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 همه ما در يك زماني در يك محلي و در يك روزي خواهيم مرد، اينكه از هيچكدامش خبر نداريم خوب است .
 
 

 ساعت بيشتر دوام نياورد 4توقف فروش ذرت 
ساعت از اعالم توقف فروش ذرت توسط  شركت آوا تجارت صبا ( مدلل ) اين شركت اقدام به ارائه قيمت فروش ذرت در  4پس از 

 صفحه شخصي خود نمود.
الزم به ذكر است شركت فوق اطالعيه عدم فروش ذرت خود را همراه با اعالم جديد قيمت ذرت، از صفحه شخصي آن شركت حذف 

 ساعت دوام آورد و سئوال هاي زيادي در ذهن مخاطبين ايجاد شد: 4نمود و بدين وسيله تحريم فروش ذرت توسط اين شركت تنها 
 يك شركت هر زمان احساس كند خواسته خود را از دولت نگرفته است مي تواند اقدام به تحريم داخلي فعالين نمايد ؟ - 1
ساعت آيا شركت فوق به خواسته هاي خود رسيد و ارز دولتي براي فروش اين كاالي بسيار اساسي كه نقش مهمي در  4طي اين  - 2

 توليد ملي ايران دارد اختصاص يافت ؟ تنها طي چند ساعت ؟
شركت فوق عقبه و تجربه زيادي در امر تجارت دارد آيا احساسي و بدون در نظر گرفتن شرايط حساس توليد گوشت مرغ كشور  - 3

 اقدام به اطالع رساني چيني مسئله مهمي نمود ؟
اگر مشكل مدلل در فروش ذرت عدم اختصاص ارز دولتي بود قطعا با آغاز فروش ذرت به اين نتيجه مي رسيم كه ارز دولتي، به اين  - 4

كاال اختصاص يافت حال  با توجه به اينكه دولت مكررا اعالم كرده در زمينه واردات نهاده هاي دامي هيچ انحصاري وجود ندارد و قوانين 
نشان ميدهد كه انحصاري در كار نيست، آيا اينگونه رفتارها از سوي يك شركت و بازتاب آن در كشور و عكس العمل مسئولين نشان از 

 يك انحصار شديد واقعي در اين ميدان نمي دهد؟
 آيا اين شركت با تهديدي روبرو شد و به اجبار اقدام به فروش ذرت مي نمايد ؟ - 5

 هزار آيا و اما و چطور و چگونه در ذهن ها ايجاد شد. اميد است ما درگير يك تحريم داخلي نباشيم
 

 نامه مرغداران به رئيس جمهور: توليد رو به اتمام است
اي سرگشاده به رئيس جمهور كشورمان با اشاره به مشكالت تاميـن خـوراك دام  هاي بخش طيور كشور با ارسال نامه جمعي از تشكل

اي  هاي بخش طيور كشور با ارسال نـامـه درباره قطع شدن احتمالي توليد مرغ و تخم مرغ در آينده نزديك هشدار دادند.جمعي از تشكل
االسالم والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان با اشاره به مشكالت تامين خوراك دام درباره قطع شـدن  سرگشاده به حجت

 احتمالي توليد مرغ و تخم مرغ در آينده نزديك هشدار دادند.
اي توليد گـوشـت مـرغ و  در نامه مشترك انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه اتحاديه مرغداران ميهن، انجمن ملي شركتهاي زنجيره

 اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي آمده است:
 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران / با سالم و دعاي خير

هاي اساسي مورد مصرف خوراك طيور به علت عدم تخصيص و يا تامين ارز  هاي مديدي تامين نهاده باشيد كه مدت احتراما، مستحضر مي
با وقفه روبرو شد با حل شدن موقت اين موضوع متأسفانه مشكالت كاميونداران به خصوص از اول مهرماه بر معضالت موجود اضافه كـرد 

 توانند طيور خود را تغذيه كنند. بطوري كه اغلب توليدكنندگان به خاطر عدم حمل مواد اوليه از مبادي ورودي تقريبا نمي
در صورتي كه اقدام عاجلي براي رفع مشكل حمل اين مواد اوليه توسط دولت به عمل نيايد متاسفانه سرنوشت توليد كامال مبهم و كشـور 

 مرغ در مضيقه قرار خواهد گرفت. در آينده نزديك از نظر توليد جوجه يكروزه (گوشتي و تخمگذار)، گوشت و تخم
توليدكنندگان محصوالت طيور تا امروز تمام تالش خود را عليرغم زيان بسيار و غيرقابل تحمل به كار بستند بلكه اميدب به وجـود آيـد، 

 باشد ها و به تبع آن توقف توليد متوجه مسئوالن امر مي لكن ديگر تحمل از دست رفته و مسئوليت عدم تامين نهاده
 

 هاي دام و طيور از مبادي كشور به اصفهان انتقال ريلي نهاده
هاي دام و طيور از مبادي كشور بـه اسـتـان  مديركل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان از فراهم شدن شرايط انتقال ريلي نهاده

 سازي حمل و نقل و رفاه حال توليدكنندگان، انجام گرفت. اصفهان خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاي بهينه
هاي دامي از  منظور تسريع در تأمين نهاده اكبر نجفي اظهار كرد: به به گزارش روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان علي

 بندر امام خميني (ره) به انبارهاي استان، شرايط نقل و انتقال ريلي فراهم شد.
هاي دامي (ذرت، كنجاله سويا و جو) مورد نياز بخش دام و طيور در اسـتـان  تُن انواع نهاده 600هزار و 16وي بيان كرد: در دو ماه بالغ بر 

برداري از حمل و نقل ريـلـي در  توزيع شده است.مديركل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان در توضيح بيشتر در مورد نحوه بهره
هاي دامي در انبارهاي مركزي پشتيباني امور دام فراهـم شـده  سازي نهاده استان اصفهان، گفت: يك سكوي موقت براي تخليه و ذخيره

 شود. است.نجفي افزود: تا پايان اين هفته اولين محموله براي استان اصفهان از بندر بارگيري و در سكوي مورد نظر تخليه مي
  

 4500حداكثر 4250حداقل  فسفات 6900حداكثر5950حداقل  مرغ زنده
10400حداكثر8300حداقل مرغ كشتار 1165اكراين  1190-1200روس 1150-1190برزيل  ذرت   
 2520فول فت  2430كندوج  2300كلهر كنجاله سويا  7700حداكثر  6650حداقل تخم مرغ

 18850حداكثر  18750حداقل متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8200حداكثر  8100حداقل ليزين 16000حداكثر15500حداقل  بوقلمون زنده

1400حداكثر1350كاب  حداقل 1500حداكثر1400پالس حداقل 1600حداكثر 1550راس حداقل  جوجه  


