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حوادث

لیدراصلیفرارزندانیانسقزاعدامشد

دادس��تانعمومیوانقالبمرکزاس��تانکردستان،از
دستگیری ۶۵نفر از زندانیان فراری زندان سقز خبر داد
و گفت :یکی از طراحان اصلی این فرار که اعدام شد،
سابقهشرارتواخاذیمسلحانهراداشت.بهنقلازمرکز
رسانهقوهقضائیه،محمدجباری،ازدستگیری۶۵نفراز
زندانیانفراریزندانسقزخبردادوگفت:درحالحاضر
۹نفراززندانیانفراریباقیماندهاستکهاقداماتبرای
دس��تگیریآنهانیزدرحالانجاماس��ت.ویدرادامه
درباره حکم مصطفی سلیمی یکی از زندانیان فراری
از زندان سقز که صبح امروز اجرا شده است ،ادامه داد:
حکم اعدام وی در سال  ۸۳در شعبه اول دادگاه انقالب
سقزصادرودردیوان عالی کشوردرتاریخ ۱۶اسفند۸۳
تأییدشدهبود.جباریدررابطهباجرماینزندانی،افزود:
جرم او سرقت مسلحانه ،شرارت ،ایجاد رعب و وحشت
در چندین روس��تا از روستاهای سقز ،اخاذی مسلحانه
و آزار و اذیت مردم و س��لب امنیت و آرمش مردم بوده
است.دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانکردستان،
تصریح کرد :همچنین در کنار همه این جرایم ،زندانی
مذکور در قتل عمدی و شهادت دو نفر از پرسنل حوزه
فرماندهی انتظامی سقز در درگیری مسلحانه سال۸۳
مشارکت داشته است.

 ۱۶استان درگیر حوادث جوی

رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ،از
امدادرس��انی ب��ه یک هزار و ۵۲نف��ر در حوادث جوی
 ۷۲ساعت گذشته خبر داد.مرتضی سلیمی ،در تشریح
عملیاتامدادرسانیدرحوادثجوی۷۲ساعتگذشته
گفت ۱۶:استاناصفهان،البرز،تهران،خراسانجنوبی
وشمالی،سمنان،فارس،قم،قزوین،کرمان،کرمانشاه،
گلستان ،گیالن ،لرستان و یزد در این مدت از حوادث
جوی متأثر بودند و عملیات امدادرسانی در  ٢٩شهر و
روستا و یک محور کوهستانی انجام شده است.

 ۷۰۰۲۹ابتال و
 ۴۳۵۷فوتی
کرونا در کشور

خــبرویـژه

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناس��ایی  ۱۸۳۷مورد جدید ابتال به کرونا در کش��ور طی  ۲۴س��اعت گذش��ته خبر داد .به گزارش ایس�نا ،دکتر کیانوش جهانپور گفت :تا ش��نبه(  ۲۳فروردین
 )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی  ۱۸۳۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد.وی افزود :با احتساب موارد جدید ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷۰هزار
و  ۲۹نفر رسید.به گفته جهانپور ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۲۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و در مجموع تاکنون ۴۳۵۷نفر از بیماران ،جان خود را از دست داده اند
و دیگر در بین ما نیستند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت باالیی گرفته و تا کنون  ۴۱هزار و  ۹۴۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شده اند.

جامعه

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد

تهران در تب و تاب اپیدمی کرونا

گروه اقتصاد اجتماعی:فرمانده س��تاد مقابله با
کرونا در کالنشهر تهران از اقداماتی در راستای
طراحی نقشه دیجیتال شهر تهران برای مقابله
با کرونا ،شناسایی نقاط کور غربالگری کرونا
در تهران و بازنگری ظرفیتهای دورکاری در
سازمانها و ادرات خبر داد .به گزارش ایسنا،
دکتر علیرضا زالی در حاشیه جلسه هم اندیشی
و تصمیم گیری ستاد مقابله با کرونا در تهران
با مدیران نهادها ،س��ازمانها و ش��رکتهای
دانش بنیان و استارت آپها به منظور استفاده
از ظزفیتهای فناوری اطالعات جهت ارایه
راهکارهای مقابله با کرونا ،با اش��اره به جمع
بن��دی صورت گرفته در جلس��ه ،اظهار کرد:
جلسه امروز بر  3محور استوار بود .بحث اول
ای��ن ب��ود که در تهران برای مقابله جدی تر با
اپیدم��ی کووی��د  19بیش از هر زمان دیگری
نیازمند یک نقشه دیجیتال هستیم و این نقشه
اگرچه امروز در کووید  19کمک کننده است،
میتواند یک زیرساخت محقق شده ای برای
روزهای آینده در کشور باشد.

