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نصب آخرین سکوی فاز  14پارس
جنوبی به دست متخصصان داخلی

آخرین س��کوی بخش فراس��احل طرح توسعه فاز
 ۱۴می��دان گازی پ��ارس جنوب��ی در خلیج فارس
نصب ش��د .به نقل از وزارت نفت ،س��کوی اقماری
 ،۱۴Dامروز (شنبه ۱۲ ،بهمنماه) روی جکت خود
در چهارمین موقعیت برداشت گاز طرح توسعه فاز
 ۱۴پارس جنوبی نصب شد .این سازه عظیم گازی
پس از پایان عملیات س��اخت در ش��رکت صنعتی
دریایی ایران (صدرا) ،با پیشرفت فیزیکی  ۹۸درصد
روی بارج  FLB۱۲۴بارگیری ش��د و هفته گذش��ته
ی��ارد ص��درا را به مقصد پ��ارس جنوبی ترک کرد.
محمدمهدی توسلیپور ،مجری طرح توسعه فاز ۱۴
پ��ارس جنوبی به برنامهریزی برای عملیات انتقال
ایمن این ابرسازه با توجه به وضع آب و هوا در دریا
اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه پس از پایدار شدن
شرایط جوی دریا در پایان هفته گذشته ،فعالیتهای
مقدماتی و آمادهس��ازی جکت آغاز ش��د و عرش��ه
 ۱۴Dب��ا وزن  ۲۴۰۰تن ،بهوس��یله ش��ناور نصاب
 ۵۰۰۰-HLدر موقعی��ت مخزن گازی قرار گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه بهزودی عملیات نصب متعلقات
س��کوی  ۱۴Dش��امل پل ارتباطی و مشعل توسط
ش��ناور نصاب  SEA PADآغاز میش��ود ،تصریح
کرد :با بهرهبرداری از این سکو که در فاصله حدود
 ۱۰۵کیلومتری از ساحل کنگان قرار دارد ،ظرفیت
برداشت گاز غنی از موقعیت مخزنی فاز  ۱۴پارس
جنوب��ی  ۱۴.۲میلیون مترمکعب افزایش یافته و به
 ۵۶میلیون متر مکعب در روز میرس��د .توس��لیپور
فعالیته��ای هوکآپ ،راهاندازی و بهرهبرداری از
س��کوی  ۱۴Dرا آخری��ن اق��دام در تکمیل بخش
فراساحل فاز  ۱۴عنوان کرد و گفت :انتظار میرود
با تالش کارکنان گروه راهاندازی ،این سکو تا پایان
امسال در مدار تولید قرار گیرد.

ت تولید روزانه ۷
ظرفی 

خــبرویـژه

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب گفت :زمینه تولید پایدار و مستمر روزانه هفت میلیون مترمکعب گاز در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب فراهم است« .سعید ناصریپور» با اعالم
این خبر افزود :شرایط برودت هوا ،موجب هماهنگیهای الزم انجامشده تا واحد عملیاتی تنگ بیجار با انجام تعمیرات الزم ،امکان تولید گاز در واحد بهرهبرداری آن و نیز تامین خوراک پاالیشگاه گاز
ایالم بهمنظور تزریق در شبکه سراسری تا پایان فصل زمستان تضمین شده است .وی افزود :براساس برنامهریزی که امسال بهمنظور آمادگی تاسیسات انجام شد ،این شرکت آمادگی تامین بخشی
از گاز مصرفی کشور را دارد و میتواند به تعهدهای خود عمل کند و هموطنان نیز با بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف گاز ،امکان تامین پایدار سوخت زمستان را فراهم خواهند ساخت.

