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حوادث

واژگونی آمبوالنس در خیابان طالقانی

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوش��مند ترافیک
پلی��س راه��ور پایتخت ،از واژگونی یک دس��تگاه
آمبوالن��س به علت س��رعت زی��اد خبر داد و گفت:
این حادثه مصدومی نداشت .سرهنگ محمد رازقی
گفت :ساعت  ۱۰:۳۵در مسیر خیابان طالقانی قبل از
پل حافظ یک دستگاه آمبوالنس بخش خصوصی
که در این مسیر در حال حرکت بوده ناگهان واژگون
میشود .وی گفت :این آمبوالنس به قصد اعزام به
مأموریت بیمارستان مسیح دانشوری بوده که در راه
و به پهلوی راست واژگون گردیده است.

افشای راز قتل زن ساوجی با
دستگیریهمسرش

م��ردی ک��ه به علت برخ��ی اختالف��ات خانوادگی،
همسرشرابهقتلرسانیدهبود،درعملیاتکارآگاهان
پلیس شهرس��تان ساوه دستگیر شد .سرهنگ "علی
اکبر عیسی آبادی" فرمانده انتظامی شهرستان ساوه
گفت :در روزهای پایانی آذرماه امس��ال گزارش��ی از
وقوع یک مورد خودکشی در منزلی مسکونی در یکی
از محله های شهرستان به مرکز فوریت های پلیس
 110اعالم شد و بالفاصله تیمی از کارآگاهان پلیس
شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
ویاضافهکرد:دراقداماتکارشناسیپلیسمشخص
شد که این فرد به قتل رسیده است و با آغاز بازجویی
از بستگان این فرد ،ظن کارآگاهان به همسر این فرد
که در زندان به سر می برد ،بیشتر شد .او ادامه داد :با
تکمیل تحقیقات اسناد و مدارک الزم از ارتکاب قتل
توسط همسر مقتول به دست آمد و با هماهنگی مرجع
قضائی این فرد دستگیر شد .وی خاطرنشان کرد :در
بازجویی های انجام شده ،فرد دستگیر شده به ارتکاب
قتل همس��رش در دوران مرخصی از زندان به علت
برخی اختالفات خانوادگی اعتراف کرد.

کاهش  ۱۰درصدی
آمار خودکشی در
بازه  ۷ساله

خــبرویـژه

رئیس سازمان اجتماعی کشور از کاهش  ۱۰درصدی آمار خودکشی در کشور ظرف بازه زمانی  ۷ساله خبر داد« .تقی رستموندی» گفت :ظرف  ۱۵سال گذشته شیب موضوع خودکشی در
کشور افزایشی بوده که همین موضوع موجب برخی نگرانیها شده است .لذا باید به لحاظ سالمت روان و موضوعات اخالقی و شرعی این موضوع مد نظر قرار گیرد .وی افزود :میانگین جهانی
خودکشی به ازای هر صد هزار نفر در جهان  10.5نفر است که این میانگین در کشور ما به ازای هر صد نفر  ۶.۲نفر است ،ولی باید روند افزایشی این موضوع متوقف شود .در همین مسیر در
برنامهای که توسط وزارت بهداشت ارائه شد مقرر شده است تا در بازه زمانی  ۷ساله عالوه بر جلوگیری از افزایش شیب خودکشی در کشور شاهد کاهش  10درصدی این موضوع باشیم.

جامعه

رئیس سازمان تامین اجتماعى خبر داد؛

تسویه بدهى تامین اجتماعى به مراکز درمانى تا هفته آینده
گروه اقتصاد اجتماعی :رئیس سازمان تامین
اجتماعى از صفر شدن بدهى این سازمان به
مراک��ز درمان��ى تا هفته آینده خبر داد و گفت:
می��زان بده��ى به بانک ها نیز تا پایان س��ال
کاهش مى یابد.
بهگزارش«اسکناس»بهنقلازاقتصادآنالین؛
«مصطفی س��االری» دیروز در جلسه هیات
نمایندگان اتاق ایران درباره جزییات پرداخت
بدهى هاى سازمان تامین اجتماعى گفت :در
پایان اس��فند س��ال گذشته با  ٤٣هزار میلیارد
تومان و خرداد امسال با  ٤٦هزار میلیارد تومان
بدهی انباشت مواجه شدیم و در مجموع ٣٠
هزار میلیارد تومان نیز به بانکها و  ١٦هزار
میلی��ارد به مراکز درمانی بدهى داش��تیم که
توانس��تیم بخش��ی از این بدهیها را پرداخت
کنیم.
او ادام��ه داد١٠ :ه��زار میلیارد تومان از بدهی
ب��ه مراک��ز درمانی را در خرداد و تیر امس��ال
پرداخت کردیم و بقیه را در هفته آینده پرداخت
میکنی��م .س��االرى اضافه ک��رد :همچنین
٥ه��زار میلیارد تومان باب��ت پرداخت بدهی