طراحی نقشه دیجیتال شهر تهران برای

مقابله با کرونا

وی ادامه داد :با همکاری و مشارکت دوستان
به خصوص در فاوای ش��هرداری تهران ،مقرر
ش��د که هر چه زودتر با تامین زیرس��اختهای
الزم ،طراحی این نقشه دیجیتال محقق شود.
وی با اشاره به وجود نقاط کور در تهران ،گفت:
نقاط کور مناطقی هس��تند که در زمینه طرح
غربالگری ،نتوانس��تیم به اطالعات خانوار در

کرونا را مجاب کنیم که در شهر تهران شرایط
متفاوتی وجود دارد .بر همین اس��اس قرار ش��د
کهبرگش��تبهکاردرتهرانباتاخیربیش��تری
صورت بگیرد ،ولی به نظر می رسد که فرمول
ای��ن تاخی��ر یک هفته ای به صورت اجرایی در
شهر تهران متجلی نشده است .به همین دلیل
امروز ما پیگیر هستیم ،اگر قرار باشد که تهران
شرایطمتفاوتتریرابهنسبتشهرهایدیگر
داشته باشد ،باید تدبیری اندیشیده شود .امروز
آنچیزیکهدرس��طحش��هردیدیمآنتفاوت
را قطعا ایجاد نمیکرد و قطعا موجبات نگرانی
را فراهم کرده است.

ته�ران هن�وز ی�ک ش�هر در ت�ب و ت�اب

اپیدمیک است

برخی مناطق دسترس��ی پیدا کنیم .این نقاط
کور عمدتا در مناطق شمالی تهران قرار دارند
و کمترین میزان مشارکت را هم از این مناطق
در سامانه خوداظهاری داشتیم.

تمرکزگرای�ی ب�رای توزی�ع بس�تههای

معیشتی

فرمانده عملیات مقابله با کرونادرتهران با اشاره
به تمرکزگرایی برای توزیع بستههای معیشتی
وضروریبهعنوانمس��الهبعدیمطرحش��ده
در جلسه امروز ،گفت :در مورد توزیع بستههای
معیش��تی برای قشر فرودست جامعه مقرر شد
س��ازمانهای حمایتی بتوانند از س��امانههای
متحدالش��کلبرایتمرکزگراییاستفادهکنند
تا توزیع بس��تهها عادالنه باش��د.وی ادامه داد:

قرار ش��د برای بازتوزیع عدالت محور بس��تهها
از ظرفیتهای دیجیتال اس��تفاده شود .مساله
بیماران کرونایی ترخیص شده هستند که اگر
بتوان اقالم مورد نیاز این افراد را از این طریق
تامین کرد دیگر نیازی به حضور بیمار در سطح
جامعه وجود نداش��ته و از این طریق بخش��ی از
کنترل و پیشگیری بیماری کنترل میشود.

حج�م ت�ردد ام�روز ش�هروندان تهرانی

نگران کننده بود

زال��ی در ارتب��اط ب��ا ازدحام باالی روز ش��نبه
ش��هرونداندرخیابانه��او مت��رو و اتوبوس،
عنوان کرد :در جلسه ای که با استاندار تهران
داشتیم و همچنین طی صحبت با آقای دکتر
نمکی ،توانس��تیم دولت محترم و س��تاد ملی

فرمان��ده س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر
ته��ران در خاتم��ه عنوان کرد :ش��هر تهران
هنوز یک ش��هر در تب و تاب اپیدمیک اس��ت.
بای��د بدون ش��تاب و عجل��ه و با تأنی و برنامه
ری��زی منظمتر و منس��جمتر به این س��مت
حرک��ت کنیم ،چراک��ه هم مردم ،هم اصناف
و هم دس��تگاههای اجرایی آمادگی همکاری
و مشارکت دارند .طبیعی است در تهران باید
یک پروتکل متفاوت دیده ش��ود و تاکید می
کنم اینکه ستاد ملی برای تهران پروتکلهای
متفاوتی دیده ،تجلی آن باید در آرایش اداری،
شهری ،خدمات و اصناف دیده شود .قطعا فردا
جلس��های اضطراری در ستاد برگزار خواهیم
کرد تا زمینهها و مصادیق تاخیر یک هفتهای
را پیگیری و بررسی کنیم.