ازمیاناخـــبار

میلیونمترمکعبگاز

در غرب کشور

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین مطرح کرد؛

حفظ ارزش آرامکو ،هدف عربستان از عادیسازی روابط
شرایط بازار نفت «ساختار محور» است

گ�روه نف�ت و نیرو:آین��ده ب��ازار نفت تا حدود
زیادی وابس��ته به تحوالت بین المللی ش��ده
و از این منظر،کارشناس��ان اعتقاد دارند باید
منتظر ماند و دید تحوالت منطقه خاورمیانه
و تنش های سیاسی به کدام سمت می رود.
در ای��ن رابطه،رییس دفت��ر مطالعات انرژی
وین معتقد اس��ت یکی از انگیزههای محمد
بن سلمان درتمایل به عادی سازی روابط با
ایران ،تالش وی برای تقویت ارزش س��هام
آرامکو اس��ت .فریدون برکشلی ،رئیس دفتر
مطالع��ات انرژی وین در گفتگو با مهر درباره
تأثیر حمله یمن به تأسیسات شرکت سعودی
آرامک��و بر ب��ازار نفت گفت :ش��رایط بازار از
 ۲۰۱۵میالدی تاکنون ،س��اختار محور است.
به این معنا که قیمتهای نفت و ارزش سهام
شرکت آرامکو باال و پایین میرود ،اما تأثیرات
بنیادین و س��اختاری نیستند .وی در پاسخ به
اینکه آیا حمله اخیر یمن به تأسیسات آرامکو
تاثیرمنفی بر ارزش این ش��رکت دارد ،اظهار
داشت :ارزش مثبت و منفی سهام این شرکت
در طیف محدودی در حرکت اس��ت .به طور
کلی برای تحوالت ماندگار و پردامنه ،اتفاقات
س��اختار ش��کن یا بهتر است بگوییم ،ساختار
محور ،میتوانند تحوالت ماندگار ایجاد کنند.
به گفته رئیس دفتر مطالعات انرژی وین ،در
حال حاضر بازار نفت با وجود حاش��یه نشینی
نفت ایران ،ونزوئال و تا حدی لیبی؛ نس��بت
به کاهش صادرات نفت عرضه کنندگان کم

مخالفت وزرای نفت عربس�تان با عرضه

عمومی سهام آرامکو

توجه است ،البته تحریمها هر زمان میتوانند
تغییر کنند.

قیم�ت ب�االی  ۷۰دالر نی�از ب�ه تغییرات

ساختاری دارد

برکش��لی درباره اینکه با تحریم نفت ایران و
ونزوئ�لا و باتوج��ه به التهابات عراق ،آیا نرخ
نفت سنگین رو به افزایش میگذارد ،توضیح
داد :بله ،قیمتهای نفت خام س��نگین رو به
افزایش اس��ت .دامن��ه تغییرات دارند کمتر و
کمتر میشوند .جنگ تحمیلی ایران و عراق،
حمله عراق به کویت ،اش��غال عراق توس��ط

امریکا؛ اینها وقایع ساختاری بودند و تأثیرات
پایدار بر جای گذاش��تند .وی تصریح کرد :در
حوزه قیمت نفت ،تغییرات سبک هم داشتیم
ولی نسبت به پایداری آن تردید است .طیف
 ۵۰تا  ۷۰دالر برای هر بشکه طیفی است که
ب��ازار روی آن اتفاق نظر دارد .تولیدکنندگان
نف��ت ه��م در این طی��ف برنامه ریزی ۲۰۲۰
میالدی را انجام دادهاند تا بتوانند رونق را در
ای��ن صنعت حفظ کنند .البته انتظار تحوالت
فرات��ر از ای��ن طی��ف در ش��رایط کنونی بازار
ضعیف است.

این مقام مس��ؤول با اش��اره به عرضه س��هام
آرامکو گفت :ش��رکت س��عودی آرامکو زمان
زیادی را در کشمکشهای داخلی و مقاومت
تعداد زیادی از خانواده سلطنتی و بدنه اصلی
آرامکو از دست داد .محمد بن سلمان از ۲۰۱۵
می�لادی ب��ه دنبال این پروژه بود .وزیر وقت
نفت عربستان گفته بود که تا زنده است اجازه
عرضه عمومی س��هام آرامکو را نخواهد داد.
قب��ل از او النعیم��ی هم مخال��ف بود وبرکنار
شد.
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با اش��اره به
اینک��ه ارزش س��هام آرامک��و با قیمت نفت و
انتظار بازار از افق قیمت نفت رابطه مستقیم
دارد ،ادامه داد :قیمت جهانی نفت اس��ت که
ارزش ذخایر نفت داخل چاه را تعیین میکند.
بدیه��ی اس��ت که وقتی قیم��ت باال میرود،
ارزش سهام هم باال میرود ،اما ازسویی دیگر
از آنجا که بورس بازان و سفته بازان امید ندارند
ک��ه قیم��ت نفت خودش را در محدوده باالتر
برای مدت طوالنی حفظ کند ،همه فروشنده
نفت میشوند .بنابراین با عرضه بیشتر سهام،
ارزش سهام موقعیت خود را از دست میدهد.
وی تاکی��د ک��رد :یک��ی از انگیزههای محمد
بن سلمان درتمایل به عادی سازی روابط با
ایران ،تالش وی برای تقویت ارزش س��هام
آرامکو است.

