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 تورم خوراکی ها 
از ٦١ درصد گذشت

مرکز آمار ایران - 
گزارش های رســمی از 
ادامه روند افزایش تورم تا 
۴۵.۸ درصد حکایت دارد 
اما نکته مهم اینجاست که 
نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیش از 
61 درصد اعالم شده است.  بر این اساس نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل اســت که در شهریور ماه به 
۴٣.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین ۴٣.٧ درصد بیشتر از شهریور 1٣٩٩ 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده  اند. نــرخ تورم نقطــه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
٣.٢ واحد درصدی به 61.6 درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با کاهش ٠.٧ واحد درصدی 

به ٣۵.۴ درصد رسیده است.
    

وعده وزیر صمت برای کاهش تورم
ایرنا- وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: با 
اجرای کامل برنامه های 
نظام توزیع کاال و خدمات 
بخشی از تورم کشور که 
ناشی از نقدینگی به سبب عدم انسجام نظام توزیع 
است، حل خواهد شد. سید رضا فاطمی امین افزود: 
اگر نظام توزیع کاال و خدمات ارتقاء یابد نقش بسیار 
حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت 
که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آنها 
نشان خواهد داد. وزیر صمت گفت: اجرای پروژه های 
برنامه باید به صورت مداوم مورد پایش و رصد قرار 
گیرد که بــه همین منظور یک مــاه آینده )هفته 
اول آبان ماه( اولین جلسه پایش به منظور بررسی 

عملکردهای این برنامه برگزار خواهد شد.
    

قیمت دستوری بلیت هواپیما باید 
برداشته شود

ایسنا- مدیرعامل 
کت  شــر پیشــین 
هواپیمایی ایران ایر معتقد 
است که باید ضمن نظارت 
بر فروش بلیت هواپیما، 
قیمت گذاری دستوری را حذف کرد و به ایرالین ها 
اجازه داد تا متناسب با سرویسی که ارائه می دهند، 
بهای بلیت را از مردم بگیرند. داوود کشاورزیان افزود: 
به عنوان مثال اگر قیمت تمام شده یک ساعت پرواز 
۵٠ دالر است نباید به شــرکتی اجازه دهیم آن را 
1٠٠ دالر بفروشد و برعکس نباید فشار بیاوریم که 
٢۵ دالر بفروشد. البته حتی اگر یک شرکتی قیمت 
بلیت هواپیما را 1٠٠ دالر بفروشد، ممکن است چند 
هواپیمای مدرن و نو بیاورد و ناوگان خود را نوسازی 
کند و به درد کشــور بخورد اما اگر به او بگوییم باید 
٢۵ دالر بفروشد باید به این فکر کنیم که باقیمانده 

هزینه اش را باید از کجا و چگونه تامین کند.
    

اوپک پالس قیمت نفت را روی 
۷۰ دالر نگه می دارد

اویــل پرایس- 
ائتــالف اوپــک پالس 
تالش می کنــد با وجود 
افزایش ســریع تر از حد 
انتظار تقاضا برای نفت، 
قیمت آن را حدود ٧٠ دالر در هر بشــکه نگه دارد. 
احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق گفت ائتالف 
اوپک پالس تالش می کند قیمت نفت را حدود ٧٠ 
دالر در هر بشکه نگه دارد. عراق امیدوار است قیمت 
نفت باالتــر از 6۵ دالر در هر بشــکه بماند. اوپک و 
متحدانش به رهبری روسیه توافق کرده اند از ابتدای 
ماه اوت ۴٠٠ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه 
کنند تا در پایان نیمه اول ٢٠٢٢ بتوانند به ســطح 

تولید قبل از همه گیری کرونا برسند.
    

