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از میان اخـــبار

گازسوز کردن خودروهای عمومی در
سوریه به علت کمبود بنزین

کمب��ود س��وخت و نفت در س��وریه و ع��دم توانایی
ای��ن کش��ور ب��رای واردات آزاد س��وخت به خاطر
تحریم های غرب باعث ش��ده به فکر اس��تفاده از
گاز طبیع��ی در حم��ل و نقل عمومی بیفتد .به نقل
از اویل پرایس ،سوریه که درگیر یک جنگ هشت
ساله بوده است ،در بهار سال جاری پس از تحریم
های غربی بر سوریه که واردات نفت و سوخت به
این کش��ور را کاهش داد ،با کمبود ش��دید س��وخت
مواجه شد .صنعت نفت سوریه به خاطر جنگ فلج
ش��ده و بس��یاری از میادین نفتی آن که در دس��ت
داعش بودند ،توس��ط نیروهای کرد به پش��تیبانی
آمریکا باز پس گرفته ش��دند .دولت س��وریه عالوه
بر استفاده از گاز طبیعی برای حمل و نقل عمومی،
با اس��تفاده از جی پی اس خودروهای حمل و نقل
عمومی و تاکسی ها ،مصرف بنزین و نفت سوخت
را هم کنترل می کند.ژ ولی این کشور برای تغییر
س��وخت حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی نیاز به
ساخت پمپ گازهای بیشتر و نصب تجهیزات الزم
در خودروها دارد.

واردات نفت چین رکورد زد

چی��ن در م��اه نوامبر  ۱۱.۱۸میلیون بش��که در روز
نفت وارد کرد که بی سابقه بود و از  ۱۰.۷۷میلیون
بشکه ای که آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ثبت کرده بود،
پیش��ی گرف��ت .به نق��ل از بلومبرگ ،چین در حال
شکس��تن رک��ورد واردات نفت خام اس��ت .به نظر
نمیرس��د این روند رو به افزایش به زودی متوقف
شود چون پاالیشگاههای جدید در چین تولید خود
را افزای��ش دادهان��د و ای��ن امیدواری وجود دارد که
آرام ش��دن درگیریهای تجاری با آمریکا اقتصاد
این کشور را تقویت کند.

برنامهکنترل

سیالبهاتدوین
د
ش

خــبرویـژه

رضا اردکانیان وزیر نیرو ،آیا امسال تدبیری برای کنترل سیالبها در کشور اندیشیدهاید ،که در صورت وقوع سیالب اتفاقات سال گذشته تکرار نشود ،اظهار داشت :برای کنترل سیالبها یک
برنامه مدون از سال  94با حضور مسئوالن بخشهای مختلف تدوین شده است .به گزارش تسنیم،وی با بیان اینکه تعیین حریم بستر ،آزاد سازی و ساماندهی سه کار مهم و عمده در مهندسی
رودخانههاست که باید انجام شود ،افزود :از سال  95به بعد ،تالشهای زیادی در جهت ترمیم اعتبارات این بخش انجام شد ،اما عملی نشد؛ گرچه رشد  10تا  20درصدی اعتبار در این زمینه نیز
داشتهایم .وزیر نیرو گفت :خوشبختانه ساالنه بهطور متوسط  350کیلومتر الیهروبی انجام و امسال نیز تا این لحظه حدود یکهزار و  280کیلومتر بهطور بیسابقه الیهروبی شده است.

