوهاتیفعالبهبودبهنسبتراياقتصادفعاالنینیبخوشاست،رساندهثبتبهطرحشروعازدوره
.دهدیمنشانموجوديرکود
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صنعتبخشدردیخررانیمدشاخص
کهاستشدهثبت54,21خرداد،درنعتصدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

يهارشاخصیزهمهخرداددر. استداشتهکاهش) 63(بهشتیاردبهنسبتیول،داردقراررونقتیوضعدرکماکانهرچند
ازریغعیصنااکثردرصنعتکلشامخورساندهثبتبهرا50يباالعددهیاولمواديموجودشاخصازریغصنعتشامخ

ماهبهنسبت) هیاولموادکمبودوانیمشتردیجدسفارشاتکاهشلیدلبه(کاغذومبلمانچوب،عیصناوینساجعیصنا
.استداشتهشیافزاقبل

يباال(مثبتتیوضعدرهنوزیول،استداشتهکاهشقبلماهبهنسبت) 53,64(خرداددرمحصوالتدیتولمقدارشاخص
ازریغبه(گذشتهماهپنجباسهیمقادر) برقمکرريهایقطعازجملهمتعددلیدالبه(خصشانیارشدشدت. داردقرار) 50
.استبودهکمتر) نیفروردالتیتعط

کهرسدیمنظربهاست،داشتهکاهشبهشتیاردبهنسبت) 53,28(خردادماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.استبودهکمتر) نیفروردرازیغبه(گذشتهماهپنجباسهیمقادرتانتخاباویاسیسطیشراریثاتتحتآنرشد

بهشتیارددرکهشاخصنیا.استبازگشتهخودیکاهشروندبهدوباره) 47,52(خردادماهدرهیاولمواديموجودشاخص
شیافزانیهمچنوهیاولوادموارداتدرارزکمبودعلتبهدوبارهخرداددربودکردهدایپبهبودالتیتعطازبعد) 53,59(
.استافتهیکاهش،هامتیق

ماهبهنسبتیاپیپماهنیمهفتيبرا) 55,93(خرداددرصنعتبخشیانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
.استداشتهشیافزاقبل

پنجیطبازاريتقاضاازثرامتآنشدتاما،داشتهکاهشماهبهشتیاردبهنسبت) 53,31(محصوالتفروشزانیمشاخص
.استبودهکمتر) نیفروردجزبه(گذشتهماه

بادکنندگانیتولوکردهواردهیاولموادودیتولندیفرآبهرايادیزخسارات،برقمکرريهایقطع،ياقتصادفعاالننظرطبق
. دکنندیتولخودتوانازکمتريدیتولتیظرفباناچارندیقبلدیتولنهیهزهمان
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99زییپادريشهرنقاطمسکناجارهوقیمتاطالعاتيگردآورطرحجینتا
) یحساب(متوسطدیشدشیافزاایکاهشباعثبزرگ،يشهرهادرمعامالت) تعداد(حجمشیافزاایکاهشکهنیابهتوجهبا
راتییتغمعامالت،حجماثرحذفبانبتواتاشدهاستفاده) یوزن(شدهلیتعدمتوسطازشودیمکشورایاستانسطحدرمتیق

.کردمشخصرامتیقیواقع
روزبه1395مسکنونفوسیعموميسرشماردرسکنهيدارایمسکونيواحدهايمبنابراستفادهمورديهاوزنضمندر

.استشده

کلدرملکیمعامالتهاينگاهبطریقازشدهمعاملهکلنگیمسکونیساختمانزمینیازمینمترمربعهرفروشقیمتمتوسط
فصلبهنسبتودرصد20،9،تابستانقبلفصلبهنسبتکهبودهمترمربع350مساحتنیانگیمباریالهزار88658کشور
.استداشتهشیافزادرصد118,4از آنقبلسالمشابه