پیشبینینفت
۶۳دالری در سال ۲۰۲۰

پیشبینی میشود متوسط قیمت شاخص نفت برنت
در  ۲۰۲۰برابر با  ۶۳.۴۸دالر در هر بشکه باشد .نتایج
یک نظرس��نجی نش��ان میدهد قیمت نفت در سال
جاری میالدی در همین حد فعلی باقی میماند چون
ادام��ه خط��رات ژئوپولیتیکی و کاهش تولید اوپک و
متحدان��ش افزایش تولید س��ایر عرضه کنندگان را
جبران خواهد کرد .به نقل از رویترز،این نظرسنجی
از  50اقتصاددان و تحلیلگر قبل از ش��یوع ویروس
کرونا گرفته شده است و طبق آن پیشبینی میشود
متوس��ط قیمت ش��اخص نفت برنت در  2020برابر
با  63.48دالر در هر بش��که باش��د .متوس��ط قیمت
نفت برنت در س��ال جاری میالدی تا امروز 63.76
دالر در هر بش��که و در ماه گذش��ته  63.07دالر بود.
دورنمای  2020برای نفت وست تگزاس اینترمدیت
تا 58.22دالر در هر بشکه نسبت به پیشبینی57.70
دالر برای ماه دس��امبر افزایش یافته اس��ت .قیمت
نفت در ژانویه پس از ترور یکی از فرماندهان ارش��د
ایران توس��ط آمریکا افزایش یافت ولی این افزایش
کوتاهمدت بود .کایلین برچ ،تحلیلگر واحد اطالعات
اقتصادی گفت «:افزایش درگیریها در خاورمیانه بر
قیمت نفت تأثیر میگذارد و خطر درگیری مستقیم
نظامی بین آمریکا و ایران هنوز وجود دارد».

تولید نفت اوپک به کمترین سطح از
سال  ۲۰۰۹رسید

تازهترین نظرس��نجی ماهانه حکایت از آن دارد که
تولید نفت خام اعضای اوپک در ماه ژانویه نس��بت
به ماه دسامبر روزانه  ۶۴۰هزار بشکه کاهش یافته
اس��ت .به نقل از رویترز ،مقدار تولید نفت س��ازمان
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت (اوپ��ک) در ژانویه
س��ال  ۲۰۲۰میالدی به پایینترین س��طح در چند
سال گذشته رسید ،در حالی که عربستان سعودی،
صادرکننده نخست این سازمان و دیگر اعضا بیش
از تواف��ق اوپ��ک و غیراوپک عرضه خود را کاهش
دادند و لیبی به دلیل مش��کالت داخلی ش��اهد افت
ش��دید در صادرات نفت خام خود بود .براس��اس این
بررس��ی ،بهطور میانگین ،این س��ازمان با  ۱۳عضو
در ای��ن م��اه روزانه  ۲۸میلیون و  ۳۵۰هزار بش��که
نفت تولید کرد که نسبت به ماه دسامبر ۶۴۰ ،۲۰۱۹
هزار بشکه کاهش نشان میدهد.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

درخواست نوغانداران برای
افزایش تعرفه واردات نخ ابریشم

رییس مرکز نوغانداری کش��ور پیش��نهاد داد :برای
حمای��ت از تولی��د داخلی به ویژه صنعت نوغانداری
نیاز است که دولت تعرفه واردات نخ ابریشم را به ۴۰
درصد افزایش دهد« .عدیل سروی» در گفت و گو
با ایرنا ،باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی ،پایین
بودن تعرفه واردات نخ ابریشم ،محاسبه واردات نخ
ابریش��م با ارز رس��می  ۴۲۰۰تومانی را از مشکالت
مهم صنعت نوغانداری کش��ور برش��مرد و افزود:
در س��ال  ۱۳۸۰تعرفه واردات نخ ابریش��م نزدیک
 ۲۰۰درص��د ب��ود ک��ه در گذر زم��ان این نرخ به ۱۰
درصد کاهش یافت .رییس مرکز نوغانداری کشور
اظهارداشت :کاهش نرخ تعرفه واردات نخ ابریشم
موجب افول صنعت پرورش کرم ابریش��م در دهه
های  ۸۰و  ۹۰ش��د و مش��کالت عدیده ای را برای
این صنعت بوجود آورد .وی یادآور شد :البته در دولت
تدبیر و امید به منظور حمایت از تولید داخلی و رونق
صنعت نوغانداری ،عالوه بر تش��کیل مرکز توسعه
این صنعت ،تعرفه واردات نخ ابریشم به  ۲۶درصد
افزایش تعیین ش��د که موجب رش��د این صنعت در
کشور شد .سروی گفت :امسال به دلیل توسعه این
صنعت در  ۳۱استان کشور ،شاهد رشد  ۵۵درصدی
تولید پیله تر ابریشم نسبت به سال گذشته هستیم
ک��ه ع�لاوه بر رونق تولید در اش��تغالزایی نیز نقش
بسزایی خواهد داشت.