خبر

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

بنزینبیکیفیتمقصرآلودگیهوا
ارتقا و بهینه سازی پاالیشگاه ها یک ضرورت است

گ�روه نف�ت و نیرو:درحال��ی ه��وای اغل��ب
ش��هرهای کوچ��ک و بزرگکش��ور آلوده و
ناسالم گزارش می شود که همواره در پرونده
آلودگی هوا ،انگش��ت اتهام به سوی بنزین با
اکتان پایین نشانه میرود.
ب��ه گ��زارش اس��کناس ب��ه نق��ل از
اقتصادآنالین،چندی��ن روز اس��ت که هوای
اغلب شهرها مجال تنفس را از ساکنانشان
گرفت��ه و ای��ن موضوع امس��ال بیش از س��ه
س��ال اخی��ر خودنمای��ی می کن��د .به عقیده
کارشناس��ان ،دو مقص��ر اصل��ی این پرونده،
خودروه��ای بیکیفی��ت و بنزین با اس��تاندار
پایین هستند .اما در خصوص بنزین باید گفت
که با راهاندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،
دولت وعده داد که به دلیل باال بودن کیفیت
بنزین تولیدی این پاالیشگاه ،تاحدی مشکل
آلودگی هوای کالنشهرها حل شود .اما شاهد
آن هس��تیم که نه تنها مش��کل کالنشهرها
حل نش��ده که ش��هرهای کوچک نیز امسال
ب��ه جمع ش��هرهای آل��وده اضافه ش��دهاند.
در ای��ن رابطه علی بختیار عضو کمیس��یون
ان��رژی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :در
حال حاضر با به مدار آمدن پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس ،بخش��ی از بنزین مازاد تولیدی
کشور را صادر می کنیم که قسمت مهمی از
صادرات بنزین ما از پاالیش��گاه س��تاره خلیج
فارس اس��ت .این پاالیش��گاه به دلیل آنکه با

تکنول��وژی روز تطبیق دارد تولیدات بنزینی
آن نی��ز ب��ا کیفیت اس��ت.وی در ادامه افزود:
اما مس��ئله اصلی در آالیندگی بنزینی کشور،
تولیدات پاالیش��گاههای قدیمی کشور است
که بنزین خروجی از این پاالیشگاهها با اکتان
پایین بوده و مس��تلزم چارهاندیشی فوری در
خص��وص این روند هس��تیم .بختیار راهکار
باکیفیتتر ش��دن بنزین های اکتان پایین و
آالینده را ،افزودن  MTBEبه بنزین تولیدی
پاالیشگاه های کشور است.

راه خالصی از بنزین آلوده


این عضو کمیس��یون مجل��س راهکار دیگر

خالصی از دست بنزین آلوده را ،به روزرسانی،
ارتقا و بهینه س��ازی پاالیش��گاه ها دانست و
بی��ان ک��رد :متولی اصلی تولید بنزین ،وزارت
نفت است که باید در جهت کاهش آالیندگی
بنزین کار اساس��ی انجام دهد .در این رابطه
نی��ز مجلس طرح��ی را به دولت ارائه داده در
خص��وص به��ره گیری از ظرفیت س��رمایه
گ��ذاری بازار س��رمایه در تکمیل طرح های
نیمه تمام پاالیش��گاهی و همچنین نوسازی
پاالیشگاه های قدیمی .در صورت راهاندازی
طرحهای نیمهتمام پاالیش��ی ،تقاضای نفت
خام در کشور به میزان دو میلیون بشکه در روز

افزایش مییابد که این موضوع تا حد زیادی
ما را از فروش نفت خام بینیاز میکند.اما به
گفته بختیار متاس��فانه هنوز هیچ اقدام جدی
در خصوص کلید خوردن این طرح از س��وی
وزارت نفت انجام نشده است .وی افزود :با این
روش هم مشکل تامین نقدینگی پاالیشگاه
ه��ا برطرف می ش��ود و هم چ��رخ اقتصاد از
نقدینگی افسار گسیخته دو هزار هزار میلیارد
تومانی تا حدودی خالص خواهد شد.
بختیار در تشریح این روش گفت :برای افزوده
ش��دن بر جذابی��ت تامین مال��ی پروژههای
پتروپاالیش��گاهی ،عالوه بر تنفس خوراک،
ن��رخ بازده��ی این س��رمایه گ��ذاری را نیز
 22درص��د در نظ��ر گرفته ش��ده که جذابیت
س��رمایهگذاری در ای��ن بخش را نس��بت به
س��پرده بانکی افزایش دهد .همچنین گفتنی
است نرخ بازگشت سرمایه در این طرح ها نیز
بسیار پایین خواهد بود که این نیز بر جذابیت
سرمایه گذاری فعاالن بازار سرمایه در طرح
های پتروپاالیشی خواهد افزود.
براس��اس ای��ن گزارش،باید یادآور ش��د که
متاس��فانه در طول س��الهای گذش��ته مسئله
آلودگی هوا درگیر سیاست زدگی شده است و
چنین شرایطی می طلبد که دولت فارغ از نگاه
سیاسی،توجه ویژه ای به سالمت شهروندان
کند چرا که تولید بنزین بی کیفیت و آلوده در
عمل بازی کردن با جان مردم است.