پاسخ شهرداری به چرایی شلوغی
وسایل حمل و نقل عمومی

رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران اعالم کرد:
ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی و تنظیمات ترافیکی
اجبارا به چرخه بازمیگردند .به گزارش ایسنا،
غالمحس��ین محم��دی در حس��اب توییتری خود
در واکنش به انتقادانی در مورد ش��لوغی وس��ایل
حمل و نقل عمومی نوش��ت :وقتی باالترین مرجع
تصمیمگی��ری در مب��ارزه با کرونا میگوید ،دو
س��وم کارکنان فعالیت خود را ش��روع کنند ،ناوگان
حم��ل و نق��ل عمومی و تنظیمات ترافیکی اجبارا به
چرخه بازمیگردند .وی نوش��ت :افزایش ظرفیت
مترو و اتوبوس در حد چند درصد ممکن اس��ت اما
یقینا پاسخگو نیست و شهرداری تهران چارهای
جز ارائه سرویس ندارد.

عدم ابتالی مددجویان گرمخانههای
پایتخت به کرونا

سرپرست س��ازمان رفاه
و خدم��ات اجتماع��ی
ش��هرداری تهران اعالم
ک��رد ک��ه تاکن��ون هیچ
م��ورد ابتال ب��ه کرونا در
گرمخانهها نداشتهایم .به
گزارش ایسنا ،مالک حسینی در نشست خبری که
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د با بیان این
که ش��هرداری تهران از ابتدای ش��روع کرونا بحث
نگهداشت اجتماعی شهر را در دستور کار قرار داده
است گفت :این روزها افزایش تعداد معتادان متجاهر
به همراه زندانیان آزاد شدهای که سرپناهی ندارند در
ش��هر تهران به یکی از چالشهای بزرگ ما تبدیل
ش��ده اس��ت و دچار یک پارادوکس در این زمینه
شدهایم چرا که از یک طرف امکان برخورد قهری
با این افراد وجود ندارد و از س��وی دیگر با این که
این کار جزء اختیارات ما نیس��ت ،اما همه مردم از
شهرداری انتظار دارند آنها ساماندهی شوند.حسینی
در م��ورد معت��ادان متجاه��ر در تهران گفت :برخی
از این افراد را توس��ط گش��تهای ویژه و در حالی
که خودشان داوطلب بودند در گرمخانهها پذیرش
کردیم و هیچ اجباری برای انتقال آنها نبوده است و
در گرمخانههایمان برای این افراد باز است.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

اعالم انواع روغنهای تراریخته

دبی��ر انجم��ن صنایع روغن نباتی ای��ران اعالم کرد
که وقتیروغنیتولید  وفرآیندهایشیمیاییبرروی
آن انجام میشود  ،امکان اینکه گفته شود محصول
بدس��ت آمده تراریخته اس��ت یا خیر ،بسیار کم است.
امیرهوش��نگبیرش��کدرگفتوگوباایس��نابابیان
اینکه در کش��ور از چهار نوع روغن آفتابگردان ،پالم،
سویاوکلزادرتولیدروغننباتیاستفادهمیشود،گفت:
روغن های  آفتابگردانوپالمدرتمامدنیاروغنهای
غیرتراریخته هستند که اکثرا برای تولید روغن های
پخت و پز و سرخ کردنی مورد استفاده قرار می گیرند.
ویادامهداد:درکش��ور  دانهس��ویا  وکلزاکشتمی
ش��ود که با توجه به س��خت گیری های وزارت جهاد
کش��اورزی ،این دانه ها همه به صورت غیرتراریخته
هستند و روغنی که از استحصال این دانههای داخلی
درکشورتولیدمیشودنیزهمهغیرتراریختهاست.دبیر
انجمنصنایعروغننباتیایرانباتاکیدبراینکهروغن
سویا و کلزایی که از دانه های کشت داخل تولید می
شود ،غیرتراریخته هستند ،گفت :روغن خام سویایی
که از خارج  وارد می ش��ود ،حدود  ۸۰درصد  گواهی
غیرتراریخته ندارند.وی با اشاره به اینکه هنوز در هیچ
مقاله ای ثابت نش��ده که محصوالت تراریخته مضر
هستند و همه صحبت ها در حد ادعاست ،اظهار کرد:
وزارت بهداشت ما را مکلف کرده است که اگر روغنی
تولی��دکردی��مکهس��ویایآن  وارداتیبودوگواهی
غیرتراریختهنیزنداشت،حتماازبرچسبتغییرژنتیک
یافته بر روی آن محصول تولید شده استفاده شود.