مراکز درمانی از دولت تس��هیالت گرفتیم و
از منابع دیگر نقدینگی دریافت کردیم تا بدهی
این بخش را به صفر برسانیم.
ساالرى تصریح کرد :سازمان تامین اجتماعی
مانند بقیه صندوقها بیمش��کل نیست و اما
مشکالت فعلى جاى نگرانى ندارد؛ البته باید
تدابیر و همکاریهایی در این خصوص داشته

باشیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
ساالرى اظهار کرد :در سال جاری  ١٢٦هزار
میلی��ارد توم��ان پیشبین��ی منابع و مصارف
داش��تهایم ک��ه البته تامی��ن منابع و مصارف
م��ا در ح��دود  ١٣٠هزار میلیارد تومان خواهد
شد؛ همچنین حدود  172هزار میلیارد تومان
برای سازمان تامین اجتماعى در بودجه در نظر

گرفتهایم که تقریبا منطقی است و میتوانیم
با روشهای مختلف تامین کنیم.
وى درباره هزینه هاى معمول سازمان توضیح
داد :ما به جز ماههای آخر س��ال و بهمن ماه
که عیدی مستمری بگیران که بالغ بر ٣٥٠٠
میلی��ارد تومان اس��ت را پرداخ��ت میکنیم،
ماهانه  ٩٦٠٠میلیارد تومان هزینه داریم.
ساالرى گفت :در آذر ماه منابع و مصارف ما
با هم تطابق داشته اما در دی ماه حدود ٣٠٠
میلیارد تومان منابع ما بیشتر از مصارف بوده،
ام��ا وضعیت نگران کنن��دهای نداریم ضمن
اینکه به بخش خصوصی هم فشار نمیآوریم
و سهم فروشی هم نکردهایم.
رییس سازمان تامین اجتماعى درباره بدهى
هاى بخش خصوصى نیز بیان کرد :مطالبات
بخ��ش خصوص��ی ه��م تا پایان ش��هریور را
پرداخت میکنیم و مطالبات آن ها برای مهر
و آبان امس��ال را نیز تعیین تکلیف میکنیم؛
همچنین بدهی بانکی را حتما کاهش خواهیم
داد تا نس��بت به س��ال گذش��ته بدهی تامین
اجتماعی کمتر شود.

یشدهاند
«مداحاننامدار»تبدیلبهسلبریت 
ِ

گروهاقتصاداجتماعی:معاونفرهنگیتبلیغیحوزههایعلمیهخواهران
گفت :مدتی غفلت کردیم و مجالس مداح محور شد و اینگونه شد که
مداحاننامدارمانندسلبریتیهابهچهرههایشاخصیکهتاثیرگذارهم
هستند،تبدیلشدند ،بهگونهای کهرابطهمداحوطرفدارانش بهصورت
مرید و مرادی ش��د .به گزارش«اس��کناس» به نقل از ایلنا« ،معصومه
ظهیری» گفت :در ابتدا باید جامعه مداحی را بشناسیم .جامعه مداحان

در گذشته اینگونه بود که به اصطالح به آنها پای منبری گفته میشد و
به این صورت تقسیمبندی شده بودند که برخی از آنها در شهرستانها
س��کنی داش��تند و بعضا در ایام تبلیغی مانند ماه محرم ،فاطمیه و ماه
رمضان به مناطق مختلف اعزام میش��دند ،مانند روحانیون که برای
تبلیغ اعزام میشوند .وی ادامه داد :سبک زندگی اهل بیت(ع) شامل
شجاعت ،دل نبستن به دنیا ،مردمداری و نوعدوستی است که بخشی

