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از میان اخـــبار

قیمت نفت تا
پنج سال دیگر همین است

جدیدترین نظرسنجی ساالنه رویترز از متخصصان
نشان داد که انتظارات بلندمدت درباره قیمتهای
نفت در حدود  ۶۵تا  ۷۰دالر در هر بشکه ثابت مانده
است .به گزارش ایسنا ،پیش بینی میشود به دلیل
عرضه فراوان از س��وی صنعت نفت ش��یل آمریکا و
س��ایر منابع خارج از اوپک ،قیمتهای نفت برای
م��دت نامعلوم��ی در محدوده فعل��ی باقی میماند.
نگرانیهایی که تا  ۱۰سال پیش در خصوص دوران
پیک عرضه نفت وجود داش��ت ،از میان رفته زیرا
اکنون نش��انهها حاکی از آن اس��ت که هنوز زمان
زیادی تا رسیدن به پیک عرضه نفت وجود دارد.

سرنوشت چهره کلیدی اوپک پالس
در هالهای از ابهام

الکس��اندر نواک با وجود اس��تعفای دولت روس��یه،
همچنان به عنوان وزیر انرژی این کش��ور خدمت
خواه��د ک��رد .به گزارش ایس��نا ،پ��س از تصمیم
دیمیت��ری م��دودف ،نخس��ت وزیر روس��یه برای
اس��تعفای دول��ت که روز چهارش��نبه اعالم ش��د،
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه که چهره کلیدی
اتحاد اوپک پالس به ش��مار میرود به همراه س��ایر
مقامات دولت اس��تعفا کرد .پس از اعالم اس��تعفای
غیرمنتظره دولت مدودف که در جریان دیدار میان
والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه و هیات دولت
روی داد ،انتظار میرود نواک تا زمان تشکیل دولت
جدید همچنان وزارت انرژی را هدایت کند .روسیه
بی��ش از  ۱۱میلی��ون بش��که در روز نفت خام تولید
میکند و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا
است .نواک چهره کلیدی همکاری مسکو با اوپک
ب��رای اجرای توافق کاهش تولید نفت  ۱.۷میلیون
بشکه در روز بوده است.

بارشها اثرات
خشکسالیرا
کاهش نداد

خــبرویـژه

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :تاثیر بارندگیهای اخیر به اندازهای نیست که بتواند اثرات بیش از  ۱۰سال خشکسالی در کشور را کاهش دهد« .قاسم تقی زاده خامسی» در گفت و گو
با ایرنا افزود :بارندگیهای اخیر گر چه اثر خوبی در برخی مناطق دارد اما هنوز نتوانسته جبران کسریهای حاصل از  ۱۰سال خشکسالی را داشته باشد .وی درباره اثر بارندگیهای اخیر در
استان سیستان وبلوچستان گفت :بارشهای خوبی در این منطقه رخ داده و به دلیل آنکه آب شیرین است برای کل منطقه جنوب کشور خوب و موثر است .معاون آب وآبفای وزیر نیرو ادامه
داد :بارشهای سیستان و بلوچستان اثر بسیار خوبی در زنده کردن تاالب جازموریان داشته است که به زودی گزارش دقیقی در این زمینه ارائه خواهد شد.