صادرات  1.7میلیارد دالر فرآورده نفتی
از طریق بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی گفت :کارنامه فروش فرآورده
در ب��ورس ان��رژی ایران یک عملکرد اس��تثنائی را به
نمایش گذاش��ته اس��ت .در طول پنج ماه از مرداد ماه
تاکنون بالغ بر 1.7میلیارد دالر فرآورده از طریق بورس
صادر شده است .سید علی حسینی مدیرعامل بورس
انرژی در گفتوگو با فارس با اشاره به موفقیت فروش
فرآوردههاینفتیدربورسانرژیاظهارداشت:بورس
انرژیایرانوشرکتملیپاالیشوپخشباهمکاری
وهماهنگیتنگاتنگ،تمامیفرایندبازاریابی،فروش،
تسویه،تحویلولجستیکالزمبرایفروشوتحویل
فرآوردهرامدیریتکردهاند.ارتباطمستمرباخریداراران
وبه��رهگیریازش��بکهگس��تردهکارگ��زارانبورس
ان��رژیزمین��هالزمبرایموفقی��تدرفروشفراورده
های صادراتی را رقم زده است .وی با اشاره به تکلیف
قانونی ش��رکت ملی نفت به عرضه نفت و گاز و نفت
کوره در بورس انرژی گفت :یکی از خالءهای موجود
عدم یکپارچگی در فروش فرآوردههای پاالیشگاهی
است .به عبارت دیگر بخشی عمدهای از فراوردههای
پاالیشگاهیمثلنفت،گازونفتکورهکماکانتوسط
شرکت ملی نفت ایران خارج از بورس و با روشهای
سنتیومذاکرهایبهفروشمیرسد،درحالیکهطبق
تکلیف بند “ب” ماده  4قانون برنامه ششم توسعه باید
از طریق بورس انرژی عرضه ش��ود و هرگونه اجتناب
از آن مغایر قانون فوق الذکر اس��ت .حس��ینی در ادامه
افزود :از طرفی طبق نظر کارشناس��ان ،تمرکز فروش
فرآوردههایپاالیشگاهیدربورسانرژیایرانمیتواند
با استفاده از اصول بدیهی اقتصاد همچون شفافیت و
رقابتبهکس��بمنافعبیش��تربرایکشورمنجرشود.
توصیه اکید ما این اس��ت که ش��رکت ملی نفت ایران
هرچه سریعتر به این درخواست عمومی و الزام قانونی
پاس��خ مثبت دهد و با عزم و اراده کافی فرآوردههای
نفت��ی،نف��تخامومیعان��اتگازیرادربورسانرژی
عرضهنماید.مدیرعاملبورسانرژیخاطرنشانکرد:
کارنامه فروش فرآورده در بورس انرژی ایران بس��یار
موفق بوده است و یک عملکرد استثنائی را به نمایش
گذاشته است .در طول پنج ماه از مرداد ماه تاکنون بالغ
بر 1.7میلیارد دالر فرآورده از طریق بورس صادر شده
است .این میزان فروش طیف متنوعی از فراوردههای
یدهد که در کوتاه مدت
پاالیش��گاهی را پوش��ش م 
قابلیت افزایش و توسعه دارد.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

ارز  ۴۲۰۰تومانی شکر حذف میشود

سرپرس��ت وزیر جهاد کش��اورزی گفت :پیش��نهاد
ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومان��ی واردات برن��ج و ش��کر با
هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن
هستیم که با شکر موافقت میشود اما درباره حذف
برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیش��تری کنیم.
به گزارش تسنیم ،دولت قصد حذف اختصاص ارز
 4200تومانی به واردات شکر و برج و جایگزینی ارز
نیمایی با هدف حمایت از تولید کنندگان و کاهش
هزینه های خود دارد به طوری که عباس کشاورز
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی عصر روز گذشته
درنشست تخصصیرونقتولیددربخشکشاورزی
و صنایع وابسته در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار
داشت:پیشنهاد حذف ارز  4200تومانی واردات برنج
و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و
مطمئن هستیم که با شکر موافقت میشود اما درباره
حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیش��تری
کنی��م .وی اف��زود :ارز کاالهای نهایی تا حد امکان
باید برداش��ته ش��ود همانطور که ارز  4200تومانی
گوش��ت ،چای ،کره و حبوبات نیز برداش��ته شد .این
مقام مس��ئول که در جمع فعاالن بخش خصوصی
صحب��ت می کرد ادام��ه داد :تا زمانی که یارانه به
تولید محصوالت کشاورزی اختصاص بیابد امکان
آزاد ش��دن قیم��ت آنها وج��ود ندارد و دولت مجبور
است بر بازار نظارت داشته باشد.