افزایش واردات
نهاده های دام و طیور به ایران

ارزش واردات نهاده های دام و طیور ایران در  ۹ماهه
امس��ال نس��بت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۲
درص��دی ب��ه بیش از  ۲میلیارد و  ۷۵۸میلیون دالر
رسید .به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان
نهاده های دام وطیور ایران ،وزن واردات این اقالم
در  ۹ماهه سال گذشته بیش از  ۹میلیون و  ۵۲هزار
تن بوده است که امسال با رشد  ۱۱درصدی به ۱۰
میلیون و  ۵۱هزار تن رسید .براساس این گزارش،
در بازه زمانی یاد شده بیش از  ۶میلیون و  ۲۰۵هزار
تن ذرت به ارزش بیش از  ۱میلیارد و  ۵۲۸میلیون
دالر وارد کش��ور ش��ده که به لحاظ وزنی نسبت به
دوره مش��ابه س��ال قبل  ۲درصد کاهش و به لحاظ
ارزشی  ۳درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس سازمان امور عشایر در نشست خبری تشریح کرد؛

چالشهایعرضهمستقیمگوشتعشایربهبازار

گروه کش��اورزی:رئیس س��ازمان امور عشایر
گفت :قیمت هر کیلوگرم دام زنده بر اس��اس
هزین��ه ه��ای تولید  ۳۵ه��زار تومان و قیمت
منطقی فروش گوش��ت به صورت الشه برای
مصرف کننده  ۷۰هزار تومان است .کرمعلی
قندالی رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران در
نشس��ت خبری به مناس��بت سالگرد پیروزی
انقالب اس�لامی ایران اظهار کرد :بر اس��اس
پیشبینیه��ای انجام ش��ده تا س��ال 1400
جمعیت عشایر ثابت مانده و کوچ آنها مکانیزه
میش��ود و به سمت رمهگردانی خواهند رفت.
وی افزود :منظور از رمهگردانی آن اس��ت که
بخشی از خانوار عشایری در سکونتهای خود
مستقر میشوند و بخش دیگر دام را برای کوچ
خواهند برد .رئیس سازمان امور عشایر افزود:
 95درصد از جامعه عش��ایری به راه دسترسی
دارند و در حال حاضر بیشتر در حال ایمنسازی
راههای عشایری هستیم.

شاخص دسترسی عشایر به آب سالم به

 63درصد افزایش مییابد

قندالی ادامه داد :با موافقت رهبر معظم انقالب
درس��ال 18،97میلیونیوروبرایآبرس��انیو
تأمینآببهمناطقعش��ایریبرایس��ال98
اختصاص یافت به همین منظور  220میلیارد
تومان منابع ریالی برای  420پروژه اختصاص
یافت که این امر منجر به افزایش  10درصدی
ش��اخص دسترسی به آب سالم را باال میبرد.
وی افزود:بر این اس��اس شاخص دسترسی به
آب س��الم جامعه عش��ایری از  53درصد به 63
درصد افزایش مییابد.