ازمیاناخـــبار

استراتژی جدید ایران جواب داد؛

افزایش ۴برابری صادراتگازوئیلباوجودتحریمها

گ��روه نفت و نیرو:ص��ادرات گازوئیل ایران
در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۱۹به حدود ۹۵
هزار بش��که در روز رس��یده که بیش از ۸۰
درصد نس��بت به س��ه ماهه قبلی و حدود ۴
برابر نسبت به سه ماهه نخست سال افزایش
نشان می دهد.
ب��ه گ��زارش اس��کناس به نق��ل از رویترز،
آمارهای صنعتی نشان می دهد ایران برای
دور زدن تحری��م ه��ای آمری��کا ،گازوئیل
تولی��دی خود را از طریق همس��ایگانش به
فروش می رساند.
فرآورده های نفتی ایران نظیر نفت خام هدف
تحریم دولت آمریکا قرار دارد ،اما دولت ایران
در ماه های اخیر صادرات گازوئیل به برخی
کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه را
به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
آمارهای موسسه مشورتی اف جی ای نشان
می دهد ،صادرات گازوئیل ایران در سه ماهه
پایانی سال  2019به حدود  95هزار بشکه در
روز رسیده که بیش از  80درصد نسبت به سه
ماهه قبلی و حدود  4برابر نسبت به سه ماهه
نخست سال افزایش نشان می دهد.
این آمارها بر پایه برآوردهای انجام ش��ده از
گازوئیل صادراتی ایران از طریق دریا و زمین
به کش��ورهایی همچون عراق ،افغانس��تان،
پاکستان و سوریه تهیه شده است.
بر خالف نفت خام که مصرف کننده نهایی
یک پاالیش��گاه اس��ت ،فراورده هایی نظیر
گازوئیل می توانند راه خود را به سمت هزاران

مص��رف کننده صنعتی و ش��هری خرد پیدا
کنند و همین مسئله ردیابی این محموله ها
را دشوار می سازد.
ب��ه دلیل وضع تحریم ه��ای دولت ترامپ،
ص��ادرات نف��ت ایران به می��زان  80درصد
کاهش یافته اس��ت .یک سند تجاری نشان
می دهد که یک ش��رکت مس��تقر در بغداد
در اواخ��ر ماه س��پتامبر  150هزار تن بنزین
تولی��دی ای��ران را ب��رای تحویل در ش��هر
بندری بانیاس س��وریه س��فارش داده است.
در این س��ند ،بانک کامرش��ال بانک سوریه
ب��ه عن��وان بانک خری��دار و بانک صادرات
ایران به عنوان بانک فروش��نده معرفی شده
اس��ت .خزانه داری آمریکا در س��ال 2018

بانک صادرات ایران را به بهانه همکاری در
فعالی��ت های منطقه ای ایران تحریم کرده
اس��ت .کامرش��ال بانک سوریه هم به دلیل
هم��کاری با بانک های ایرانی تحت تحریم
دولت آمریکا قرار دارد.
بر اس��اس این گزارش،در طول پنج س��ال
گذش��ته تاکنون مص��رف گازوئیل در ایران
روندی کاهشی داشته به طوری که بر اساس
آمارنامه مصرف س��وخت کش��ور متوس��ط
مص��رف روزانه گازوئیل در س��ال  92حدود
 105میلیون لیتر ،سال  93حدود  100میلیون
لیتر ،سال  94حدود  81.1میلیون لیتر ،سال
 95حدود  80.4میلیون لیتر و پارسال 82.7
میلیون لیتر بوده است .هرچند افزایش قیمت

ارز ،انگی��زه قاچ��اق گازوئیل را افزایش داده
اما پیش بینی می ش��ود امس��ال هم متوسط
مص��رف روزانه گازوئی��ل ایران حدود  80تا
 85میلیون لیتر در روز باشد.
از سوی دیگر در شرایط فعلی ظرفیت تولید
گازوئی��ل ای��ران درحالی از مرز  100میلیون
لیتر در روز گذشته که با بهره برداری کامل
فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تولید
روزانه  14میلیون لیتر گازوئیل با اس��تاندارد
یورو  4و  5در این پاالیش��گاه تثبیت ش��ده و
ظرفی��ت تولید گازوئیل ایران را در محدوده
 100تا  105میلیون لیتر در روز به طور کامل
تثبیت می کند.
ع�لاوه بر این در کنار افزایش ظرفیت تولید
گازوئی��ل با بهره برداری از س��ه طرح جدید
بهب��ود کیفیت امکان تولید روزانه  6میلیون
لیتر گازوئیل یورو پنج در پاالیش��گاه تبریز،
 16میلیون لیتر در پاالیش��گاه اصفهان12 ،
میلی��ون لیتر در پاالیش��گاه بندرعباس و به
زودی تولید گازوئیل یورو چهار در پاالیشگاه
نفت الوان آغاز خواهد شد.
با افزایش س��هم گاز طبیعی در سبد سوخت
صنای��ع و نی��روگاه های ای��ران ،هم اکنون
ظرفی��ت مازادی برای ص��ادرات روزانه 15
ت��ا  20میلی��ون لیتر گازوئیل وجود دارد که با
احتساب قیمت هر تن گازوئیل در بازار خلیج
ف��ارس حدود  780تا  790دالر عمال قیمت
ی��ک لیتر گازوئیل صادراتی ایران حدود 60
تا  65سنت تخمین زده میشود.