ریزش مجدد لیر
بلومبرگ-  ارزش 
لیر ترکیه پس از تصمیم 
بانک مرکزی به کاهش 
نرخ بهره ریــزش کرد. 
تصمیم غیرمنتظره بانک 
مرکزی در کاهش نرخ بهره باعث ریزش مجدد ارزش 
لیر شد. بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت تا نرخ 
بهره را با یک درصد کاهش به 1۸ درصد برساند تا نرخ 
بهره مجددا به سطح خود در ماه آگوست برسد. این 
نگرانی در بین معامله گران وجود دارد که با روی کار 
آمدن تیم مدیریتی جدید در بانک مرکزی ترکیه، 
رجب طیب اردوغان مداخالت بیشــتری را در کار 

این نهاد انجام دهد.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 بررسی آمارها و گزارش های گزارش 
اتــاق بازرگانی تهران نشــان می دهد 
صادرات نفت ایران بــه چین به عنوان 
بزرگترین خریدار طالی سیاه ایران در 
٧ ماهه سال ٢٠٢1 بیش از ٩٠ درصد 

کاهش یافته است. 
ســهم ایران از درآمدهــای نفتی 
حاصل از صادرات  ٢٢٠ هزار بشکه نفت 
به چین حدود 11 میلیون دالر بوده که 
نشان دهنده کاهش چشمگیر صادرات 
به این کشور است و با توجه به این اعداد 
و ارقام می توان گفت طالی سیاه ایران 
بازار عظیم چین را از دست داده و نفت 
کشورهای عربســتان، عمان، عراق و 
امارات جایگزین نفــت ایران در چین 
شده  است و این کشور نیاز ماهانه به ۴1 
میلیون بشکه نفت را از سایر بازارهای 
نفتی تامین کرده و سهم کیک ایران از 

این بازار بسیار ناچیز شده است. 
این در حالی اســت که عربستان، 
عمان، عراق، کویت و امــارات در ٧ ماه 
گذشــته صادرات نفت خود را به چین 
افزایش داده اند و به ایــن ترتیب نفت 
ایران جایگاه خود را در بازار بزرگترین 

شریک تجاری اش از دست داده است. 
کاهش صادرات نفت ایران به چین زیر 
سایه تحریم آمریکا رخ داده، این در حالی 
است که هنوز در محاسبات دولتمردان 
ایرانــی، تکیه بر چین بــرای دور زدن 

تحریم ها جایگاهی ویژه دارد.  
در هفته های گذشــته و با عضویت 
ایــران در ســازمان همکاری هــای 
شانگهای و همچنین برگزاری دیدار ها 
و نشســت های مختلف با همسایگان 
آســیایی و منطقه ای تاحدودی رویه 
سیاســت  خارجی دولت ســیزدهم 

مشخص شده است. 
پس از برگــزاری ایــن دیدارها و 
فرستادن سیگنال های مثبت از سوی 
مســئوالن ایرانی، دو شــرکت بزرگ 
چینی به نام سی.ان.پی.سی و ساینوپک 
خواستار توســعه روابط نفتی با ایران 
شده و پیشــنهادهای خود در زمینه 
سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران 
را به جواد اوجی، وزیر نفت ارائه داده اند. 

در دیدار جواد اوجــی، وزیر نفت با 
ژونگ گویدونگ، رئیس دفتر سینوپک 
در تهران بر آمادگی دولت ســیزدهم 
نســبت بــه همــکاری همه جانبه با 
شــرکت های چینــی برای توســعه 

پروژه هــای صنعت نفــت در بخش 
باالدست و پایین دست تاکید شد. 

اوجی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم 
به چین به عنوان کشور دوست و همسو 
تصریح کــرد: »برنامه ریــزی کردیم 
ظرف چهار تا هشت ســال آینده 1۴۵ 
میلیارد دالر در توسعه بخش باالدست و 
پایین دست صنعت نفت سرمایه گذاری 
شود، از این رو از حضور سرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی در صنعت نفت 

استقبال می کنیم.«
 لزوم همکاری با چین 

در صنعت نفت 
یک تحلیلگــر بازار انــرژی درباره 
احتمال ســرمایه گذاری چینی ها در 
صنعت نفت ایران به خبرنگار روزنامه 
»توسعه ایرانی« گفت: طرح این سئوال 
که آیا می شود به چین اعتماد کرد یا خیر 
اشتباه است، چون چین مانند هر کشور 
دیگری منافع ملی خود را در نظر دارد 
و اشتباهات سیاسی ما باعث می شود 
که از یک سو شــاهد کاهش صادرات 
نفت به چین باشیم و از سوی دیگر روی 
سرمایه گذاری آنها حساب باز کنیم. این 
اتفاق ریشــه در تصمیمات جزیره ای و 
غیر همســو دارد و ما به جای اینکه به 

رفتار قدرت خارجــی توجه کنیم باید 
سیاستگذاری خودمان را اصالح کنیم. 