 225هزار خانوار عشایری تا سال  99به

انرژی خورشیدی دسترسی پیدا میکنند

وی ب��ا بیان اینکه ب��رای تأمین انرژی جوامع
عشایری به دنبال آسانترین روش و کاهش
مصرف س��وخت فس��یلی از قبیل نفت سفید و
گازوئیل و کپس��ول هستیم گفت :انرژیهای
نو از جمله خورش��یدی در دس��تور کار قرار دارد
ب��ه طوریک��ه  27هزار خانوار تا به امروز از این
انرژی استفاده کردهاند و  225هزار خانوار دیگر

نیز تا پایان سال  99از این مهم بهرهمند خواهند
شد .رئیس سازمان امور عشایری گفت :برای
اجرای این طرحها  90درصد اعتبارات توسط
دول��ت تأمی��ن و  10درصدی مابقی توس��ط
خودی��اری عش��ایر انجام میش��ود .قندالی با
بیان اینکه  75درصد معیشت جوامع عشایری
مرتبط با دام است گفت 24 :میلیون راس دام
در جوامع عشایری وجود دارد که ساالنه 190
هزار تن گوش��ت قرمز به غیر از خودمصرفی
ب��ه ب��ازار عرضه میکنند .وی یادآور ش��د که
برای توسعه این فعالیتها ساالنه یک درصد
ازورودیمنابعصندوقتوسعهملیبرایتأمین
منابع زنجیره گوشت قرمز اختصاص مییابد.
رئیسسازمانامورعشایرییادآورشد:زنجیره
تولید گوشت قرمز شامل مراحل قبل ،حین و
بع��د از تولی��د خواهد بود و از فعالین این بخش
حمای��ت ب��ه عمل میآید .ویگفت :با مصوبه
ش��ورای عالی عشایر کارگروه گردشگری نیز
برای آشنایی با زندگی عشایری و ایجاد درآمد
برای عش��ایر در دس��تور کار قرار دارد .قندالی
گفت 21 :اتحادیه 219 ،تعاونی 360 ،صندوق
خرد زنان عشایری و یک صندوق توسعه ملی
برای توس��عه فعالیتهای عشایری در کشور
در ح��ال فعالی��ت اس��ت .از طریق فعالیت آنها
نگران��یباب��تتأمیننهادههاوارزاختصاصی

به واردات آنها نداریم.

س�یل اخی�ر بیش از  4ه�زار راس دام را با

خود برد

رئیس س��ازمان امور عش��ایری در پاس��خ به
اینک��ه س��یل اخیر چ��ه خس��ارتهایی را به
جوامع عش��ایری وارد کرده اس��ت گفت :در
س��یل فروردی��ن ماه در  3اس��تان لرس��تان،
خوزس��تان ،گلس��تان و خراس��ان شمالی که
س��یل بزرگی وجود داش��ت تلفات انسانی در
جوامع عش��ایری نداش��یتم زیرا اطالعرسانی
به موقع صورت گرفت اما به زیرس��اختها از
جمل��ه جادهها خس��ارت زیادی وارد آمد .وی
افزود 130 :میلیارد تومان به زیرس��اختهای
جوام��ع عش��ایری خس��ارت وارد آمد که 53
میلیارد تومان آن توس��ط دولت مصوب ابالغ
و پرداخت ش��د .قندال��ی اضافه کرد :در حوزه
دام نی��ز خس��ارت باال ب��ود و به همین منظور
دول��ت ب��ه هر خانوادهای که دام س��بک خود
را از دس��ت داده ب��ود  500ه��زار توم��ان وام
بالعوض و  500هزار تومان وام با تسهیالت
 4درصدی پرداخت کرد .رئیس سازمان امور
عش��ایری گفت :در س��یل اخیر در استانهای
سیس��تان و بلوچس��تان ،هرمزگان و خراسان
جنوبی نیز تلفات انس��انی نداش��تیم اما  4هزار
و  100راس دام طعمه س��یل ش��دند و تنها 38

میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان
به جوامع عش��ایری خسارت وارد آمد .وی در
پاسخ به سوالی گفت :همانطور که پیشبینی
کرده بودم قیمت دام زنده و گوشت گرم کاهش
یافت .وی افزود :قیمت گوشت قرمز در ابتدای
س��ال جاری به شکل فزایندهای باال رفته بود
به همین منظور تعداد زیادی از افراد به سمت
پرواربن��دی این محص��ول رفتند که این امر
منجر به کاهش قیمت دام زنده در بازار ش��د.
وی در پاس��خ به س��وال دیگر گفت :قیمت هر
کیلوگرم دام زنده با احتساب  20درصد سود،
 35هزار تومان است و قیمت منطقی آن برای
فروش به مصرفکننده نهایی  70تا  75هزار
تومان است .قندالی تاکید کرد :در صورتی که
قیمت گوشت گوسفندی به کمتر از  70هزار
توم��ان کاه��ش یابد تولید آن برای دامدار نیز
صرفه اقتصادی ندارد و باید به نحوی بازار را
متعادل کرد تا قیمت آن در همین حدود بماند
در غیر این صورت از تولید کاس��ته میش��ود
و در س��ال آین��ده دوب��اره نیازمن��د به واردات
خواهیم بود .وی در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه آیا سازمان امور عشایر نیز برنامهای
برای عرضه مستقیم گوشت عشایر دارد تا با
قیمت کمتری به دس��ت مصرفکننده نهایی
برس��د گفت :در س��الهای اخیر یک مرحله
از واس��طهگری در عرضه دام عش��ایر کاسته
ش��ده به طوریکه جوامع عش��ایری دیگر خود
دام را به کشتارگاه میبرند و نقش چوبدار در
این زمینه حذف ش��ده اس��ت اما هنوز عرضه
مستقیم گوشت دام عشایر را نداریم .وی گفت:
برای اینکه بتوانیم گوش��ت دام عش��ایر را به
صورت مس��تقیم در ب��ازار عرضه کنیم دچار
چالش هس��تیم اما اتحادیه مرکزی دامداران
متحرک تفاهمنامهای با انجمن بس��تهبندی
گوش��ت به امضا رس��انده تا بتواند دام خود را با
حذف واس��طهها به ب��ازار عرضه کند .وی در
پایان گفت :در مراسم سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی  198پروژه با ارزش  77میلیارد تومان
در جوامع عشایری افتتاح خواهد شد.

تولــید

رسوب  ۱۲۰هزار دام فوق سنگین
در دامداریها

رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور خرید تضمینی دام
س��نگین را مناس��ب اما ناکافی دانست و گفت۱۲۰ :
هزار دام فوق س��نگین در دامداریها رس��وب کرده
که مش��تری در بازار داخلی ندارد .منصور پوریان در
گفتوگوباایلنابااشارهبهآغازطرحخریدگوشتقرمز
دام سنگین از دامداران ،اظهار کرد :این طرح میتواند
تا حدودی فش��ار انباش��ت دام را از صنعت پرواربندی
دام کش��ور بردارد ،اما به تنهایی پاس��خگوی مشکل
نیس��ت .وی ادامه داد :در حال حاضر دامهای باالی
 600کیلوگ��رم به س��ختیدرب��ازارداخلی به فروش
میروند و شرایط برای دامهای فوق سنگین با اوزان
 750تا  900کیلوگرم بدتر است .پوریان در پاسخ به
این پرسش که آیا قیمت  27هزار تومان برای خرید
تضمیمنی گوشت دام از دامداران را مناسب میدانید،
گفت :متوسط کشوری قیمت خرید هر کیلوگرم دام
س��نگین زنده با اوزان مناس��ب در بازار آزاد ( کمتر از
 400کیلوگرم) نیز  27هزار تومان است ،آنچه موجب
زیان دامداران شده است خریددامهای سنگین یا فوق
س��نگین از دامداران با قیمت نازل اس��ت .وی اضافه
کرد :به عبارت دیگر مش��کل کنونی دامداران نه در
فروش دام با اوزان مناس��ب بلکه بیمش��تری ماندن
دامهایفوقس��نگیناس��ت.پوریانبابیاناینکهدر
ح��الحاض��رهرکیلوگرمدام 600تا 750کیلوگرمی
حداکثر  25هزار تومان خریداری میشود ،افزود :این
درحالی است که دامهای از وزن  750کیلوگرم به باال
که جمعیت آن در کش��ور بیش از  120هزار تخمین
زده میشود ،هیچ مشتری ندارد.

عرضه گوشت گرم گوساله
در فروشگاههای تعاون روستایی

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران کشور گفت:
عرضهمس��تقیمگوش��تگوس��الهگرمبهقیمتهر
کیلوگرم ۶۰هزارتومانبرایمصرفکنندهبهصورت
بسته بندی در فروشگاه های سازمان تعاون روستایی
برخی از استان ها آغاز شد .سعید سلطانی سروستانی
مدیرعاملاتحادیهسراسریدامدارانکشوردرگفتگو
باتسنیماظهارکرد:اختالفقیمتمیانفروشتوسط
دامداران و مصرف کننده بسیار باال است و یک عده
ب��ازار را مدیری��ت ک��رده و اج��ازه کاهش قیمت این
محصول را برای مصرف کننده نهایی نمیدهند.