زغال سنگ قهوهای
به تاریخ میپیوندد

دولت فدرال آلمان با فراهم کردن حدود  ۴۰میلیارد
یورو ( ۴۵میلیارد دالر) کمک ،با سران ایالتهایی
که از طرح حذف استفاده از زغال سنگ قهوهای یا
لیگنیت برای نیروگاهها بیشترین تاثیر را میپذیرند،
به توافق رسید.
به گزارش ایس��نا ،آنگال مرکل با س��ران ایالتهای
برندنب��رگ ،ساکس��ونی ،نورت راین وس��ت فالیا
و ساکس��ونی آنهال��ت در خصوص ط��رح تعطیلی
نیروگاههای زغال س��وز به توافق رس��ید .تعطیلی
ای��ن نیروگاهه��ا به معنای تعطیل��ی معادنی خواهد
ب��ود ک��ه خوراک آنها را تامی��ن کردهاند و از این رو
ب��ه هزینههای اقتص��ادی ای��ن تعطیلیها اضافه
میکند.
دول��ت آنگال م��رکل ،صدراعظم آلم��ان خواهان
تعطیلی همه نیروگاههای زغال س��وز این کش��ور
تا س��ال  ۲۰۳۸اس��ت .این اقدام در راستای تدابیری
برای دس��تیابی به اهداف کاهش انتش��ار گازهای
گلخانهای به  ۵۵درصد سطح انتشار سال  ۱۹۹۰تا
سال  ۲۰۳۰انجام میگیرد.

مشکل نفت آمریکا حل شد

ص��ادرات نفت خ��ام آمریکا از کورپس کریس��تی
تگزاس با توسعه سریعتر از حد انتظار زیرساختهای
مربوطه ،در هفتههای اخیر به رکورد باالیی صعود
کرده و اغلب از هابهایی مانند هیوستون و بومونت
تگزاس پیشی گرفته است .به گزارش ایسنا ،شرکت
کلیپردیتا در گزارشی اعالم کرد توسعه زیرساخت در
کورپس کریستی کمک کرد صادرات نفت خام در
اواخر دسامبر به رکورد هفتگی  ۱.۵۹میلیون بشکه
در روز صعود کند که بیش از دو برابر میانگین هشت
ماه نخست سال میالدی گذشته و باالتر از رکورد
 ۱.۳۶میلیون بشکه در روز هیوستون در سال ۲۰۱۹
بود .این میزان چشمگیر صادرات نشان میدهد که
نگرانیها نسبت به محدودیتهایی که مانع صادرات
نفت آمریکا خواهند شد ،محقق نشده است.
جان زانر ،استراتژیس��ت ارش��د در شرکت “آپلیفت
انرژی اس��تراتژی” دراین باره گفت :آمار صادرات
حی��رت انگی��ز اس��ت و در آن زمان ،حجم صادرات
کورپ��س ب��ر مبنای هفتگی ،بی��ش از نیمی از کل
صادرات آمریکا را تشکیل داد.

کشاورزی
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پرداخت  ۹۵درصد مطالبات چایکاران

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور ،از پرداخت
 ۹۵درص��د مطالب��ات چایکاران خبر داد و گفت :بنابر
آخرینآمارتاکنونمطالباتچایکارانتانیمهاولمهر
ماه به طور کامل به حساب آنها واریز شده و ما بقی بعد
از تخصیص سهم کارخانهها و دولت ظرف هفتههای
آتی واریز خواهد شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،او
افزود :امس��ال  ۱۲۶هزار و  ۷۵۳تن برگ س��بز چای
با ارزش بالغ بر  ۳۴۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان از
چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شد
که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل  ۱۱درصد رشد
داشته است .به گفته جهانساز امسال  ۴۵درصد برگ
س��بز خریداری ش��ده درجه یک و ۵۵درصد درجه دو
بوده اس��ت .رئیس س��ازمان چای کشور با بیان اینکه
مشکلی در فروش چای تولید داخل وجود ندارد ،گفت:
ب��اتوج��هبهبهبودکیفی��تچایوگرایشمردمطی
س��الهای اخیر به مصرف چای داخل ،مش��کلی در
تولید چای کشور وجود ندارد.

