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بی توجهی مردم به اصول صرفه جویی؛

از میان اخـــبار

سرما رمق گاز را گرفت

تولید نفتبرزیل رکورد زد

برزی��ل در س��ال گذش��ته می�لادی بی��ش از یک
میلی��ارد بش��که در روز نف��ت تولید ک��رد .به گفته
آژان��س مل��ی نفت برزیل ،ای��ن اولین باری بود که
برزیل مرز یک میلیارد بش��که را می شکس��ت .به
نقل از رویترز ،میانگین روزانه تولید نفت این کشور
 3.106میلیون بش��که در روز بود که  7.78درصد
نسبت به  2018رشد داشت .طبق گزارش آژانس
ملی نفت برزیل ،تولید نفت خام این کشور در نوامبر
 2019برای اولین بار به اوج س��ه میلیون بش��که در
روز رسید و کل تولید نفت و گاز برزیل را به 3.95
میلیون بش��که در روز معادل های نفتی رس��اند که
این رقم هم رکورد شکن بود .تولید باالی برزیل
نتیجه ادامه افزایش تولید در هشت تاسیسات شناور
جدید تولید ،ذخیره و بارگیری اس��ت که  100هزار
بشکه در روز در ماههای اکتبر و نوامبر به تولید این
کشور اضافه کرده است.

عراق برای اکتشاف گاز قرارداد بست

دولت عراق طی بیانیه ای اعالم کرد قراردادهایی
برای پنجمین دور اکتشاف گاز در شرق کشور بسته
است .به نقل از رویترز ،انتظار می رود میادین نفتی
که طبق این قرارداد های اکتشافی در استان دیاله
توسعه می یابند ،بیش از  750میلیون فوت مکعب
گاز طبیع��ی ط��ی  36ماه تولید کنند .عراق ،دومین
تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان ،برای بیش
از  90درصد بودجه عمومی خود وابسته به نفت است
و از طرف آمریکا تحت فشار قرار دارد تا وابستگی
خ��ود را ب��ه واردات گاز از ای��ران کاهش دهد .این
کش��ور بیش��تر گاز خود را که به همراه نفت خام از
میادین نفتی آن استخراج می شود ،میسوزاند چون
تجهیزات الزم برای تبدیل آن به سوخت را ندارد و
در عوض برای تولید برق به ایران نیاز دارد.

پرداخت پاداش به
مشترکانخوش
مصرف

خــبرویـژه

س��خنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توس��ط ش��رکت های برق و گاز به مش��ترکانی که نس��بت به کاهش مصرف خود اقدام کنند ،خبر داد .مصطفی رجبی مش��هدی ،س��خنگوی صنعت
برق از پرداخت پاداش توس��ط ش��رکت های برق و گاز به مش��ترکانی که نس��بت به کاهش مصرف خود اقدام کنند ،خبر داد و گفت :این اقدام توس��ط وزارتخانه های نفت و نیرو برای ترویج
مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است .وی افزود :طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی می شود .رجبی مشهدی
خاطرنشان کرد :مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی می شوند.