هجومکشورهابرایذخیرهسازیگندم

در بازارهای جهانی قیمت انواع گندم و خوراک دام
افزایش یافت .قیمت هر بوش��ل ذرت با  1.25دالر
افزایش نس��بت به روز گذش��ته به قیمت 336.75
دالر رسید .قیمت گندم هم رشد بیسابقه  9دالری
را تجرب��ه ک��رد و هر بوش��ل از ای��ن محصول با 9
دالر افزایش به  557.5دالر معامله ش��د.قیمت دام
زن��ده ب��ا  2.3دالر کاه��ش به قیم��ت  84.38دالر
به فروش رفت .رس��انهها از افزایش قیمت جهانی
گندم به بیشترین میزان  7سال گذشته خبر دادند.
دلیل افزایش قیمت محصوالت کشاورزی اشتیاق
کش��ورها برای ذخیرهس��ازی محصوالت اساسی
مانن��د گن��دم ،برنج و خوراک دام و طیور اس��ت که
باعث افزایش تقاضا شده است.

یک مقام مسئول تشریح کرد

راهکارهای «جهش تولید» در بخش کشاورزی

گروهکشاورزی:یکمقاممسئولگفت:وزارت
جهاد کش��اورزی دوراهبرد کاهش واردات به
منظور صرفه جویی ارزی و توس��عه صادرات
محصوالت برای جایگزین کردن ارز حاصل از
صادرات نفت را برای امسال در دستور کار قرار
داده است .به گزارش اسکناس به نقل از وزارت
جهادکشاورزی،علیکیانیراد،رئیسمؤسسه
پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کش��اورزی
و توس��عه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در
برنام��هایرادیوی��یباموضوعالزاماتتحقق
شعار سال (جهش تولید) با مروری بر فرازهایی
از پیام مقام معظم رهبری در آغاز سال نو گفت:
مقام معظم رهبری س��ال ۱۳۹۸را س��ال عبور
ملت ایران از آزمونهای دشوار مطرح و برکاتی
را هم برای این آزمونهای دشوار ،ذکر کردند.
وی افزود :ملت و مسئوالن به واسطه حوادث
اخیرنسبت بهضعفهایخودآشناییبیشتری
پی��دا کردن��د و ثمره آن ه��م خروج از غفلت و
توجه به خدا و قدرتمندتر شدم ملت ایران بود.
ایشان همچنین به محسوس نبودن اثر رونق
تولید نیز اش��اره داش��تند و از این رو جهش در

تولی��د را مطرح فرمودند تا تغییر محسوس��ی
را در زندگی مردم ایجاد کند.رئیس مؤسس��ه
پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کش��اورزی
و توس��عه روس��تایی وزارت جهاد کش��اورزی
با اش��اره به نقش حس��اس بخش کشاورزی
در این حوزه به عنوان مس��ئول تأمین امنیت
غذایی مردم گفت :هر اتفاق و جهش تولیدی
که در بخش کش��اورزی صورت گیرد باید اثر
آن مس��تقیم ًا روی زندگی مردم نمایان ش��ود.

