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 هاتون دزد هستند. هاتون دروغگو ، و شک کننده ، ترس هاتون گمراه به خاطر داشته باشید : بهانه

 

 صدور مجوز صادرات تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
های اساسی و ضروری  به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.  ککد در اسد دا   جلسه بررسی مسائل مربوط به کاال

جهانگیری کر این جلسه با اشاره به نارضای ی مرکم از افزایش قیمت برخی از کاالهای اساسی و مورک نیاز مرکم مثل تخم مرغ کر 

روزهای اخیر، بر ضرورت م.یریت و سامان.هی قیمت و نظارت کقیق بر بازار کاالهای اساسی و ضروری که با ارز کولد دی مدورک 

حمایت قرار می گیرن.، تاکی. کرک  معاون اول رییس جمهور با تاکی. بر اینکه حمایت از تولی. کنن.گان و نیز توجه ویژه و حمایت از 

مصرف کنن.گان بای. به صورت توأمان کر تعیین قیمت ها م. نظر قرار گیرک، تصریح کرک: تعیین قیمت بای. به گونه ای باشد. کده 

تولی. مقرون به صرفه باش. و کر عین حال بای. به این موضوع نیز توجه کرک که قیمت کاالهایی که بخش مهمی از سبد. ذدیایدی 

اقشار کم کرآم. جامعه را تشکیل می که. نبای. به گونه ای تعیین شوک که بر معیشت مرکم فشار وارک شوک  کک ر جهاندگدیدری از 

وزارتخانه های جهاک کشاورزی و صنعت، مع.ن و تجارت خواست با اس فاکه از ساز و کارهای مخ لف نظیر م.یدریدت صداکرات، 

برنامه ریزی الزم را برای سامان.هی تولی. کاالهای مورک نیاز مرکم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت ایدن کسدت از 

م صوالت انجام کهن.  کر این نشست پس از ب ث و بررسی مقرر ش. با اعمال م .وکیت و تعیین عوارض بر صاکرات تخم مرغ، 

قیمت این م صول کر بازار کن رل شوک و سازمان حمایت مصرف کنن.گان و تولی. کنن.گان نیز ماموریت یافت با هماهنگدی وزارت 

 جهاک کشاورزی و وزارت صنعت، مع.ن و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اق.ام کن. 

همچنین مقرر ش. وزارت جهاک کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، مع.ن و تجارت و بانک مرکزی، برنامه ریزی الزم را بدرای 

 وارکات و تامین نهاکه های کامی انجام که. 

 

 هزارتن کنجاله سویا برای فصل پائیز ۰۵۵تامین 
هدای کامدی  م.یرعامل شرکت پش یبانی امور کام توضیح کاک: کر جلسه امروز با معاون اول رئیس جمهور کر خصوص بازار نهداکه

تصمیمات مهمی اخی و بر این اساس مقرر ش. شرکت پش یبانی امور کام ب ث کمبوک کنجاله سویا را برای سه ماهه سدوم سدال 

هزار تن کندجدالده  ۰۵۵پیگیری کن.  طالیی اضافه کرک: بر این اساس از امروز شرکت پش یبانی امور کام عالوه بر خری.های قبلی 

هزار تن آن را خری.اری کرکیم که از  ۰۲۵های هن.ی ح.وک  سویا خری.اری و توزیع خواه. کرک که همین امروز کر میاکره با شرکت

شوک  وی کر پاسخ به پرسش  مبنی بر اینکه کر کوره قبلی شرکت پش یبانی امور کام چه میزان کدندجدالده  اول اک بر وارک کشور می

سویا خری.اری کرک و اینکه چرا با وجوک توزیع این نهاکها توسط کولت طی ح.وک یک هف ه گیش ه قیمت آن کر بازار تدیدیدیدری 

هزار تن کندجدالده سدویدا از  ۰۵۵تا  ۰۰۵ن.اش ه است، گفت: خری. فعلی عالوه بر خری.های قبلی است و ما کر کوره قبل بین 

کشورهای هن.، برزیل و آرژان ین خری.اری کرکیم که تخلیه آن نیز آذاز ش.ه و بخشی از کاال توزیع ش.ه است  طالیی تصریح کرک: 

 ۰۰اگر تیییری کر بازار ایجاک نش.ه به کلیل این است که کر این حوزه با کسری مواجه بوکیم و کر ماههای مرکاک و شهریور تنهدا 

کرص. نیاز واح.های تولی.ی تأمین ش.  بنابراین م عاکل ش.ن قیمت زمان الزم کارک ضمن اینکه کر حوزه توزیع نظدارت بسدیدار 

هزار تن اسدت،  ۰۵۵شوک  م.یرعامل شرکت پش یبانی امور کام با اشاره به اینکه نیاز کشور به کنجاله سویا ماهانه  کقیق انجام می

هزار تن خری. ش.ه و مابقی نیز طی روزهای آین.ه خدرید.اری  ۰۲۵هزار تنی که مقرر ش.ه ما خری.اری کرکیم  ۰۵۵اکامه کاک: از 

 کنیم که کر سه ماهه کوم کسری کر این حوزه ن.اش ه باشیم  شوک و تمام تالشمان را می می

 

 کاهش جوجه ریزی به دلیل تامین نشدن نهاده طیور
های مرذ.اران برای جوجه ریزی را کاهش کاکه اسدت،  های تولی.، انگیزه آقای حبیب اس.اهلل نژاک با اشاره به اینکه افزایش هزینه

افزوک: برخی واح.ها، جوجه ریزی را به ح.اقل رسان.ه و برخی نیز م وقف کرکه ان.  نایب رئیس کانون مرذ.اران گوش دی گدفدت: 

میلیون قطعه کاهش پی.ا کرکه که این کاهش بده  ۰۰۵تا  ۰۵۰میلیون قطعه کر ماه، به  ۰۲۰حجم جوجه ریزی کر کو ماه اخیر، از 

های پیش رو بر میزان  های موجوک کر راه تامین آن است  وی اضافه کرک: این موضوع کر ماه های کامی و چالش واسطه کمبوک نهاکه

کن.  آقای اس.اهلل نژاک با بیان اینکه قیمت مرغ زن.ه کر  گیارک و بازار را با مشکل کمبوک مواجه می مرغ موجوک کر بازار تاثیر منفی می

هدای  هزار تومان است، گفت: قیمت مرغ کر روز ۰۱تومان و همچنین قیمت مرغ گرم  ۰۵۵هزار و  ۰۲تا  ۲۵۵هزار و  ۰۲بازار بین 

های تولی. بلکه به کلیل کاهش تقاضاست که معموال کر  اخیر کاهش هزار تومانی کر بازار کاش ه که این نه به واسطه کاهش هزینه

های تولی. به ق.ری باال رف ه است که تولی. مرغ گرم بدرای  شویم  وی افزوک: کر حال حاضر هزینه پایان شهریورماه با آن مواجه می

رس. که این به مدعدندای ضدرر  هزار تومان به فروش می ۰۱هزار تومان هزینه کارک، اما کر بازار ح.وک  ۲۲مرذ.اران چیزی ح.وک 
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