ازمیاناخـــبار

گروه نفت و نیرو:با کاهش بیش از پیش دمای
هوا و در صورت عبور مصرف گاز بخش خانگی
از م��رز  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز ،احتمال
افت فشار یا قطعی گاز در برخی از نقاط کشور
وجود دارد که این مس��ئله کامال بس��تگی به
می��زان توجه مردم ب��ه اصول صرفه جویی در
مصرف گاز طبیعی خواهد داش��ت .به گزارش
اس��کناسبهنقلازتس��نیم،طبقگزارشیکه
سازمان هواشناسی کشور به مجموعه وزارت
نفت ارسال کرده ،از جمعه چهارم بهمنماه موج
جدید س��رما کشور را در برمیگیرد .سرد شدن
بیش از پیش هوای کشور ،در حالی که در هفته
اخی��ر ،رکورد مص��رف گاز در بخش خانگی با
مصرفروزانهحدود600میلیونمترمکعبگاز
و رکورد انتقال گاز کشور با ارسال  792میلیون
مترمکعب در یک شبانه روز شکست ،هشداری
در خص��وص رکوردش��کنی دوب��اره انتقال و
مصرف گاز در کشور است .غالمرضا مشایخی،
سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز
ایران ،در این خصوص با بیان اینکه “ش��رکت
ملی گاز ایران با تداوم تولیدی پایدار و مستمر،
کارانتقالوتوزیعگازرابهرغمبرودتشدیدهوا
در روزهای آتی ،منسجم و هماهنگ ادامه داده
و امیدوار است که همچون همیشه با همکاری
خوب مردم عزیز ،از این سرمای سخت نیز به
س�لامت عبور کند” ،گفت :مجموعه شرکت
مل��ی گاز ای��ران از مبادی تولید ،انتقال و توزیع
همچنان منس��جم و هماهنگ در حال انتقال
گاز تولی��دی ب��ه مبادی مصرف هس��تند .وی

ادامه داد :شدت برودت هوا طی چند روز آینده
بهویژه روزهای جمعه و شنبه افزایش مییابد و
پیشبینیها حاکی از پایداری این جبهه هوای
س��رد طی هفته آینده است که طبیعت ًا افزایش
مصرف گاز مشترکین را در پی دارد .مشایخی
برای حفظ این پایداری ،از مردم کمک خواست
و گفت :انتظار ما از عزیزان این است که برای
این که بتوانیم این پایداری را حفظ و گاز را به
تمامی سرش��اخههای دوردست در جایجای
کش��ور عزیزمان ارسال کنیم ،همکاری بسیار
خوبی که تاکنون نیز با ش��رکت ملی گاز ایران
داشتهوماراممنونخویشساختهاند،همچنان
ادامه دهند .همچنین ،سعید توکلی ،مدیرعامل
شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد
جدید و بیسابقه انتقال گاز در هفته اخیر ،گفت:
در روزهای گذشته 792 ،میلیون مترمکعب گاز

در یک روز منتقل شده که برای ثبت این رکورد،
 15ایستگاهتقویتفشارباالترازظرفیتاسمی
فعالیت داشتهاند .وی افزود :آماده سازی شبکه
خطوطلولهوتاسیس��اتتقویتفش��اروانجام
ب��ه موقع تعمیرات اساس��ی این واحدها نقش
غیرقاب��ل ان��کاری در ثبت رکورد جدید انتقال
گازکشورداشتهاست.مدیرعاملشرکتانتقال
گاز ایران با اعالم اینکه در حال حاضر ،شبکه
گاز کشور از توان و ظرفیت انتقال روزانه 900
میلیون مترمکعب گاز در روز برخوردار اس��ت،
تصریح کرد :یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در
ثبت رکورد جدید ،انتقال باالتر از ظرفیت اسمی
برخیازتاسیساتتقویتفشاردرکشوربودهکه
زمینه انتقال پایدار و مطمئن تر گاز در روزهای
پیک مصرف را فراهم کرده است .وی با اشاره
به ثبت رکورد بیسابقه مصرف گاز طبیعی در