محمدعلی صادقی در توضیح این 
مطلب افزود: چین کشوری توسعه یافته 
است و در ردیف کشورهای صنعتی باید 
از آن نام برد؛ به عبارت دیگر چین همانند 
چند دهه قبل نیست که به سایر کشورها 
وابستگی داشته باشد بلکه اکنون این 
کشور توانسته مولد بسیاری از مسائل 

فنی و سرمایه ای باشد. 
وی ادامــه داد: ایران نیــز به نوعی 
از خدمــات چیــن در کنــار خدمات 
شرکت  های صنعتی نفتی استفاده کرده 
 است و این  گونه نیســت که از چین به 
عنوان آلترناتیو بی هویت استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: باید بپذیریم که چین 
تبدیل به یک قطب صنعتی شده است 
و در زمینه نفت نیز این کشــور حدود 
6 میلیون بشــکه نفت تولید می کند و 
از امکانات کشورهای صنعتی جهان و 
همچنین امکانات خود به عنوان نوآوری 
استفاده کرده و در حال بهره برداری از 
نفت اســت. در کنار برخی بخش ها ما 
می توانیم از چین استفاده کنیم؛ شاید 
در برخی موارد و تکنولوژی های بسیار 
پیشــرفته نتوان با چین همکاری کرد 
اما در کلیت صنعت نفــت همکاری با 
چین به صورت ۵٠-۵٠ برای کشور ما 

مفید است.
 چرایی کاهش صادرات نفت 

به چین 
این کارشــناس بازار نفــت درباره 
کاهش چشمگیر و ٩٠درصدی واردات 
نفت چین از ایــران و تاثیر تحریم ها بر 
این مساله بیان کرد: اشکال را نباید در 
چین جستجو کرد بلکه اشکال اصلی 
در مدیریت بازار از سوی ایران است. از 
کشورهای صنعتی مانند آلمان، اتریش، 
فرانســه و ... کاال وارد می شود در حالی 
که این کشــورها از پول و سرمایه ایران 
استفاده می کنند و در قبال خرید این 
کاالها تاکنــون نفت فروخته نشــده 
است در حالی اگر آلمان ٢ میلیارد دالر 
کاال به ایران می فروشد باید در مقابل ٢ 
میلیارد دالر نفت نیز خریداری کند. در 

این صورت این کشورها نسبت به خرید 
نفت اجبار خواهند داشــت زیرا ادامه 
فعالیت های تولیدی آنها در گرو خرید 
نفت و تبادل کاال به بازار ایران امکان پذیر 
خواهد بود. این شــرایط نشان دهنده 
مدیریت و کار به شکل جزیره ای است 
و متاسفانه با خرید کاال از سایر کشورها 
در اصل به کارگران آن کشورها کمک 
می کنیم و در مقابل کمکی به کارگران و 

صنایع تولیدی ایران نمی شود. 
وی عنوان کرد: نقش چین در خرید 
نفت از ایران جزئی است و در مقابل نقش 
و تاثیر مدیریت در صادرات و واردات با 
این کشور بسیار مهم است تا بتوان از این 
تجارت ســود برد. بنابراین تشخیص و 
برنامه ریزی برای زمان بحران در تجارت 

بسیار اهمیت دارد. 
وی تاکیــد کــرد: مدیریت غلط 
نتوانســته بحران را تشخیص دهد در 
نتیجه آمار صادرات نفــت به چین تا 
حدود بسیار زیادی کاهش یافته است. 
بنابراین با مدیریت صحیــح و ارزیابی 
درست می شــود تا در زمان مناسب با 
مالحظات در بازار نســبت به خرید و 