کیانی راد با بیان اینکه ما در سال جاری با دو
مس��ئله اساسی در سطح کالن اقتصاد مواجه
خواهی��م ب��ود افزود :مس��ئله اول تحریمها و
کاهش مبادالت مالی است که از این رو منابع
ارزی الزم را برای واردات نخواهیم داش��ت و
از س��ویی دیگر منابع ارزی صادراتی مان نیز
محدود خواهد شد.وی در ادامه این مبحث به
دو راهبرد وزارت جهاد کش��اورزی برای سال
جهش تولید اشاره و اظهار کرد :وزارتخانه دو

راهبرد کاهش واردات به منظور صرفه جویی
ارزی و توس��عه ص��ادرات محص��والت برای
جایگزی��ن ک��ردن ارز حاصل از صادرات نفت
را برای امس��ال در دس��تور کار قرار داده است.
مؤسس مؤسس��ه پژوهشهای برنامه ریزی
اقتصاد کش��اورزی و توس��عه روستایی وزارت
جهاد کشاورزی متذکر شد :قطع ًا واردات برخی
از اق�لام مواد غذایی مانند روغن و نهادههای
دام��ی ب��ه ویژه ذرت برای تولید مرغ و ش��کر
انجام خواهد ش��د البته در تولید ش��کر به مرز
خودکفایی هم رسیدهایم.کیانی راد با اذعان به
ظرفیت باالی صادرات محصوالت گلخانهای
و باغی ،ش��یالت و آبزیان و صنایع تبدیلی و
تکمیلی ایران گفت :وزارت جهاد کش��اورزی
مالحظاتی را برای تدوین برنامههای خود در
راس��تای جهش تولید در نظر گرفته اس��ت از
جمله اینکه پروژهها باید به افزایش جهش��ی
تولید منجر ش��وند و مبتنی بر امکانات داخلی
و مزیته��ای جغرافیای اس��تانها و مناطق
مختلف کش��ور باش��ند و اثرات تحریمی را به
فرصت تبدیل کنند.

نامه واردکنندگان نهاده های دام و طیور به جهانگیری:

نهادههایرسوبکردهتعیینتکلیفشود

گروه کشاورزی:واردکنندگان نهاده های دام و طیور با ارسال نامه ای به
معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف ۲.۴میلیون تن نهاده
های دامی رسوبی در انبارهای گمرکی شدند.به گزارش مهر ،اتحادیه
واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با ارسال نامهای به معاون اول
رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف ۲.۴میلیون تن نهادههای دامی
رسوبی در انبارهای گمرکی شد .در متن این نامه آمده است:
جنابآقایدکترجهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سالم و احترام؛
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالشهای همه مسئولین محترم در
جهت کاهش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی به ویژه بر حوزههای
تولیدوتأمینکاالهایاساسیوضروریکشورالزمتمیداندبهعنوان
تشکل رسمی که اعضا آن در صف مقدم تأمین نهادههای تولید دام و

طیوربهکش��ورخدمتمینمایندنس��بتبهتبیینبرخیازمشکالتو
موانع داخلی در فرآیند تأمین این اقالم که بعض ًا خسارت ناشی از آن حتی
میتواندبیش��ترازتحریمهایاقتصادیباش��درابهاستحضارجنابعالی
برس��اند -۱.همانطور که اس��تحضار دارید در حال حاضر بیش از۲۴۰۰
هزار تن از کاالهای اساس��ی رس��وبی در بنادر و مبادی ورودی کش��ور
متعلق به اعضا این صنف بوده که براساس توصیه اکید مسئولین ذیربط
و مسئولیت ملی این شرکتها عمدت ًا با استفاده از اعتبار تجاری خود و
پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت س��فارش اقدام به واردات آن نموده
اند -۲ .از مجموع  ۲۴۰۰هزار تن کاالی رس��وبی در حوزه نهادههای
تولیدی دام و طیور بالغ بر  ۱۹۰۰هزار تن ذرت ۴۰۰ ،هزار تن جو دامی و
بیش از یکصد هزار تن کنجاله سویا میباشد (جداول پیوست) .متأسفانه
بخشی از این کاالها بیش از  ۸ماه با توجیهات مختلف تأمین ارز نشده و
بالتکلیف در انبارهای گمرکی کشور متوقف بوده است .بدیهی است هر