بخش خانگی و تجاری ،بیان کرد :با هماهنگی
تمامی شرکت ها و مدیریتهای شرکت ملی
گاز ایران ،با وجود ثبت باالترین میران مصرف
گاز خانگی اما گاز حتی یک مش��ترک خانگی
شهریو روستایی قطع نشدوهمکاران شرکت
مل��ی گاز ای��ران در این آزمون س��ربلند بیرون
آمدند .این مقام مس��ئول با بیان اینکه امکان
ثبت رکوردهای باالتر برای انتقال گاز طبیعی
در کشور وجود دارد به شرط آنکه گاز بیشتری
توسط باالدست صنعت گاز عرضه شود ،تاکید
ک��رد :در چند روز گذش��ته ب��رای انتقال پایدار
و مطمئن گاز دس��ت کم  15ایس��تگاه تقویت
فشار باالتر از ظرفیت اسمی فعالیت داشته اند.
توکلی با اش��اره به مدیریت یکپارچه در حوزه
ه��ای پاالیش ،انتقال ،توزیع و دیس��پچینگ
ش��رکت ملی گاز ایران برای ثبت رکوردهای
حداکثریانتقالگازدرکشوربهویژهدرروزهای
پیک مصرف زمستانی ،گفت :با انجام مدیریتی
هوشمندانه و حساب شده هیچ گازی در مبادی
تولید وجود نداش��ت که ب��رای انتقال آن اقدام
نشده باشد .مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران
همچنین با اشاره به افزایش وسعت خطوط لوله
وتعدادتاسیساتتقویتفشارگازبرایزمستان
امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال،
اظهار کرد :با وجود تالش های ش��بانهروزی
کارکنان شرکت ملی گاز ایران برای تامین گاز
زمستانی مشترکان از مردم درخواست می شود
کهصرفجوییجدیدرمصرفگازرادردستور
کار قرار بدهند.

چراغ سبز عربستان برای
کاهش بیشتر تولید نفت اوپک

ش��اهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان
گف��ت تم��ام گزینه ها برای نشس��ت آینده ائتالف
اوپک +در ماه مارس بر روی میز است که کاهش
بیشتر تولید نفت هم شامل آن می شود .به نقل از
اویل پرایس،اوپک و ش��رکایش به رهبری روس��یه
در اجالس ماه دس��امبر تصمیم گرفتند درسه ماهه
اول  500 ،2020هزار بش��که دیگر از تولید نفت را
کاه��ش دهن��د .انتظار میرود تقاض��ا در  2020به
پایی��ن تری��ن حد خود برس��د .به این ترتیب ،میزان
کل کاهش تولید اوپک و متحدانش به  1.7میلیون
بش��که در روز می رس��د البته در صورتی که اعضا از
سهمیه های خود طبق این قرارداد پیروی کنند .با
توجه به قول عربستان ،بزرگترین تولید کننده نفت
اوپک،به کاهش بیشتر تولیدش نسبت به سهم آن
در قرارداد ،احتما ًال کل کاهش تولید ائتالف اوپک
به  2.1میلیون بشکه در روز می رسد.

اسپانیا در یک قدمی
زندگی بدون زغال سنگ

از گالیس��یا در ش��مال
ت��ا آندل��س در جن��وب،
نیروگاهه��ای زغ��ال
س��وز قدیمی اس��پانیا در
خاموشی فرو میروند .به
گزارش ایس��نا ،اسپانیا در
س��ال میالدی گذشته با رشد استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و گاز طبیعی که به نس��بت منبع انرژی
پاکتری محسوب میشود ،استفاده از زغال سنگ را
سریعتر از هر کشور دیگری در اروپای غربی کاهش
داد .زغ��ال س��نگ ک��ه در دوران جنگهای جهانی و
رونق اقتصادی این منطقه را گرم نگه داشته بود ،با
فشار فعاالن محیط زیستی به مدیران و قانونگذاران
برای متوقف کردن روند گرمایش جهانی ،به میزان
فزاینده ای محبوبیت خود را از دس��ت داده اس��ت.
ایگناسیو گاالن ،مدیرعامل شرکت برق ایبردروال در
مجمع جهانی اقتصاد داووس گفت :ما عجله داریم،
باید سریع حرکت کنیم .همه باید سریع حرکت کنند.
این شرکت قصد دارد امسال دو نیروگا ه زغال سوز
باق��ی مان��ده خود را تعطیل کن��د و ظرفیت نیروی
خورشیدی و بادی را جایگزین آنها کند.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