89496کشورکلسطحدرملکیمعامالتيهابنگاهطریقازشدهمعاملهمسکونیزیربنايمترمربعهرفروشقیمتمتوسط
نسبتودرصد24،8،تابستانفصلبهنسبتکهبودهسال12يبناعمرمتوسطومترمربع108مساحتنیانگیمباریالهزار

.استداشتهشیافزادرصد113,8قبلسالمشابهفصلبه

اسنادثبتدفترطریقازهاآنسندکهفروشیوخریدالتمعامکلیهمشخصاتهستندموظفکشورملکیمعامالتهايبنگاه
.کنندثبتکشورمستغالتوامالكمعامالتمدیریتاطالعاتسامانهدرراکندمیپیداانتقال

ایرانمنبع: مرکز آمار
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اخبار مهم اقتصادي

افتتاح طرح هاي ملی در روز صنعت و معدن

کیسولفوردیاسصادراتورهیذخطرحافتتاح،جمهورسییر
مهماریبسرابندرعباسدررانیامسعیصنایملشرکتتوسط

.دانستتیاهمباو
ورهیذخيهاطرحازيبرداربهرهنییآدریروحانحسندکتر

دئویوقیطرازکهبندرعباسدرکیسولفوردیاسصادرات
مسشرکترعاملیمدوصمتریوزحضورباوکنفرانس

نهیزمدرکهاستآندرطرحنیاتیاهم: گفت،شدبرگزار
می شودنیماتکشورازینازدرصد70حداقلفسفاتهکودنیمات
.رسدیمخودکفابهيکشاورزبخشو

ازيکشاورزيبراکارخانهنیاافتتاحتیاهمبهاشارهباوي
.کردیقدردانرانیامسعیصنایملشرکتاقدامات

ازيبرداربهرهنیآئدرنیز مسعیصنایملشرکتعاملریمد
وبندرعباسدرکیسولفوردیاسصادراتورهیذخيهاطرح

پرسش بهپاسخدراهردردراتهیهوپختهآهکطرحافتتاح
کشورازینموردفاتهفسکوديدرصد70نیماتازجمهورسییر
.دادخبرندهیآسالچهارتا

شرکتگذشتهسالدودر: کرددیکاتيسعدمحمدریاردشدکتر
اریعبامسدیجدرهیذختناردیلیم1,5اکتشافبهموفقمس

رهیذختناردیلیمکیزین1400سالانیپادروشددرصدمین
.کردمیخواهمیتقدکشوربهدونیسرمنطقهدرگریددیجد

سالدودرمسریذخابهدرصد17حدود: یادآور شديو
جهانمسریذخاهفتمرتبهحاضرحالدروشدهاضافهگذشته

.میداررا

توماناردیلیمهزار110ازشیب: کرداعالميسعدمحمد
طیمیدواریامواجراستحالدرمسشرکتدريگذارهیسرما
شرکت10جزورانیاسمعیصنایملشرکتنده،یآسالچهار
ازشیببهدرآمدشوردیبگقرارجهانمسدکنندهیتولبرتر
.کنددایپارتقاسالدردالراردیلیم4,5

کهدوشمی افتتاحکنسانترهطرحسهسالانیپاتا گفت:يو
اضافهمسکنسانترهاتدیتولوریذخابهدرصد30ازشیب

.کردخواهد
طرحافتتاحبهاشارهبارانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد
منطقهدرکهطرحنیادر: گفتکیسولفوردیاسرهیذخ

توماناردیلیم600بهکینزد،شدخواهدافتتاحهرمزگان
باتنهزار115تیظرفبامخزنهشتوشدهيگذارهیسرما

.استشدهساختهلیرلومتریک5ازشیب
200ودارمخزنواگندستگاه100نیهمچن: دادادامهيو

انتقاللولهخطلومتریک4,7وشدهساختهتانکزویادستگاه
یاقصبهانتقالوکیسولفوردیاسصادراتيبرااسکلهبهدیاس