از این سبک را مداحان میتوانند در اشعار خود بیاورند و در قالب هنر
به مردم نشان دهند و این موضوعی است که مداحان باید به آن توجه
کنن��د .مق��ام معظم رهبری نکته زیبایی را در این خصوص به مداحان
متذکر شدند و مداحان باید سبک زندگی اهل بیت را از طریق اشعارشان
به مردم بیاموزند ،اینکه شعر میخوانند؛ چشمش قشنگ است ،قدش
بلند است ،سبک زندگی اهل بیت نیست،

نامه جعلی برای ویروس کرونا

دی��روز نام��ه ای در خصوص ابتالی  ۴۵فرد مبتال
و  ۴قربان��ی در ای��ران ب��ه کروناویروس در فضای
مجازی منتش��ر ش��د ،که به س��رعت مورد تکذیب
قرار گرفت.
« قاس��م ج��ان بابای��ی» معاون بهداش��ت وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش و پزش��کی به این نامه
واکنش نش��ان داد ،گفت «:این نامه جعلی اس��ت.
رونوش��تها سراس��ر ایراد اس��ت چراکه هیچ وقت
در چارچ��وب اداری مع��اون وزیر به رئیس جمهور
نام��ه نمیزن��د بلکه این کار به عهده ش��خص وزیر
بهداشت است.
او افزود :در این نامه از امضا  ،شماره نامه و عبارات
کامال غیر مصطلح متعدد در متن نامه که در شرح
مسائل پزشکی ،رایج نیست؛ استفاده شده است.

اضافه خدمت سربازان بخشیده شد

سربازان فراری در صورت معرفی خود از  ۲۶بهمن تا
 ۱۸اسفند  ،۱۳۹۸حبس در نظر گرفته نمیشود.
طرح بخشش زندان و اضافه خدمت سربازان غایب
و فراری از  ۲۶بهمن ماه همزمان با «روز مادر» تا
 ۱۸اسفند ماه «روز پدر» اجرایی میشود.
ب��ر اس��اس قوانین خدمت وظیفه ف��رار از خدمت،
مج��ازات حب��س دارد .س��ربازان غای��ب و فراری
میتوانن��د در ابت��دای وق��ت اداری ب��ا مراجع��ه به
دادسرای نظامی شهر خود و تا قبل از اتمام ساعت
کار به خدمت خود ادامه دهند و مجازات زندان برای
آنها در نظر گرفته نمیشود.

یکی از متهمان متواری بانک سرمایه
محاکمهمیشود

دادگاه رسیدگی به اتهامات دو متهم دیگر مربوط به
پرونده بانک سرمایه دبروزبرگزار شد .در شعبه سوم
ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده متهمان مجید
عادلیان و احسان خادم از دیگر متهمان پرونده بانک
سرمایه برگزار شد .مورد اتهامی این افراد حدود ۶۰
میلیارد تومان اس��ت که مربوط به حوزه تس��هیالت
ریالی بوده اس��ت .این متهمان مربوط به دور جدید
و شش��م پرونده بانک س��رمایه محسوب میشوند.
علیرغ��م تعیین وق��ت دادگاه ،خادم از متهمان این
پرونده متواری است .خادم از جمله متهمانی است
که از بانک سرمایه وام کالن دریافت کرده است.

کشاورزی
ضرر هنگفت کشاورزان کرمانی

ازمیاناخـــبار

«خیار»خریدارندارد!

 ۲.۵برابر نیاز بازار شکر
در حال عرضه است

دبیر انجمن قند و ش��کر با اش��اره به اینکه  ۲.۵برابر
نیاز کشور شکر در بازار عرضه می شود ،گفت :باید
بر فرآیندی که شکر از کارخانه خارج میشود تا به
مصرف نهایی برسد ،نظارت بیشتری انجام شود.
«بهم��ن دانایی» با اش��اره به آخرین وضعیت بازار
شکر اظهارداشت :حدود سه هفته قبل التهاباتی در
بازار ایجاد و موجب شد دولت عرضه شکر به بازار
را افزایش دهد .وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه
حدود  ۱۳تا  ۱۴هزارتن حواله شکر صادر میکنیم،
گفت :این درحالی اس��ت که نیاز مصرفی کش��ور به
شکر تا آخر بهمن ماه حداکثر شش هزارتن در روز
اس��ت بنابراین بین  ۲تا  ۲.۵برابر عرضه بیش��تر در
بازار در حال انجام است.
وی افزود :با این توزیع موفق شدیم که قیمت شکر
را درب کارخانه و در عمده فروشیها در حدود نرخ
مصوب نگه داریم ضمن اینکه ما از مسئوالن دولتی
خواسته بودیم بر فرایندی که شکر از کارخانه خارج
میش��ود تا به مصرف نهایی برسد نظارت بیشتری
انجام دهند.