ثبات در بازار میوه شب یلدا

جدیدترین قیمت انواع میوه و سبزیجات پر مصرف
برای ش��ب یلدا توسط دس��تگاههای ناظر کشف و
اعالم ش��د .فروش باالتر از آن و عدم ارائه فاکتور
فروش تخلف محس��وب میش��ود .به گزارش ایلنا؛
جدیدترین قیمت  32قلم میوه و س��بزیجات برای
فروش در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران اعالم
ش��د .کارش��ناس اتحادیه بارفروش��ان ،کارشناس
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران ،مسئول
واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و
ترهبار تهران این قیمتها را تعیین و ابالغ کردهاند.
اسداهلل کارگر ،رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران،
در گفتوگو با ایلنا درباره قیمت و بازار میوههای شب
یلدا ،اظهار کرد :از ابتدای هفته تا کنون در هیچ یک
از میوهه��ای پ��ر مصرف به ویژه میوههای مختص
شب یلدا افزایش قیمت رخ نداده است.

بهبود امنیت غذایی با اقدامات عملیاتی؛

اجرای پروژههای آب و خاک با همکاری فائو

گروه کشاورزی:فائو پروژههای آب و خاک را
با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی در ایران
اجرا میکند و نماینده فائو میگوید پروژههای
فائو با کش��ورهای عضو مش��مول هیچ گونه
تحریم��ی نیس��ت .به گزارش اس��کناس به
نقل از فارس،معاون آب و خاک وزارت جهاد
کشاورزی و نماینده سازمان کشاورزی و خوار
و ب��ار ملل متحد ،فائو در ایران ،روز گذش��ته
تفاهمنامهای را با عنوان ارتقای فناوریهای
پیشآگاهی و مدیریت مس��ائل و مش��کالت
ناشی از سیل در بخش آب و خاک و کشاورزی
امضا کردند .بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه قرار
است فائو درباره مدیریت مسائل آب و خاک
کش��اورزی ایران که اخیراً از س��یل آس��یب
دیدهاند ،همکاری کند .همکاری فائو در زمینه
انتقال دانش و آگاهی و تجربیات کشورهای
مختلف و آموزش کارشناسان کشور ما خواهد
بود .همچنین فائو  395هزار دالر برای اجرای
ای��ن تفاهمنامه اختصاص داده اس��ت که در
مدت دو س��ال در ایران اجرایی خواهد ش��د.
قرار است  30درصد از این اعتبار برای خرید

تجهیزات مورد نیاز پروژه و بقیه برای آموزش
و مشارکت بهرهبرداران طبق روشهایی که
در س��ند آمده ،باش��د .خبرنگار از نماینده فائو
پرسید ،آیا برای اجرای این پروژهها در ایران
فش��اری از س��وی آمریکا برای جلوگیری از
اجرای پروژه نبوده اس��ت ،گفت :پروژههای
 TCPبرای همکاری با کشورهای عضو است
و  13تا  14درصد اعتبارات فائو به این منظور
پرداخت میش��ود ک��ه حداکثر آن  500هزار
دالر است .البته این اعتبار برای همه کشورها

نیس��ت و مث ً
ال برای کشورهای شمال آفریقا
و اروپ��ا از ای��ن اعتبارات پرداخت نمیش��ود.
وی ادام��ه داد :نوع همکاریهای  TCPفائو
مشمول تحریمها و فشارهای آمریکا نیست و
آنها در این مورد نظری ندارند .علیمراد اکبری
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم
درباره اجرای این تفاهمنامه گفت :ارگانهای
کلی��دی مانند دفتر منطقهای فائو در تهران،
دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی
و معاون��ت آب و خ��اک و در درون وزارتخانه