رشد  ۵۵درصدی پیله تر ابریشم
نسبت به سال گذشته

رییس مرکز نوغانداری کشور گفت :امسال با توزیع
 ۳۹ه��زارو ۸۰۰جعب��ه تخم نوغان و تولید یک هزارو
 ۳۸۵پیله تر ابریشم به رشد ۵۵درصدی نسبت به سال
گذشته دست یافت« .عدیل سروی» در گفت و گو با
ایرنا با بیان اینکه طبق آمارها رقم توزیع تخم نوغان
و تولید کرم ابریشم در  ۱۰سال گذشته بی سابقه بوده
است افزود :امسال تمامی استان های کشور در توزیع
و تولید کرم ابریشم مشارکت داشته اند به طوری که
سالگذشتهآمارتولیدمربوطبه۲۲استانکشوربوداما
امسال  ۹استان دیگر به این تولید پیوسته اند .به گفته
وی ،اس��تان های گیالن ،خراسان رضوی ،گلستان،
خراسان شمالی و مازندران به ترتیب بیشترین حجم
تولیدکرمابریش��مکش��وررابرعهدهدارند.ویاظهار
داش��ت:س��الگذش��ته ۱۷هزارو ۵۰۰خانواردراین
صنعت فعالیت داش��تند که امس��ال این تعداد به ۲۵
هزار خانوار رسید یعنی هفت هزار و  ۵۰۰خانوار در این
صنعت مشغول به کار شدند .رییس مرکز نوغانداری
کشور تصریح کرد :میزان خوداتکایی صنعت فرش
و منس��وجات ابریشمی کشور به تولید داخل امسال
به ۴۲درصد رس��ید این در حالیس��ت که سال گذشته
این رقم نزدیک  ۲۸درصد بوده است.

یک مقام مسئول تشریح کرد؛

گرانی در انتظار بازار مرغ شب عید

گ�روه کش�اورزی:دبیر انجمن تولیدکنندگان
جوج��ه ی��کروزه علت افزای��ش قیمت آنرا
افزایشتقاضایجوجهگوشتیبرایتامینمرغ
شب عید اعالم کرد .محمدرضا صدیقپور در
گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه طبق س��نوات
گذش��ته افزایش تقاضای جوجه گوشتی برای
تامین مرغ شب عید از  ۱۵دی ماه تا  ۲۰بهمن
هر س��ال اتفاق میافتد ،اظهار کرد :امس��ال با
پیشبینی تولید  ۱۳۰میلیون جوجه در دی ماه
و  ۱۴۰میلیون در بهمن ماه نسبت به عدد ۱۲۱
میلیون جوجه در مدت مش��ابه س��ال گذشته،
ح��دود ۱۰ت��ا ۱۵درص��داضاف��هتولیدجوجه
داش��تهایم و جای هیچگونه نگرانی در تامین
جوجه گوش��تی مرغداران وجود ندارد و باید به
افزایشتولیدمرغحاصلازاینجوجهتولیدشده
توجهداشت.ویادامهداد:برایکنترلمدیریت
تولی��دوتقاض��اابزاریوجوددارد،بهطوریکه
انجمنجوجهیکروزهواتحادیهسراسریمرغ
گوشتیبایستیمیزانتولیدرابرنامهریزیکنند

وتواناییکنترلتقاضایجوجهریزیمرغداران
گوشتی با رعایت فواصل جوجهریزی را داشته
باشند .در این میان میبایست از این ابزار برای
مدیریت تقاضا بهتر اس��تفاده میشد تا شرایط
کنونی که موجبات افزایش تقاضا و در نهایت
افزی��شقیم��ترادربرداش��ته،بهترمدیریت