اسفندماه  70هزار تن بیش از نیاز
کشور مرغ تولید می شود

عض��و هیأت مدیره کانون
سراس��ری مرغ��داران
گوش��تی با بیان اینکه نیاز
ماهانه کشور به مرغ 210
هزار تن اس��ت،گفت:تنها
در م��اه اس��فند  ۲۸۰هزار
تن گوشت مرغ در کشور تولید خواهد شد.
«برومن��د چهارآئی��ن» گفت :برای تولید این میزان
گوش��ت مرغ ۱۴۰ ،میلی��ون قطعه جوجه ریزی در
واحدهای مرغداری انجام شده است.
وی افزود :نیاز ماهانه کش��ور به گوش��ت مرغ ۲۱۰
هزار تن اس��ت بر این اس��اس  ۷۰هزار تن در اسفند
امسال مازاد تولید خواهیم داشت.
وی گفت :در حالی که هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ
زنده در درب واحدهای مرغداری به طور متوس��ط
 ۸هزار و  ۳۰۰تا هشت هزار و  ۴۰۰تومان است اما
قیمت تمام ش��ده هر کیلو مرغ برای مرغداران ۱۰
هزار و  ۳۰۰تومان تمام می شود».

گروه کش�اورزی :افزای��ش هزینههای تولید
و قیم��ت پایین خیارس��بز در جنوب اس��تان
کرمان باعث ش��د ت��ا خیارکاران این منطقه،
محصول خود را به خیابان بریزند .به گزارش
«اسکناس» به نقل از ایرنا ،افزایش سطح زیر
کشت و هزینههای تولید ،نبود بازار مناسب و
درنهایت پایین بودن قیمت خیارسبز در جنوب
کرمان باعث ورود خسارت به کشاورزان این
منطقه ش��ده اس��ت به گونهای که برخی از
کش��اورزان حتی از برداش��ت محصول خود
دست کشیدهاند و برخی از آنها در شهرستان
رودبار جنوب وقتی با نرخ پایین این محصول
مواجه شدند تولیدات خود را به خیابان ریختند
ت��ا ب��ا ای��ن کار ،اعت��راض خ��ود را به گوش
مسووالن برسانند.

 مش�کل خی�ارکاران جن�وب کرمان نبود

بازار است

ص��ادر کننده نمونه کش��ور در این خصوص
به خبرنگار ایرنا گفت :مشکل امروز خیارسبز
هفت شهرس��تان جنوبی استان کرمان ،نبود
بازار مناسب است.
جهانبخ��ش بهزادنژاد اظهار داش��ت :قیمت
هر کیلو خیارس��بز زمینی  ۵۰۰تومان و خیار
گلخانه ای یکهزار تومان اس��ت که با توجه
به هزینههای باالی کش��ت ،این مبلغ توجیه
اقتص��ادی نداش��ته و ض��رر  ۱۰۰درص��دی
کشاورزان را به همراه داشته است .

تولــید

وی تصری��ح کرد :تولی��د زیاد محصول خیار
س��بز و در نتیجه نبود توازن بین بازار تولید و
مص��رف یکی از علتهای اصلی پایین بودن
قیمت خیار سبز جنوب کرمان است.
این صادرکننده با بیان اینکه در سالهای قبل
بیش��تر خیار کش��ور در منطقه جنوب کرمان
تولید میشد ،بیان داشت :امروز کشت خیار
در سراسر کشور انجام میشود و این موضوع
باعث افزایش تولید این محصول شده است.
بهزادنژاد نبود بس��تهبندی مناسب صادراتی
را از جمله مش��کالت حوزه کشاورزی جنوب
کرم��ان برش��مرد و گفت :اگر بس��تهبندی،
صادراتی باش��د دس��ت صادرکنندگان برای
صادرات باز ش��ده و در نهایت ش��اهد کاهش
مش��کالت بخ��ش کش��اورزی خواهیم بود.