صادرات  ۶محصول کشاورزی
به عراق ممنوع شد

عراقباارسالنامهایبهایرانصادراتششمحصول
کشاورزی جدید شامل شلغم ،انار ،عسل ،چغندر،کدو
و کاهو را به این کش��ور ممنوع اعالم کرد .بنابراین
گزارش در نامه ای دیگر نیز عقیل هاشم ناصر رایزن
بازرگانی عراق نیز با ارس��ال نامه ای به  پیلتن مدیر
کلدفتربازرگانیکشورهایعربیوآفریقاییسازمان
توسعهتجارت ممنوعیتوارداتکاهوبهآن کشوررا
اعالم کرده است .رایزن بازرگانی عراق همچنین نامه
ایدیگررابه  کمالیاردکانی مدیرکل دفتربازگرانی
کشورهای عربی و آفریقایی نوشت و  واردات کدو به
آن کشور را ممنوع اعالم کرد.

واردات  ۱.۳میلیون تن برنج
به کشور طی  ۱۰ماه

سخنگویگمرکجمهوریاسالمیایرانازواردات
حدود  ۱.۳میلیون تن برنج از ابتدای س��ال جاری تا
پایان دی ماه به گمرکات کشور خبرداد .سید روح اهلل
لطیفی از واردات یک میلیون و  298هزار و  646تن
برنجازابتدایسالجاریتاپایاندیماهبهگمرکات
کشور خبرداد و گفت :بطورکلی از این میزان برای
ی��ک میلی��ون و 248هزار تن پروانه گمرکی جهت
ترخیص دریافت ش��ده اما صاحبان کاال به دالئل
مختلف هنوز نسبت به ترخیص بخشی از محموله
های خود اقدام نکرده اند .وی اظهارداشت :تاکنون
یک میلیون و  53هزار تن بصورت کامل ترخیص
و همینطور  51هزار تن برنج کوتاژ ش��ده و س��یر
فرآیندصدورپروانهترخیصدرحالطیشدناست.
س��خنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت:
هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی یعنی در بازه
زمانیمردادتاآبانوارداتبرنجخارجیممنوعاست.
وی افزود :امسال با توجه به شرایط خاص کشور و
پیش بینی های که باید س��تاد تنظیم بازار می کرد
مقداری برنج وارد مملکت ش��د که از همان زمان
برای اینکه برنج های وارداتی را در ش��رایط خاصی
ق��راردهن��د 50ه��زارتنراهمانوقتترخیصبه
ش��رطی که در انبارهای ش��رکت بازرگانی دولتی
در یک فضای مناس��بی قرارگیرد تا آس��یب نبیند.
س��خنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت:
واردات برنج پس از دوره ممنوعیت بصورت عادی
در حال انجام است.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

تالش تولیدکنندگاندامبرایتامیننیازشبعید

گ�روه کش�اورزی:معاون امور دام وزیر جهاد
کش��اورزی گفت :مردم نگران مرغ و گوشت
برای ش��ب عید نباش��ند ،زیرا تولیدکنندگان
دام و طیور ش��ب و روز مش��غول تولید هستند.
به گزارش اس��کناس به نقل از صدا و س��یما،
مرتض��ی رضای��ی گفت :تولی��د تخممرغ در
کش��ور به یک میلیون تن ،تولید گوشت مرغ
 ۲.۵میلیون تن و تولید گوشت قرمز به حدی
مناس��ب شده که تولیدکنندگان برای فروش
باید حمایت شوند؛ ضمن اینکه تولید شیر به
 ۱۱میلیون تن میرسد .وی با بیان اینکه رشد
جمعیت  ۱.۲درصد است ،افزود :در عین حال
رشد تولید کشاورزی ساالنه  ۴تا  ۶درصد است
و این از نظر تولید محصوالت کش��اورزی و
غذای��ی اطمینان خاط��ری ایجاد میکند که
مش��کلی نیس��ت .معاون امور دام وزیر جهاد
کش��اورزی همچنی��ن از طرح بس��تهبندی
گوشت قرمز در شهرهای بزرگ مانند تهران
خبر داد و گفت :هدف این است که واسطهها

حذف ش��وند و هر روز به تعداد مناس��بی ذبح
دام انج��ام تا گوش��ت م��ورد نیاز مردم تأمین
ش��ود و اگر کمبود گوش��ت احس��اس شد ،از
ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام به بازار عرضه