میش��د .دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان جوجه
ی��کروزه اضافه کرد :انجمن جوجه یکروزه
طیمکاتباتمتعددآمادگیخودرابهتشکلهای
مربوطه برای برونرفت از شرایط ناپایدار فعلی
اعالم کرده اس��ت تا جوجه تولیدی در ش��رایط
عادی و مدیریت شده در اختیار واحدهای مرغ

گوشتی قرار بگیرد .وی ادامه داد :از ابتدای سال
تالشخودرابرایتداوموثباتتولیدوقیمتدر
طول سال انجام دادیم ،بطوریکه قیمت جوجه
یکروزه ابتدا توسط انجمن حدود ۳۰۰۰تومان
وقیمتاعالمیتوسطتنظیمبازار ۲۵۵۰تومان
اعالم ش��د ،که نس��بت به قیمت  ۲۴۵۰تومان
سال گذشته ،حدود  ۵درصد رشد در نظر گرفته
شد .البته انجمن به این قیمت اعتراض داشت.
صدیقپور تصریح کرد :ابتدای سال با افزایش
تولید جوجه یکروزه و عدم جذب در بازار حدود
 ۵م��اه ،جوج��ه با میانگین قیمت ۱۵۰۰تومان
فروخته ش��د که ب��ا تولید  ۶۰۰میلیون جوجه
در ابتدای س��ال تولیدکنندگان جوجه یکروزه
بالغ بر  ۷۰۰میلیارد تومان زیان کردند .وی در
پای��ان گفت :امیدواریم با تعامل و برنامهریزی
و حضور موثر تشکلهای مرغداران گوشتی و
انجمن جوجه یکروزه در مراکز تصمیمگیر و
ستاد تنظیم بازار به ثبات تولید و پایداری قیمت
کمک کنیم.

خسارت ۶۴۰میلیاردتومانیسیلاخیربهبخشکشاورزی

گروه کشاورزی:بررسیهای اولیه گروههای تعیین خسارت ،میزان
خسارات وارده به زیربخشهای کشاورزی در اثر سیل اخیر را حدود
 ۶۴۰میلیارد تومان برآورد کرده اند .به گزارش اسکناس به نقل از
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،سرپرست وزارت جهاد
کش��اورزی با دس��تور ویژه هیئتی را به سرپرستی معاون آب و خاک
این وزارتخانه به مناطق سیل زده اعزام کرد .بر اساس این گزارش

بازسازی تاسیسات آبی و خاکی کشاورزی شامل قنوات ،انهار سنتی
و کاناله��ای آبی��اری ،بندهای آبخیزداری و اس��تخرهای پرورش
ماهی ،جادههای دسترس��ی ،مزارع و باغات ،جایگاه دام ،واحدهای
مرغداری ،تامین علوفه و اقدامات دامپزشکی از مهم ترین اقداماتی
است که برای کمک رسانی به کشاورزان و دامپروران مناطق سیل
زده در دس��تور کار ق��رار دارد .عم��ده خس��ارتهای وارده به بخش

کش��اورزی در شهرس��تانهای کنارک ،نیکشهر ،چابهار ،قصرقند،
دلگان ،مهرستان ،سرباز ،بمپور ،فنوج ،سیب و سوران و خاش بوده
اس��ت .همچنین به علت بس��ته ش��دن جادههای دسترسی ،در حال
حاضر تعیین خس��ارت قطعی امکان پذیر نبوده و بررس��یهای اولیه
گروههای تعیین خس��ارت ،میزان خس��ارات وارده به زیربخشهای
کشاورزی را حدود  640میلیارد تومان برآورد کرده اند.