فروش اقدام کرد.
صادقی گفت: در بازار نفت آمریکا، 
نفت خام و فرآورده های نفتی به صورت 
استراتژیک ذخیره می شود و هر زمان که 
قیمت ها روند صعودی می یابد نسبت به 
استفاده از این ذخایر اقدام کرده و پس 
از نزولی شدن قیمت ها باردیگر ذخایر 
استراتژیک را تقویت می کنند و با این 

ابزار، کنترل بازار را در اختیار دارند. 
 نفت خام امروز به مثابه 

یک ابزار سیاسی نیست 
وی درباره آینــده بازار نفت جهانی 
درصورت لغــو تحریم های نفتی علیه 
ایران بیــان کرد: بازار جهانی شــرایط 
طبیعی خود را طی می کند و نفت خام 
امروز همانند دهه 6٠ و به مثابه یک ابزار 
سیاسی نیست؛ حتی تحریم های شدید 
علیه نفت ایران نتوانست فشار حداکثری 
بر بازار وارد کند البته شاهد یک سری 
مشــکالت در ایران بودیــم اما طبق 
آمار، تحریم نتوانســت از فروش نفت 

 خام به صورت کامــل جلوگیری کند.  
وی تصریح کرد: متاسفانه هم دشمن 
خارجی داریم و هــم جاهل داخلی به 
طوری که جاهالن داخلی در طول ۸ سال 
گذشته آنچنان بر طبل برجام کوبیدند تا 
برجام از حیض انتفاع خارج شد و هیچ 
مالحظه سیاسی و منفعتی برای منافع 
ملی نداشــتند و آثار منفی شانتاژها بر 
اقتصاد، روابط سیاسی، روابط بین المللی 

تاثیرگذار شد. 
صادقی افزود: هر زمانی که عقالنیت 
وارد قضایا می شود باید به دید مثبت به 
آن نگریســت و از آن بهره برداری کرد. 
اگر برجام پذیرفته شــود و مواردی که 
دولت ســایه و تحمیل کننده شرایط 
ایجاد کرده بود؛ برداشته شود می توان 
نسبت به اعمال برنامه های راهگشای 
آتی امیــدوار بود در غیــر این صورت 
اگر شرایطی که دولت ســایه بر دولت 
قبل تحمیل کرده بود ادامه یابد شاهد 
اثرگذاری آنها در شــرایط سیاســی، 
منطقــه ای، اجتماعــی و همچنین 
مســائل داخلی خواهیم بــود و حتم 
بدانید ادامه این وضعیت، بحران های 
 داخلــی و منطقه ای را بــه ما تحمیل 

خواهد کرد. 

از ایران نفت نمی خرد، اما شرکت هایش برای سرمایه گذاری در کشور دعوت شده اند

معادله پیچیده نفتی ایران در قبال چین
کارشناس بازار نفت 

در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: متاسفانه هم 

دشمن خارجی داریم و هم 
جاهل داخلی به طوری که 
جاهالن داخلی در طول 8 

سال گذشته آنچنان بر طبل 
برجام کوبیدند تا برجام از 

حیض انتفاع خارج شد؛ این 
افراد هیچ مالحظه سیاسی 

و منفعتی برای منافع 
ملی نداشتند و آثار منفی 
شانتاژها بر اقتصاد، روابط 
سیاسی، روابط بین المللی 

تاثیرگذار شد

بازار ســرمایه در دو هفته گذشته برخالف 
روندی که از ابتدای تابستان داشت، مسیر نزولی 
به خود گرفت به طوری که شاخص کل بورس که 
از یک میلیون و ۵۵٠ هزار واحد گذر کرده بود تا 
کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد کاهش یافت. 
موضوعی که یک تحلیل گر بازار سرمایه علت آن 

را وجود چند ابهام برای این بازار دانست.
ســعید جعفری در گفت و گو با ایسنا به این 
سوال که چرا روند بازار سرمایه در دو هفته گذشته 
منفی بود پاســخ داد: یکی از دالیل این موضوع 

عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی مانند نرخ بهره 
بین بانکی یا همان نرخ سود بین بانکی و متعاقب 

