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 كافيست از كل اسالم همين نكته اجرا شود؛ هرگز با شكم سير نخواب اگر همسايه تو گشنه است
 

 ٩٨رزرو درج آگهي در فكس نامه 
شركت، سازمان ها   . در دهه دوم اسفند ماه سال جاري آغاز گرديده است           ٩٨طبق برنامه هر سال، رزرو درج آگهي ها در فكس نامه سال             

فرصت دارند تا     ٩٧اسفند ماه سال      ٢٣تمديد و يا رزرو نمايند تا         ٩٨و افراد حقوقي و حقيقي كه قصد دارند درج آگهي خود را براي سال                
الزم به ذكر است كه متقاضياني كه تا تاريخ         . تقاضا و روزهاي مورد نظر خود را اعالم نمايند تا بهترين برنامه ريزي براي آنها انجام شود                 

اعالمي اقدام به نهايي نمودن قرار داد خود نمايند شامل افزايش قيمت آگهي سال جديد نخواهند شد و مبناي محاسباتي آنها طبق سال                         
 با تشكر /  ٠٢١ - ٦٦٥٧٣٢٣٨ - ٤٤: شماره تماس .  / جاري انجام خواهد شد

 هزار تن مرغ ٣٠صدور مجوز واردات 
 ٢روند كاهشي قيمت مرغ از     :  گفت هزار تن مرغ صادر شده است، ٣٠معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه مجوز واردات 

ساله بخش كشاورزي درباره آخـريـن    ٤٠مرتضي رضايي در حاشيه افتتاحيه نمايشگاه بين المللي دستاوردهاي . روز پيش آغاز شده است
شد در سه ماهه چهارم سال مصرف مرغ افزايش پيدا كند، برنامه ريـزي هـاي        پيش بيني مي: وضعيت توليد مرغ در كشور اظهار داشت

ميزان جوجه ريزي در دي   :  وي افزود.  الزم براي اين كار انجام شده بود و در همين راستا از آبان ماه ميزان جوجه ريزي افزايش پيدا كرد
ميليون قطعه رسيد و در بهمن ماه نيز بـه     ١٢١ميليون قطعه بود در حالي كه در دي ماه امسال اين عدد به  ١٠٥تا  ١٠٤ماه سال گذشته 

 ١٢٨ميليون قطعه جوجه ريزي انجام شد ضمن اينكه براي بعد از فروردين ماه برنامه ريزي شده ميزان جوجه ريزي به  ١٢١همين ميزان 
اين مجوز از سوي وزارت صمت براي تأمين ذخايـر  :  رضايي با اشاره به مجوز صادر شده براي واردات مرغ يادآور شد.  ميليون قطعه برسد

هزار تن مرغ به كشـور     ٣٠در حال حاضر مجوز صادرات براي :  وي افزود.  استراتژيك صادر شده است و قرار نيست در بازار توزيع شود
معاون وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در زمينه توليد گوشت قرمز ميزان توليـد  .  صادر شده است

هزار تني  ٢٠هزار تن واردات اين كاال در نظر گرفته شده بود كه اين محموله  ٢٠براي ايام پاياني سال :  داخلي تغييري نكرده است، گفت
با توجـه  :  رضايي درباره افزايش قيمت مرغ در بازار اظهار داشت. در حال ترخيص است و برنامه ريزي شده براي شب عيد وارد بازار شود

 .به شرايط خوب توليد و توزيع قيمت اين كاال از دو روز پيش روند كاهشي به خود گرفته است

 دليل فساد برخي مسئوالن است مشكل گوشت به: الهدي  اهللا علم آيت
اندركاران اين موضوع  خاطر فساد برخي مسئوالن و دست خاطر تحريم نيست بلكه به مشكل گوشت به: امام جمعه مشهدمقدس گفت

رضوي  الهدي ظهر امروز در ديدار با مديركل تعزيرات حكومتي خراسان آيت اهللا سيداحمد علم.  است وگرنه اين مشكل قابل حل است
نماينده . هركسي جنسي را انبار و از دسترس مردم خارج كند تا گران شود بعد بفروشد، اين مصداق احتكار شرعي است: اظهار داشت