میکنیم .رضایی گفت :توجه به تولید گوشت
باعث شده  ۱۶۰هزار گوساله پرواربندیشده،
به تولید اضافه شوند و مشکلی از نظر گوشت
قرمز نداشته باشیم .رضایی همچنین در مورد

ش��ایعات اخیر درباره سالمت شیر گفت :شیر
و محص��والت دام��ی ای��ران دارای یک��ی از
سختگیرانهترین اس��تانداردهای سالمتی
اس��ت که برای ش��یر  ۱۰۰نانو گرم به عنوان
معیار اس��ت که این میزان در ایاالت متحده
آمریکا  ۵۰۰نانوگرم اس��ت و در مورد هر نوع
آلودگی حدمجازی تعریف شده که البته شیر
تولی��دی دامداریهای ما زیر این معیار یعنی
در حد  ۶۰و  ۷۰اس��ت و حتی در برخی موارد
ش��یر عاری از آفالتوکسین است .وی افزود:
ممکن است در مورد برخی از دامهای مریض
ی��ا دامهای��ی که از علوفه کپکزده اس��تفاده
کردند ،آفالتوکسین موجود باشد ،اما به طور
کلی شیر یک غذای فراسودمند و بسیار مفید
اس��ت .وی در م��ورد تولی��د ژل رویال گفت:
زنبور غیر از محصول عسل ،ژله رویال تولید
میکند که برای پرورش ملکه زنبور عس��ل
به کار میرود و بس��یار مفید اس��ت و در واقع
اکسیر جوانی به شمار میرود.

نایبرئیسکانونانجمنصنفیمرغدارانکشورخبرداد؛

زیان سنگین مرغداران در ۲ماهه اخیر
افزایش قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ به ۱۰هزارتومان

گروه کشاورزی:نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور
از زیان  ۴۵۰میلیارد تومانی مرغداران طی دوماه گذش��ته خبر داد
و گفت :در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ به
 ۱۰هزار تومان رسیده در حالی که قیمت خرید آن از مرغداران در
چند ماهه اخیر  ۸هزار  ۲۰۰تومان بوده است.
حبیب اسداهلل نژاد در گفتوگو با ایلنا ،در مورد آنالیز قیمت خرید مرغ
توس��ط وزارت جهادکشاورزی ،اظهار کرد :وزارت جهادکشاورزی
پس از آنالیز هزینههای تمام شده در تیرماه سالجاری قیمت  8هزار
و  950تومان را برای خرید هر کیلوگرم مرغ از مرغداران پیشنهاد
داد و در نهای��ت کارگ��روه تنظی��م بازار به عنوان متولی امر قیمت 8
هزار و  550تومان را پذیرفت و آن را مصوب کرد.
وی ادام��ه داد :از آن زم��ان ت��ا ام��روز مرغ��داران افزایش قیمت
مولفههای تولید را نیز تجربه کردهاند.

به گفته اسداهلل نژاد بدون در نظرگرفتن افزایش قیمت مولفههای
تولی��د مرغ��داران ،در دو ماه گذش��ته حداق��ل  450میلیارد تومان
زیان کردهاند.
وی در تش��ریح میزان زیان مرغداران در  2ماهه گذش��ته ،گفت:
در هر ماه حدود  120میلیون قطعه جوجه ریزی در کش��ور انجام
میش��ود و ب��ا توجه به ح��دود  6درصد تلفات جوجهها ،معموال هر
ماه  112میلیون قطعه مرغ با وزن متوس��ط  2.6کیلوگرم (معادل
 293تن گوشت مرغ) تولید میشود.
وی اضافه کرد :در دو ماهه اخیر متوسط قیمت خرید هر کیلوگرم
مرغ از مرغداران پایینتر از قیمت مصوب و به طور متوسط  8هزار
 200تومان بوده است ،با یک حساب ساده میتوان دریافت که در 2
ماه گذشته مرغداران چه حجم سنگینی از زیان را متحمل شدهاند.
اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده تولید