آن افزایش نرخ سود اوراق درآمد ثابت است.
وی ادامه داد: در واقع اتفاقی که در دو هفته 
گذشــته رخ داده این اســت که نرخ سود اوراق 
درآمد ثابــت یا همان اوراق دولتــی حداقل دو 
درصد نسبت به اوایل تابستان افزایش پیدا کرده 
اســت همین موضوع باعــث افزایش جذابیت 
اوراق درآمد ثابت و کاهش جذابیت بازار سهام 
می شود. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به روی 

کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم 
به تازگی مســتقر شــده و همه انتظار دارند در 
جهت کنترل تورم اقداماتی انجام دهد و یکی از 
ابزارهای کوتاه مدت کنتــرل تورم افزایش نرخ 
 اوراق اســت. همین اتفاق باعث افزایش ترس 

در بازار سهام شد.

بازار سرمایه با مشکل تقاضا مواجه است
جعفری در ادامه با بیان این که چند عامل 
دیگر در ریزش دو هفته اخیر بازار ســرمایه 
تاثیرگذار است توضیح داد: یکی از این عوامل  
ریسک افت قیمت های جهانی است برای مثال 
قیمت سنگ آهن ریزش زیادی تجربه کرد و 
باعث شد برخی ســرمایه گذاران نگران این 
باشند این اتفاق به قیمت اکثر محصوالت د ر 
دنیا تسری پیدا کند. وی ادامه داد: عامل دیگر 
نیز ابهامات موجود پیرامــون آغاز مذاکرات 
سیاســی اســت چرا که گمان می رود توافق 
صورت بگیرد و نرخ دالر کاهش قابل توجهی 
را تجربه کند. این چند عامل باعث شده عدم 

تقاضا در بازار زیاد شود.

جعفری ادامه داد:  در واقع در حال حاضر 
بازار سرمایه بیشتر از نظر تفاضا مشکل دارد. 
یعنی فروشنده ها قوی نیســتند اما به دلیل 
مذکور جذابیت برای خریداران وجود ندارد و 

خریدار محتاط شده و عقب نشسته اند.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در هفته 
پیش رو رونــدی صعــودی در پیش خواهد 
گرفت گفت: منظورم از رونــد صعودی این 
اســت ریزشــی که در دو هفته قبل تجربه 
کرده ایم جبران خواهد شد اما حدس می زنم 
تا اوایل آذرماه بازار متعادل، نوسانی و خنثی 
باشد و نمی توان انتظار صعود شدیدی از آن 
داشت تا زمانی که ریسک ها و ابهامات مذکور 

برطرف شود.

پیش بینی مسیر حرکت بازار سرمایه

چه عواملی  شاخص بورس را قرمزپوش کرد؟

خبر

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: تا جایی که 
اطالع دارم بعد از تحریم های بانکی بیشتر خریدهای ما به صورت 
تهاتر کاالیی پیش می رفت به عنوان مثال در ســال های اخیر 
موضوع تهاتر نفت و نهاده های دامی با روســیه را داشتیم، یا در 
سال ٩٧ می توانستیم در ازای واردات ٢ کیلوگرم الشه گرم، یک 
کیلوگرم دام زنده صادر کنیم و اینگونه مشکل ما برطرف می شد 

که متاسفانه تداوم نیافت.
منصور پوریان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اهمیت تهاتر در 
بخش کشاورزی اظهار داشت: تهاتر فعالیت قدیمی در اقتصاد 
است و ما با استفاده از آن می توانیم در ازای نفت یا مشقات آن، 

کاالی اساسی وارد کشور کنیم. 
وی ادامه داد: در ایران برای بعضی کاالها وضعیت نســبی 
داریم، شاید برای تهیه بعضی کاالها با مشکل رو به رو شویم اما 
با کمک تهاتر می توانیم کاالی مورد نیاز را تهیه کنیم. از زمانی 
که مشکالت بانکی و تحریم ها بیشتر شــد شاهد رشد تهاتر با 