.استشدهساختهمنطقهنیادرجهاننقاط
میکرديزیربرنامهزینيبعدرهیزنجيبرا: افزوديمحمدسعد

منطقهدرگذشتهسالدرکهکیسولفوردیاسکارخانهمیبتوانتا
ونیلیم100دیجديگذارهیسرماباراآبادخاتونوسرچشمه

.میکنکیفسفردیاسبهلیتبدییوروی
درکیسولفوردیاسمتیق: کرداظهارمسشرکترعاملیمد

بهکینزدکیفسفردیاسمتیقودالر90جهاندرحاضرحال
نیابارا يادیزیلیخافزودهارزشکهاستدالر950
دیاسلیتبدتیقابلوکردخواهدجادیادیجديگذارهیسرما
خروجازمانعوفراهمکشوريبرافسفاتهيکودهابهکیفسفر

.شودیميکشاورزاستفادهيبراکودوارادتبابتارز
: گفتاهردردراتهیهوپختهآهکطرحافتتاحبهاشارهبايو

وشدخواهدافتتاحشهرنیايلومتریک24دراهرآهکمعدن
.کردخواهددیتولآهکتنهزار100ساالنه

آهکدیتولکارخانهيبرامعدننیااز: کردحیتصريسعدمحمد
ازشیب. گرفتخواهدقراراستفادهمورددراتهیهآهکوپخته

میخواهدیتولکارخانهنیادرسالدردراتهیهآهکتنهزار65
تنهزار65ازدیتوليبرارا2فازآهککلنگامروزازوکرد
.زدمیخواهتنهزار130بهیفعل

درمسکنسانترهمصرفيبرادراتهیهآهکنیاوي افزود: 
سهمسکنسانترهدیتولتنهريازابه. شودیماستفادهورزقان

.میدارازیندراتهیهآهکگرملویک
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رانیابازاردراگرامروز: گفتنیز در این مراسمصمتریوز
دکنندگان،یتولزحمتلیدلبهشودیمدایپیرانیايکاال

طیشرادرکهاستيادیزکارانمعدنوصنعتگراننان،یکارآفر
.اندکردهدیتولکروناومیتحرسخت

ویصنعتبخشدرفعالواحدهزار72اکنونهم: افزوديو
واحدهانیادرنفرهزار542وونیلیم2کهمیداريدیتول
وصنعتدرینفتریغصادراتسهمواندشدهغولمش

.استدرصد75اکنونهمیمیپتروش
245کهمیدارفعالمعدن6130معادنحوزهدر: افزوديو

یمعدنماده62داشتنبارانیاوهستندمشغولهاآندرنفرهزار
تناردیلیم37ویمعدنموادتناردیلیم57شدهکشفرهیذخو

محسوبجهانیمعدنکشور15جزووارددیقطعرهیذخ
.شودیم

یمعدنویصنعتيهاتیاولوتصویب 
مالحظاتتیرعابایمعدنویصنعتيهاتیاولوفهرست

. دیرسدولتاتیهبیتصوبهيامنطقهیبخشتعادلویشیآما
باراکشوریمعدنویصنعتيهاتیاولوفهرست،رانیوزتایه

9دريامنطقهیبخشتعادلویشیآمامالحظاتتیرعا
.رساندبیتصوبهسرفصل
دهیرسدولتدییتابهکهیمعدنویصنعتيهاتیاولوفهرست

:استریزشرحبهاست
بریمبتنگازونفتازیدستنییپاعیصنادرمحصوالت-1

هیاولمواد،يمریپلموادلیقبازدیجديهايفناوروهیپادانش
دیجدانواع،یوانیحویانسانواکسنيهاپلتفرم،ییداروموثرو
يهافرآورده،ییدارومحصوالتفناورانهستیزوبینوترکو

مشابهيهاپوششورنگباال،افزودهارزشيدارایبهداشت
.ییخودروویمیپتروشيهاستیکاتالویصادراتتیقابليدارا