گونهخسارتبهاینکاالهابهعنوانمنابعاستراتژیکملیعالوه بروارد
کنندگان متوجه کشور و اعتبار تجاری آن نیز خواهد بود -۳ .این تشکل
اعتقاد دارد با اندک هماهنگی بین بخشی ،اعتماد و توجه به پیشنهادات
کارشناسی بخش خصوصی و تدبیر و برنامه ریزی مدیران ذیربط دولتی
امکان پیشگیری و رفع فوری این معضل وجود داشته و دارد -۴ .علی
ایحال پیرو تصمیمات اخیر ستاد اقتصادیدولت محترم ،انتظار میرفت
مشکل رسوبی کاالهای اساسی کشور با سرعت بیشتری مرتفع گردد
که تا این لحظه نتیجه ملموسی مشاهده نمیگردد .از نظر این تشکل
بدون اعتماد مدیران مرتبط و توجه به نظرات و پیشنهادات تشکلهای
بخش خصوصی امکان کاهش هزینههای داخلی تحریم وجود نداشته
و تصمیم گیری های خلق الساعه و پشت درهای بسته بدون توجه به
دیدگاههای فعالین اقتصادی صرف ًا باعث افزایش هزینههای تحریم و
کاهش تاب آوری اقتصادی کشور میگردد.

تولــید

کاهش قیمت مرغ و تخممرغ

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش
قیم��ت م��رغ و تخمم��رغ خب��ر داد و گفت :در حال
حاضر مرغ در خردهفروش��یها با قیمت  ۱۱هزار و
 ۷۰۰تومان عرضه می ش��ود .مهدی یوس��ف خانی
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه کاهش تقاضای
م��ردم برای خری��د مرغ ،قیم��ت آن را کاهش داده
اس��ت ،اظهار کرد :امروز قیمت مرغ در کش��تارگاه
 ۱۰ه��زارو  ۳۰۰توم��ان ،قیم��ت توزیع درب مغازه
 ۱۰ه��زار و  ۵۰۰توم��ان و قیم��ت عرضه ش��ده در
خردهفروش��یها ۱۱هزار و  ۷۰۰تومان است.وی با
اشاره به اینکه کاهش قیمت مرغ ،مرغداران را نیز
متضرر کرده اس��ت ،گفت :مردم به دلیل ویروس
کرونا هر روز برای خرید از خانه خارج نمی شوند و
همین موضوع باعث شده که یک روز بازار فروش
خوبی داشته باشیم و شش روز دیگر تقاضا کاهش
یاب��د و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عرضه و تولید مرغ
نیز افزایش یافته است.رییس اتحادیه فروشندگان
پرنده و ماهی همچنین به بازار میگو وماهی اشاره
ک��رد و گف��ت :تقاضا برای خری��د میگو و ماهی نیز
کاه��ش یافت��ه و قیمت ها در برخی اقالم با کاهش
نیز مواجه ش��ده است.یوسف خانی در ادامه با بیان
اینکه قیمت هر ش��انه تخم مرغ در اس��فند و ابتدای
فروردی��ن تا ح��دود  ۲۲هزارتومان هم پیش رفت،
گف��ت :ای��ن افزایش قیمت به دلیل صادرات رخ داد
ول��ی در ح��ال حاضر قیمت تخم مرغ کاهش یافته
و هر ش��انه  ۳۰تایی حدودا  ۲۰تا  ۲۱هزار تومان
است.گفتنی است؛ براساس مشاهدات میدانی ،مرغ
در خرده فروشی ها با قیمت حدود  ۱۱هزار تومان
به فروش می رسد.

نیاز به اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ
درخراسانشمالی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالی از نیاز به اعتبار دو میلیارد تومانی به منظور
مبارزه با آفت ملخ در این اس��تان خبر داد .رضایی
در گفت و گو با ایس��نا ،با اش��اره به اینکه س��م برای
مبارزه با آفات کش��اورزی در این اس��تان به اندازه
کافی وجود دارد ،گفت :اما در حال حاضر این حوزه
با کمبود نقدینگی برای تعمیر س��مپاش ها ،خرید
قطعات سمپاش ها و پرداخت هزینه کارگری جهت
انجام سمپاشی مواجه هستیم.