کشورهایی که امکان تعامل داشتند بودیم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور تصریح کرد: یکی 
از مشکالت کشور ما فروش نفت اســت، با فروش نفت ارز وارد 
کشور می شود تا بتوانیم در مقابل آن کاالهای مورد نیاز را تامین 
کنیم. البته این مبادله کاال با کاال همیشه با نفت انجام نمی شود 
برای مثال به چین ماده اولیه مانند سنگ می دهیم اما در مقابل 
کاالی نهایی تحویل می گیریم. پوریان با اشاره به اینکه وجود یک 
سری کاالها در ایران امتیاز خوبی برای واردات و صادرات محسوب 
می شوند گفت: واردات و صادرات به چند صورت مانند ارز و تهاتر 
صورت می گیرد. درحال حاضر استفاده ارز برای کشور ما امکان 

پذیر نیست اما تهاتر انجام این کار را برای ما ممکن کرده است.
این مسئول با اشاره به مشکالتی که صادرات به وسیله ارز برای 
اقتصاد به وجود آورده بود عنوان کرد: یکی از مشکالت ارزی بود 
که وارد کشور می کردیم، زیرا باید وارد سیستم ارزی می شد اما 
بحث نبود ارز، کمبود ارز و عدم بازگشت ارز سبب شد مجموعه 
اقتصادی کشور با مشکل روبه رو شود. در این راستا بسیاری از 
صادرکنندگان چنان با مشکل مواجه شدند که مجبور به تعطیلی 

کارشان شدند. وی ادامه داد: به  وسیله تهاتر می توان کاالی مورد 
نیاز کشور را وارد و مشکل را حل کرد. امروز مشکل اصلی ایران 
واردات است اما این کار یکی ابزارهایی است که تحریم ها را دور 

می زند.
وی افزود: در همین راســتا ما پیشــنهاد تهاتر دام زنده با 
نهاده های دامی را به وزارتخانه داده ایم که متاسفانه تاکنون بدون 

پاسخ مانده است.
دام ها روی دست دامداران ماند

وی گفت: در سال جاری با توجه به شرایط کرونایی و کاهش 
مصرف، بیشتر دام پرواری زمستان ٩٩ و نیمه نخست سال جاری 
دست دامدار مانده و باعث شده که دام چربی بگیرد. بطوری که 
در حال حاضر نزدیک به ٧ میلیون راس گوسفند چربی گرفته 
و ٢٠٠ هزار راس گوساله باالی ۸٠٠ کیلوگرم داریم که دست 

تولیدکننده مانده است.
 رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه با مشکل انباشت 
دام پرواری روبه رو هستیم، گفت: در سال جاری با توجه به شرایط 
کرونایی و کاهش مصرف، بیشتر دام پرواری زمستان ٩٩ و نیمه 
نخست سال جاری دست دامدار مانده و باعث شده که دام چربی 
بگیرد. بطوریکه در حال حاضر نزدیک به ٧ میلیون راس گوسفند 
چربی گرفته و ٢٠٠ هزار راس گوساله باالی ۸٠٠ کیلوگرم داریم 

که دست تولیدکننده مانده است.

پوریان افزود: با وجود مصوبه اردیبهشت امسال مبنی بر مجوز 
صادرات دام زنده، هنوز هیچ گامی تا امروز در راستا برداشته نشده 
است. با این روند دام های پرواری پاییز هم به میزان موجود افزوده 
می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت 
قرمز بین ۵۵ تا 6٠ هزار تومان است که حداکثر تا 1۵٠ هزار تومان 
دست مصرف کننده می رسد، اما قیمت گوشت منجمد وارداتی 
تقریبا ٢٢٠ هزار تومان می شود بنابراین ادامه این روند ظلم به 

تولیدکننده و دامدار است.
رییس شورای تامین دام کشور در مورد آخرین وضعیت 
واردات یونجه گفت: به دلیل خشکســالی مجبور به واردات 
یونجه از روســیه شــدیم که تا امروز بیش از 1۵٠ هزار تن 

واردات صورت گرفته است.

تهاتر نوظهور میان  ایران و روسیه : 

نفت دادیم، نهاده دامی گرفتیم 