یمبتنوباالافزودهارزشيدارایاساسفلزاتمحصوالت-2
.زنگضدومخصوصياژیآلمحصوالتژهیوبدیجديفناوربر
لیقبازیصادراتتیقابلبایدنیآشاموییغذامحصوالت-3

،یخوراکرنگانواع(غذاصنعتمجازيهایافزودنانواع
هیاولمواددیتول،)ییغذادیسفبریفر،یفایامولسم،یآنزاسانس،

هیپاچربکمرخشکیشرینظاطفالخشکریشصنعتهیپا
مکملهیپاهیاولمواددیتولدرات،یمنوهالکتوز،)SMP(نوزاد
وکیدونیآراشدیاس،3امگاچربيهادیاسشاملییغذا
کیوتیپروب،ییدارودیگرریپنآبپودر،يضرورنهیآميدهایاس

.یلبنياستارترهاویوانیحویانسان
وکسبيخودروهاانواعلیقبازيموتورهینقللیوسا-4

ییایدرنقلوحملزاتیتجه،یبرقيهاکلتیسموتورن،یسنگ
.ازینمورديهامجموعهوقطعاتویلیرو

موتور،تیاولوبایمعدنویصنعتزاتیتجهوآالتنیماش-5
دنده،چرخنگ،یبلبرانواعکمپرسور،وپمپانواعن،یتورب
ابزارنیماش،یمعدنآالتنیماشرو،ینانتقالیکیمکانزاتیتجه

.دیتولخطوطآالتنیماشو
باباالافزودهارزشيدارایکیپالستویکیالستمحصوالت-6

.يتجاريخودروهاکیالستتیاولو
لیوسا،یخانگلوازم،یبرقيهادستگاهوآالتنیماش-7

يتکنولوژباکیاپتویپزشکزاتیتجه،ياانهیراویارتباط
.باالبهمتوسط

بادیتولنینويهاروشبریمبتنسبکعیصنامحصوالت-8
وکاغذریخم،یچرممحصوالتوپوشاكمنسوجات،تیاولو

.يسلولزمحصوالت
شاملشرفتهیپيهايفناورباانیبندانشمحصوالت-9

بهيباتريهاپلتفرمشرفته،یپموادر،یدپذیتجديهايانرژ
ک،ینتژوژنومبامرتبطيفناور،یومیتیليهايباترژهیو

بامرتبطيهايفناور،سازهارهیذخ،یمخابراتروتروچیسوئ
G5،رینظم چهاریصنعتانقالببریمبتنيهايفناور
کالنلیتحل،يابرانشیرااء،یاشنترنتیا،يبعدسهينترهایپر

.سنسورهاوهاداده

پیش بینی کاهش تولید پنبه به دلیل خشکسالی

امسال،کردینیبشیپيکشاورزجهادوزارتپنبهطرحيمجر
کشوردرپنبهوشتنهزار200ازشیبیخشکسالعلتبه
میابراه،يکشاورزجهادوزارتگزارشبه.شوددیتول

پنبهکشتهکتارهزار115يبراامسال: تگفیبیهزارجر
یبیخشکسالوگرماعلتبهامام،یبودکردهيزیربرنامه
.کنددایپتحققبرنامهنیادرصد80،میکنیمینیبشیپسابقه

يهاگزارشاساسبررايجارسالدرپنبهرکشتیزسطح،يو
.ردکاعالمهکتارهزار90حدودزیخپنبهيهااستانازدهیرس

شود،یمکشتکشوراستان20درپنبهنکهیاانیببایبیهزارجر
شاملمحصولنیاکشتیاصلاستانشش: کرداظهار

گلستان،،یجنوبخراسان،یشمالخراسان،يرضوخراسان
هکتارهزار20حدودبايرضوخراسانوهستندلیاردبوفارس
.دارديجانخسترتبهدررکشتیزسطح
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