طرح  ۴۶هزار هکتاری آبیاری دشت
سیستان سریعتر تکمیل شود

صادر کننده نمونه در سال  ۹۸گفت :مهمترین
معضل بخش کش��اورزی نب��ود برنامهریزی
صحی��ح در انتخ��اب محص��ول و ن��وع رقم
محصول برای کاش��ت و بازار هدف اس��ت و
تا زمانیکه بازار هدف مش��خص نباش��د هیچ
برنامهریزی هدفمندی در سیس��تم کش��ت
کشاورزی وجود ندارد .بهزاد نژاد افزود :یکی
دیگر از مشکالت بخش کشاورزی نبود حمل
و نق��ل و ترانزیت مناس��ب ب��وده که زنجیره
صادرات را دچار مشکل میکند.

 ورود سازمان تعاون روستایی


فرمان��دار رودب��ار جنوب با اش��اره به کاهش
قیمت خیارسبز گفت :با دستور معاون استاندار
کرمان ،سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان
برای رفع این مشکل مداخله میکند.

استقبال پایین دامداران از طرح پالک کوبی دام

گروه کشاورزی  :مرکزی مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت:
طرح پالک کوبی دام توسط اتحادیه ها آغاز شده است ،اما به دلیل
هزین��ه آن و ب��اور دام��داران مبنی بر لحاظ ش��دن مالیات برای آنها
با اجرای این طرح ،اس��تقبال خوبی از آن صورت نگرفته اس��ت .به
گزارش «اسکناس» به نقل از ایسنا«،محسن شانقی»  ،با اشاره به
اب�لاغ دس��تورالعمل خرید و ف��روش و حمل و نگهداری دام و لزوم
آمادگی برای اجرای این دستورالعمل در استان مرکزی ،بیان کرد:
در این راس��تا اتحادیه دامداری اس��تان مسئولیت پالک کوبی دام را
متقبل شد که در این بین جهاد کشاورزی و بیمه نیز کمک الزم را

خواهند داش��ت .وی با بیان اینکه طرح پالک کوبی توس��ط اتحادیه
ها آغاز ش��ده اس��ت ،اما به دلیل هزینه آن و باور دامداران مبنی بر
لحاظ ش��دن مالیات برای آنها با اجرای این طرح ،اس��تقبال خوبی از
آن صورت نگرفته است ،گفت :هزینه پالک کوبی دام سنگین ۸۳۰۰
تومان و دام سبک نیز  ۴۵۰۰تومان است ،اما در کنار این هزینه ها،
مش��کالت موجود در زمینه س��امانه جامع هویت دام ،زمانبر بودن
ثبت در سامانه ،عدم وجود کدپستی در برخی از روستاها ،برخوردار
نبودن دامداری ها از شناسه یکتا و ثبت نشدن در پنجره واحد باعث
شده است که کار به سرعت پیش نرود و گاهی تغییراتی در سامانه

محمود قانعی افزود :خیارکاران این شهرستان
ب��ه دلی��ل کاهش نرخ قیمت خیار س��بز ،در
فرمانداری برای رفع مشکل حضور یافتند که
پساز شنیدن صحبت های کشاورزان ۲۰ ،نفر
به عنوان نماینده کشاورزان انتخاب شدند.
وی از برگ��زاری نشس��ت ش��ورای تامی��ن
شهرس��تان رودبارجنوب ب��ه دلیل اعتراض
کشاورزان به کاهش نرخ خیارسبز خبر داد و
گفت :در این نشس��ت  ۲۰نماینده کشاورزان
حضور داش��تند و پس از بررس��ی موضوع و
رایزنی انجام شده در نهایت با دستور معاون
استاندار مقرر شد که سازمان تعاون روستایی
جنوب کرمان برای خرید خیار با نرخ توافقی
ورود کند.
فرماندار رودبار جنوب با بیان اینکه هم اکنون
قیم��ت ه��ر کیلو خیار س��بز محلی بین ۱۰۰
تا  ۲۰۰تومان اس��ت ،اظهار داش��ت :با ورود
س��ازمان تعاون روس��تایی امیدواریم ش��اهد
کاهش مشکالت کشاورزان باشیم.
وی ممنوع ش��دن واردات خیارس��بز توس��ط
کشور عراق را یکی از مشکالت این کشاورزان
برشمرد و گفت :اطالع رسانی زیادی در زمینه
جلوگیری از کش��ت خیارس��بز انجام شد ولی
کش��اورزان ب��ه این اطالع رس��انیها توجه
نکردند و امروز با این مشکل مواجه شدند.
قانعی اظهار داشت :دولت تمام تالش خود را
برای رفع این مشکل انجام خواهد داد.