هم سازمان جنگلها و مراتع و دفتر مدیریت
بحران همکاری خواهد داشت .معاونت آب و
خاک وزارت جهاد کشاورزی هدف از اجرای
ای��ن پ��روژه را بهبود امنی��ت غذایی متأثر از
س��یل ،مدیریت س��یل و آب و خاک و استفاده
از تجارب بینالمللی برای رفع این مشکالت
عنوان کرد .اکبری گفت :پس از سیل انتهای
پارسال و ابتدای امسال مسأله را به نمایندگان
فائو اعالم کردیم و طی مذاکرات فش��ردهای
که داشتیم ،قرار شد فائو در این زمینه با ایران
هم��کاری کن��د .هدف ما ای��ن بود که از آنجا
که س��یل اخیر بیش��ترین خسارتش به بخش
زیرس��اختی آب و خاک کش��ور بود با استفاده
از ظرفیته��ای فائ��و و تجارب و دانش دیگر
کشورها این مشکل را برطرف کنیم .به گفته
اکب��ری ،همکاری فائو محدود به این پروژه
نیست و پیش از این نیز پروژهای تحت عنوان
سیداب برای افزایش بهرهوری و مدیریت آب
و خ��اک ب��ا اعتباری بالغ بر  500هزار دالر در
کشور ما اجرا میکنند که به صورت آزمایشی
در دشت قزوین در حال اجرا است.

راهاندازیسامانهیکپارچهاطالعاتکشاورزیکشور

گروهکش�اورزی:دبیرس��تادهوش��مندسازیکش��اورزیوزارتجهاد
کشاورزی گفت :طراحی سامانه یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور با
همکاری دانشگاه تهران و خواجه نصیرالدین طوسی در حال اجرا بوده
و تا پایان سال نخستین بخش آن راهاندازی می شود .حسین فرازمند
چهارش��نبهدرهمایشگرامیداش��تهفتهپژوهشدر مرکزتحقیقات
و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان سمنان(شاهرود)افزود :با
توجه به نیاز توسعه بخش کشاورزی حرکت به سمت هوشمندسازی
کشاورزی در سال گذشته آغاز شد و در این راستا تفاهم نامه همکاری
بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت جهاد کشاورزی مبنی
بر توسعه و ارتقای بخش کشاورزی از طریق هوشمند سازی کشاورزی
امضا شد .وی با بیان اینکه ستاد هوشمندسازی کشاورزی کشور اواخر
سال گذشته تشکیل شد ،تصریح کرد :این کار تاکنون دستاوردهایی از
جمله طراحی سامانه یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور داشته است.

 ۱۳هزار میلیارد ریال غرامت
کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد

س��یدمحمدموس��ویمدیرکلدفترمدیریتبحرانو
کاه��ش مخاطرات بخش کش��اورزی درب��اره اجرای
مصوب��اتدول��تجهتپرداخ��تکمکبالعوضبه
خس��ارت دیدگان از س��یل در بخش کشاورزی ،اظهار
کرد :بر اس��اس گزارشهای دریافتی از س��ازمانهای
جهادکش��اورزیاس��تانهایخس��ارتدیدهازسیلتا
تاریخ  ۲۵آذر امس��ال ،از تعداد  ۲۴۴هزار و  ۵۲۷پرونده
به مبلغ  ۱۵،۱۳۲میلیارد ریال در کمیتههای تخصصی
شهرس��تانهای استانهای خسارت دیده از سیل پس
از بازدید میدانی ،بررس��ی و تأیید ش��د و تعداد۲۰۳۲۶۶
پروندهبهمبلغ ۱۰،۷۳۸میلیاردریالپسازبررسی،مورد
تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است .وی افزود :از
اینمقدار،مبلغ۸،۵۱۴میلیاردریالبرای۱۶۷۰۴۵پرونده
بهحسابخسارتدیدگانواریزشدهاست.مدیرکلدفتر
مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
درپایاندربارهپرداختتسهیالتقرضالحسنهبانکی
به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی ،تصریح
ک��رد:تاکن��ون،تعداد ۱۴۲۹۴۷پروندهبهمبلغ۱۲،۱۵۲
میلیاردریالازطریقسازمانجهادکشاورزیاستانهای
خسارت دیده از سیل به بانکهای عامل معرفی و تعداد
 ۵۱۵۵۵پرونده به مبلغ  ۴،۹۲۴میلیارد ریال به خسارت
دیدگان پرداخت شده است.