هر کیلوگرم مرغ به  10هزارتومان رسیده است ،افزود :همچنان هر
کیلوگرم مرغ با قیمت  8هزار و  200تومان از مرغداران خریداری
میشود که به معنی زیان بیشتر در ماههای آینده است.
وی دالیل زیان ادامهدار مرغداران را سرکوب قیمت توسط دولت،
ع��دم نظ��ارت و کنت��رل قیمت نهادهها و جوج��ه یکروزه و مازاد
تولید دانست.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کش��ور یادآور ش��د :در
ی��ک اقتص��اد غیردولتی و س��الم عرضه و تقاض��ا قیمت را در بازار
تعیین میکند که تضمین کننده بقای تولید است.
اس��داهلل ن��ژاد گفت :اگر دولت بق��ای تولید و تضمینی برای امنیت
غذایی میخواهد دس��ت از س��رکوب قیمت برداش��ته و اجازه دهد
برنامهری��زی تولی��د و قیمته��ا در یک ب��ازار آزاد و رقابتی تعیین
شود.

تولــید

تنوع بخشی به سبد آفت کشها

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت :تنوعبخشی به سبد
آفتکش ها ،از اولویتهای س��ازمان حفظ نباتات
اس��ت .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت
جهاد کشاورزی ،محمدرضا درگاهی ،رئیس سازمان
حفظ نباتات کشور گفت :تنوع بخشی به سبد آفت
کشهای کشور و حرکت به سوی جایگزینی سموم
پر خطر با سموم کم خطر و بیولوژیک به جای سموم
پرخطر ،از اولویتهای س��ازمان حفظ نباتات است.
وی افزود :به منظور حمایت از تولید داخل ،چنانچه
تولید کنندگان موفق به تولید ماده موثره (تکنیکال)
هریک از آفت کشها شوند ،از واردات نمونه خارجی
آن سم جلوگیری خواهد شد.

یک میلیون تن ذرت
در انتظار تخصیص ارز

رئیس انجمن خوراک دام ایران گفت :عدم تخصیص
ارز از س��وی بانک مرکزی برای ترخیص حدود یک
میلیون تن ذرت دامی ،باعث بروز مشکل در بازار این
نهادهشدهاست.مجیدموافققدیریدرگفتگوبامهر،
از افزایش قیمت ذرت دامی در بازار خبر داد و گفت:
قیمت ذرت دامی ،در هر کیلوگرم به طور متوسط٣٠٠
تومان افزایش یافته و به حدود  ١٦٥٠تومان رس��یده
است .وی دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه
در بازار اعالم کرد و افزود :در شرایط تحریم ،کاالهایی
ک��هب��هوارداتآنهاارزدولتیتخصیصپیدامیکند،
همواره با محدودیت مواجه هس��تند .رئیس انجمن
صنایع خوراک دام ،طیور و آبزیان گفت :عدم تأمین
ارز از جانب بانک مرکزی برای ترخیص بیش از یک
میلیونتنذرتدامیشرکتهایدولتیوخصوصی،
باعث نابسامانی در بازار این نهاده استراتژیک در تولید
محصوالت پروتئینی شده است .قدیری اضافه کرد:
قرار است از ابتدای هفته پیش رو ،شرکت پشتیبانی
ام��ور دام اق��دام به توزیع ذرت دامی با قیمت مصوب
دولتی ( ١٣٥٠تومان) کند که امیدوار هس��تیم با این
اق��دام ،ب��ازار به تعادل مناس��بی برس��د .عضو هیات
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ایران در بخش دیگری از
س��خنان خود درباره صادرات نهادههای دامی گفت:
صادرات کاالهای اساسی که ارز  ٤٢٠٠تومانی به آنها
تعلق میگیرد از جمله نهادههای دامی تولید خوراک
دام همچون ذرت و کنجاله س��ویا ،حتی با پرداخت
عوارض صادراتی هم ممنوع است.