بارندگیهایجنوبعاملگرانیگوجهفرنگی

گروه کش�اورزی:رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی میگوید
ک��ه قیم��ت گوجهفرنگی بوتهای درجه  ۱در خرده فروش��یها حدود
 ۹۵۰۰تومان اس��ت .این در حالیس��ت که براساس مشاهدات میدانی
این محصول جالیزی در برخی خردهفروشیها با قیمتهای متفاوت
و بیشتری به فروش میرسد .به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا،با
وجود اینکه قیمت این محصول جالیزی نسبت به یکی دو ماه گذشته

مقداری کاهش داش��ته اس��ت ،اما همچنان این محصول در برخی
خردهفروشیهاباقیمتهایمختلفیعرضهمیشود وبهنظرمیرسد
ک��ه ثب��ات قیمتی بر این محصول خصوصا در نوع بوتهای آن حاصل
نشده است؛ بهگونهای که براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا
قیمت گوجهفرنگی بوتهای درجه  ۱در خرده فروش��یها در محدود
مرکزی شهر به طور میانگین کیلویی  ۸۵۰۰تا  ۱۲هزار تومان است.

علت این تفاوت و نوسانات قیمتی گوجهفرنگی را از اسداهلل کارگر -
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی  -جویا شدیم .وی در پاسخ
به این سوال که چرا گوجهفرنگی این روزها بازار آشفتهای دارد و قیمت
این محصول در برخی خردهفروش��یها متفاوت با نرخ رس��می اعالم
شده است؟ گفت :اخیرا در جنوب کشور بارندگی رخ داده است و این
بارندگیها در نوسانات قیمت این محصول بی تاثیر نیست.

تولــید

دالیل قاچاق زعفران به بازارهای هدف

علی حس��ینی عضو ش��ورای ملی زعفران ،درباره
آخری��ن تح��والت ب��ازار طالی س��رخ اظهار کرد:
هماکنون قیمت هر کیلو زعفران دستهای  ۶میلیون
و  ۵۰۰ه��زار توم��ان و زعفران نگی��ن  ۹میلیون تا
 ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بوده که نس��بت به
هفتهه��ای اخیر از ثبات نس��بی در ب��ازار برخوردار
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،او افزود:
با توجه به تعطیلی سال نو میالدی بازار زعفران در
رکود به س��ر میبرد که انتظار میرود در روزهای
آتی رونق مجدد ،به این بازار بازگردد .حس��ینی با
اش��اره به اینکه به اندازه مصرف کل دنیا در کش��ور
زعفران تولید میشود ،افزود :آمار گمرک مشخص
میکند که ایران به کدام کشورها بیشترین زعفران
را صادر میکند و بر اس��اس آن مس��ئوالن ذیربط
باید سیاس��تگذاری و اس��تراتژی مناسبی را برای
آینده تعیین کنند تا ارزشافزوده بیش��تری نصیب
کش��ور شود .عضو ش��ورای ملی زعفران ادامه داد:
اگر مدیران و سیاس��تگذاران تصمیماتی درست و
عادالنه اتخاذ کنند ،به طوری که با رفع معضالت
پیش روی صادرات ،صادرکنندگان بتوانند بازاریابی
مناسبی برای ورود به بازارهای جدید داشته باشند،
بدون تردید دیگر ش��اهد معضالت فعلی نخواهیم
بود .او با اشاره به اینکه آمار دقیق از صادرات زعفران
در دسترس نیست ،گفت :شنیدهها حاکی از آن است
که تا پایان دی ماه ،گمرک قرار اس��ت آمار جدید
ص��ادرات را اع�لام کند و هم��واره انتطار میرود با
اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر روانسازی صادرات و
بازگشت تعهدات ارزی شاهد رونق صادرات زعفران
طی ماههای آتی باشیم .به گفته او با بهبود شرایط
بازار صادرات در سال آینده میالدی ،میتوان امید
داش��ت که دولت با فعاالن صنعت تعامل بیش��تری
داش��ته باش��د ،ضمن آنکه مسئوالن دولتی عالوه
بر تغییر سیاس��ت ارزی خود باید به دنبال افزایش
کیفیت و خدمات به طور همزمان باش��ند .حس��ینی
با اشاره به دالیل قاچاق زعفران به بازارهای هدف
گفت :با وجود مشکالت متعدد در صادرات رسمی و
شفاف ،طبیعی است که قاچاق زعفران به بازارهای
جهانی رونق میگیرد ،چرا که صادرکنندگان واقعی
به س��بب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به صادرات
ندارن��د و در مقاب��ل قاچاقچی��ان ج��ای آنها را در
بازارهای هدف میگیرند.