ثبات قیمتی در بازار گل

دبیر ستاد هوشمند سازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛

رییسمرکزفناوریاطالعاتواطالعرسانیکشاورزیکشورادامهداد:
این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و اطالعاتی که از پهنه های
زمینی به دست می آورد  ،رصد دقیق بر امور کشاورزی سراسر کشور
راممکنمیس��ازد.فرازمندازراهاندازیاولینجس��تجوگرکشاورزیو
منابع طبیعی ایران در آبان ماه خبر داد و ابراز داشت :این موتور جستجو
تمام اطالعات کشاورزی کشور را قابل دسترس کرده و بهره برداران
و متخصصان بخش کش��اورزی با مراجعه به آن می توانند به آخرین
دستاوردهاویافتههایکشاورزیدستیابند.ویهمچنینازراهاندازی
سامانه “کشاورزیار” تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت :در این سامانه
ارتباط مستقیم بین کشاورزان ،بهره برداران و متخصصان در هر استان
بهصورتبرخطبرقرارشده وآنانمیتوانندآخریناطالعاتکشاورزی
راازمتخصصانبگیرند.دبیرستادهوشمندسازیکشاورزیوزارتجهاد
کشاورزی افزود :استفاده از اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی در شرایط

تولــید

کنونی از مدیریت آبیاری هوشمند ،گلخانه ها و مزارع و دامداری های در
حالاجراست.فرازمندتاکیدکرد:بامدیریتآبیاریهوشمندمیتوان۲۰
تا ۳۰درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد و نرم افزار مربوطه می تواند
زمان آبیاری و قطع آن را به آگاهی کشاورزی رسانده و از هدررفت آب
جلوگیریکند.احمددزیانیانرییسمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزی
و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) هم در این نشست با بیان اینکه
رکن اصلی پیشرفت جوامع از مسیر تحقیق و پژوهش می گذرد ،افزود:
امنی��ت غذای��ی و پایداری منابع یکی از مهمترین وظایف وزارت جهاد
کشاورزی است  ،برای دستیابی به این امر   ،مرکز تحقیقات در تولید
بذر و نهاده های مرتبط با کش��اورزی انجام وظیفه می کند .دزیانیان،
خاک را مادر و بس��تر اصلی تولیدات کش��اورزی خواند و تصریح کرد:
خاک موجود زنده ای است که بسیار حساس و مهم بوده و در صورت
بی توجهی به آن امنیت غذایی تهدید می شود.

رئیساتحادیهفروشندگانگلازتامینگلهایمورد
نیازش��بیلداخبرداد .اکبرش��اهرخیرئیساتحادیه
فروشندگان گل ،در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،درب��اره وضعیت بازار گل در ش��ب یلدا اظهار
کرد :خوشبختانه کمبود و افزایش قیمتی در شب یلدا
برای انواع گل ها مشهود نخواهد بود .رئیس اتحادیه
فروشندگان گل در ادامه از قیمت ثابت متعلقات گل در
بازار خبر داد و تصریح کرد :قیمت متعلقات گل در بازار،
به نوسان قیمت ارز بستگی دارد که امیدواریم نوسانی
در بازار رخ ندهد .شاهرخی در ادامه از قیمت گلهای
پرمص��رف در ب��ازار خبر داد و افزود :گل رز هلندی۱۲
ت��ا۱۵ه��زارتوم��ان،گلمیخک۱۵هزارتومان،گل
داودی ۱۵هزار تومان ،گل آلس��تومریا ش��اخهای ۴تا
 ۵هزار تومان ،گل مریم شاخهای  ۸تا  ۹هزار تومان،
گل آنتریوم  ۱۵هزار تومان ،گل لیلیوم شاخهای  ۴۰تا
 ۴۵هزار تومان در بازار به فروش میرسد.