مردم در اين ايام آخر سال درگير مسائل معيشتي هستند و نگراني ما از اين مشكل در ايام نوروز : رضوي افزود فقيه در استان خراسان ولي
الهدي  اهللا علم آيت. شويم و حضور زائران سال نو و ماه رجب است و اگر مسئله تهيه ارزاق مردم پيگيري نشود دچار مشكل مي

رحمي آمده و با  شود؛ زيرا يك فرد بي هايي است كه انجام مي نظارت بر معيشت مردم، نظارت بر بزرگترين جنايتكاري: خاطرنشان كرد
آن كس كه با معيشت مردم قصد پولدار : وي گفت. طلبد خواهد به سرمايه و پول برسد پس برخورد قاطعانه را مي رزق و معيشت مردم مي

كسي كه با گرسنگي يك طفل . زند تا به مال برسد دلي از رزق مردم و زن و كودك مي شدن دارد جنايتكار به تمام معناست، زيرا با سنگ
 .تر است و بايد برخورد قاطع با وي صورت بگيرد رحم بي  خواهد پولدار شود از قاتل يك كودك مي

 اي چون توزيع گوشت عاجز هستند؟ چرا مديران در انجام كار ساده
اقشار متوسط و ضعيف جامعه براي تامين : نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مشكالت معيشتي مردم بيان كرد

مايحتاج ضروري، گوشت و مرغ كه قيمت آن به شدت افزايش پيدا كرده است با مشكالت جدي روبرو هستند، توزيع غلط اين اقالم 
داود محمدي نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي در . هاي طوالني و لطمه زدن به كرامت مردم شده است موجب ايجاد صف

روز به عيد باقي است؛ اقشار متوسط و ضعيف جامعه براي تامين  ٢٠تذكر شفاهي جلسه علني نوبت سوم امروز مجلس، بيان كرد، حدود 
مايحتاج ضروري، گوشت و مرغ كه قيمت آن به شدت افزايش پيدا كرده است با مشكالت جدي روبه رو هستند، توزيع غلط اين اقالم 

اي چون توزيع مرغ و  چرا مديران در انجام كار ساده: وي افزود. هاي طوالني و لطمه زدن به كرامت مردم شده است موجب ايجاد صف
ها عاجز هستند؟ چرا وضع قيمت خودور به اين ميزان اسف بار است؟ اگر خودروسازان به دليل   رويه قيمت گوشت و نظارت بر افزايش بي

ها پيش ثبت نام شده ناتوان هستند چگونه است براي فروش فوري مشكلي ندارند؟ براي   كمبود قطعه در تحويل خودروهايي كه از ماه
آقاي رييس جمهور مسئول سامان دهي وضع نابه : اين يك بام و دو هوا چه پاسخي دارند؟ نماينده مردم قزوين در مجلس ادامه داد

سامان اشتغال، تعديل و اخراج كارگران زحمت كش در آستانه عيد نوروز، گراني و تورم افسارگسيخته و كاهش شديد قدرت خريد مردم 
توان در پيش اين مردم  كنند؟ چه پاسخي براي مردم داريد؟ چگونه مي چه كسي است؟ چرا مسئولين اجرايي به وظايف خود عمل نمي

 ) itpnews.comادامه در سايت ( سربلند كرد؟ 

 ٥١٥٠حداكثر ٥١٠٠حداقل  فسفات ١٠٨٠٠حداكثر٩٦٠٠حداقل  مرغ زنده
١٦٠٠٠حداكثر١٢٩٠٠حداقل مرغ كشتار ١٥٠٠روس    ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل   ذرت   
 ٢٤٥٠برزيل  ٢٦٥٠كندوج  ٢٤٥٠-٢٥٥٠كلهر كنجاله سويا  ٦٩٥٠حداكثر ٦٠٥٠حداقل تخم مرغ

 ١٩٠٠٠حداكثر  ١٨٧٠٠حداقل متيونين ٢٩٥٠٠حداكثر ٢٩٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ١٧٥٥٠حداكثر  ١٧٤٥٠حداقل ليزين ٢٣٥٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

٢٢٠٠حداكثر٢١٥٠كاب  حداقل ٢٣٠٠حداكثر٢٢٠٠پالس حداقل ٢٤٠٠حداكثر ٢٣٥٠راس حداقل  جوجه  