ها ایجاد می ش��ود که اس��تان ها در جریان قرار نمی گیرند .ش��انقی
با اشاره به اینکه به نظر می رسد تاکنون  ۱۰تا  ۱۵درصد دام های
استان پالک کوبی شده اند ،تصریح کرد :طبق دستورالعمل صادره
انتقال دام به اس��تان های مرکزی باید با هماهنگی صورت گیرد،
اما با توجه به انباشت دام سنگین در استان هماهنگی ها به سرعت
انجام نمی گیرد و حتی امکان صدور گواهی حمل به صورت دستی
ممکن نیس��ت .او گفت :تولید س��االنه اس��تان  ۵۵هزار تن گوش��ت
قرمز اس��ت که  ۱۷هزار تن آن مصرف داخل اس��ت و باقی به س��ایر
استان ها ارسال می شود.

سرپرس��ت وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ر ضرورت
تکمی��ل هر چه س��ریعتر طرح  ۴۶ه��زار هکتاری
انتقال آب با لوله به دشت سیستان تاکید کرد.
«عباس کش��اورز» در نشست شورای مدیران این
وزارتخانه تصریح کرد :طرح  ۴۶هزار هکتاری انتقال
آب با لوله به دش��ت سیس��تان باید هرچه س��ریعتر
تکمیل شود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی ادام��ه داد :تثبی��ت ش��نهای روان و توس��عه
اس��تخرهای پرورش ماهی از دیگر اقداماتی اس��ت
که میتواند به افزایش درآمد کش��اورزان و توس��عه
کشاورزی منطقه کمک کند .توجه به مسائل و ابعاد
اجتماعی طرح و مش��ارکت و همراهی کش��اورزان
برای پیشبرد بهتر کارها اقدامی ضروری است.

تخممرغتقلبینداریم

مدیرعام��ل اتحادی��ه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار
اع�لام ک��رد که تخم مرغ تقلبی یا پالس��تیکی در
بازار وجود ندارد.
چن��دی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتش��ر
ش��د که نش��ان میداد تخممرغهایی از جنس مواد
پالستیکی تولید و به بازار مصرفی عرضه میشود.
در ای��ن ویدی��و ذکر ش��ده بود که این تخممرغهای
تقلبی در کشور چین ساخته و در بازار توزیع میشود.
در این راستا مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ
تخمگذار ضمن رد این شایعه اعالم کرد که صنعت
تولید تخممرغ صنعت عظیمی اس��ت و باتوجه به
تولیدات روزانه آن که فراتر از نیاز مصرف کنندگان
است ،نیازی به تولید تخممرغ تقلبی یا ساختهشده
با مواد پالستیکی ندارد.
«رضا ترکاشوند» گفت:ماهانه  ۹۰هزار تن و روزانه
 ۳۰۰۰تن تخممرغ در کشور تولید و به بازار عرضه
میش��ود .ای��ن تولی��دات به حدی اس��ت که از نیاز
مصرف روزانه نیز بیش��تر اس��ت و برای مصارف
دیگری استفاده میشود.
وی با بیان اینکه روزانه  ۱۰۰تن تخممرغ از ایران
صادر میش��ود ،گفت :کش��ورهایی که به آنها تخم
مرغ صادر میکنیم ،عبارتند از افغانس��تان ،عراق،
عمان و قطر .البته تقاضا برای صادرات بیش از این
است ولی برای برهم نخوردن بازار داخلی بیش از
این مقدار صادر نمی شود.

