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 خنده بی انتها است، تخیل سن و سال نمی شناسد و رویاها جاودانه هستند.
 

 تامین صد در صدی نهاده با نرخ مصوب
تومان،  ۰۰۱۱به کیلویی  ۰۰۱۱ها را افزایش داد و در همین راستا قیمت هر کیلو ذرت از کیلویی  چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت نهاده

تومان رسید.همین امر سبب شد تا فعاالن بازار مرغ کشوور ووواسوتوار  ۰،۰۱۱به  ۰۰۱۱و جوجه یک روزه از  ۰۰۱۱به  ۰۰۱۱سویا از 

هزار تومان شوند.حبیب اسداهلل نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغوداران  ۰۰تومان به  ۰۱۱هزار و  ۰۱افزایش قیمت این محصول از 

کورد توا  بایست قیمت مرغ نیز افزایش پیدا موی های تولید می گوید: در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده گوشتی در این رابطه می

تولیدکنندگان از این بابت متضرر نشوند، ولی این اتفاق رخ نداد.وی معتقد است: افزایش قیمت مرغ در بازار در حال حاضر ناشی از همین 

رود ستاد تنظیم بازار نیز با تووجوه بوه  هزار تومان نرخ واقعی مرغ است که انتظار می ۰۰تصمیمات ستاد تنظیم بازار است؛ قیمت حدود 

ها، قیمت مصوب این محصول را اصالح کند.قبادی: قیمت مرغ بیشتر از قیمت فعلی نیست .در این ،رابطوه بوبوا   افزایش قیمت نهاده

درصد کنجاله سویا مورد نیواز  ۰۰درصد ذرت و  ۰۰قبادی  اظهار داشت: در مهر ماه سال جاری قیمت مصوب گوشت مرغ با لحاظ تحویل 

 مرغداران با قیمت مصوب )مابقی با قیمت بازار( تعیین و ابالغ شد.دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: با توجه به ابالم وزارت جهاد کشواورزی

تر از قویوموت  ها، قیمت گوشت مرغ گرم مصرفی بیش های دامی با قیمت مصوب و لحاظ سایر هزینه درصدی نهاده ۰۱۱مبنی بر تأمین 

فعلی محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نخواهد بود.وی ادامه داد: روند تعیین قیمت گوشت مرغ صرفاً 

مدیریتی و در راستای کمک به تولید کشور و ترمیم ذوایر استراتژیک از این محل صورت پذیرفته است.قبادی تاکید کرد: در صورت لزوم 

به بازنگری قیمت باید مراتب از طریق وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابالم و نوتویوجوه در 

 کارگروه تنظیم بازار مطرح شود.

 ریزی برای شب عید افزایش جوجه
دوست در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار استان با بیوان  به نقل از روابط بمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، حسین ایران

ریوزی افوزایوش  ایم، اظهار داشت: برای برنامه هزار قطعه جوجه ریزی در استان داشته ۰۰۱اینکه از ابتدای بهمن تا کنون پنج میلیون و 

ریزی شد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشواورزی اسوتوان  هزار قطعه جوجه ۰۰۱میلیون و  ۹تقاضا شب بید، در دی هم 

یابد افزود: با این حال قیمت مصوب برای مصرف کننده مرغ  اصفهان با اشاره به اینکه همیشه مصرف مرغ در فصل سرد سال افزایش می

 در اصفهان کمتر از دیگر استانهاست. 

هوا در   بونودی تومان مصوب شده است و بر روی بسوتوه ۰۱۱هزار و  ۰۰وی تأکید کرد: قیمت مصوب مرغ برای مصرف کننده از امروز 

هزار تون  ۰۱۰و نیم میلیون قطعه در هر دوره با تولید ساالنه  ۰۰واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت  ۰۰۱شود. استان اصفهان با هزار و  می

 طیور، رتبه نخست در ظرفیت تولید و رتبه دوم تولید گوشت مرغ را در کشور به وود اوتصاص داده است.

 هزار تن ذرت در گمرک ۰۸رأی بدوی پرونده ترخیص 
هزار تن ذرت از گمرک البرز رای بدوی را صادر کرده است. بر  ۰۱سازمان تعزیرات حکومتی به بنوان مرجع رسیدگی به پرونده ترویص 

گیرند به صورت تجاری وار  از ضوابط تعینوی  هایی که موضوع قاچاق قرار می این اسا  دروصوص ورید، فروش، حمل و نگهداری کاال

دولت، رای براءت صادر شده است. گفتنی است، نوحی مدیر کل پیشین گمرک البرز گفته بود، آنچه در وصوص بدم ثبت محوموولوه در 

بازارگاه مطرح شده نیز، مشکل از بدم ارائه دسترسی به شرکت مذکور در این سامانه از سوی وزارت جهاد بوده که دسترسی به سامانوه 

آبان ماه به این شرکت داده نشده و اولین ورید آن  ۰۰های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است تا تاریخ  بازارگاه را که از وظایف حوزه

شرکت در سامانه بازارگاه که یک سامانه برضه و تقاضا است در دهم آذر ماه یعنی پنج ماه بعد، صورت گرفته است و هومویون بودم 

دسترسی موجب بروز مشکالت و ابهامات در اجرای امور شده است. با این اوصاف ترویص درصدی محموله مذکور برای استمرار فعالیوت 

های نظارتی استان از جومولوه  واحد تولیدی و ممانعت از توقف وط تولید و بحران کارگری بوده که تایید اقدام گمرک توسط همه واحد

 تاکید شده است. ۰۰۲۹۲۹۹مورخ  ۰۰۰۰۹۰۲۰۹و  ۰۰۲۰۲۹۹مورخ  ۰۰۰۰۰۰۲۰۹های شماره  بازرسی استان طی نامه

 تومانی موافقت کرد ۰۰۸۸کمیسیون تلفیق با ادامه تخصیص ارز 

 های اساسی در بودجه سال آینده موافقت کرد. تومانی برای تامین کاال ۰۰۱۱، با تخصیص ارز ۰۰۱۱کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 

 ۰۰۱۱رحیم زارع در حاشیه نشست امروز کمیسیون تلفیق و در جمع وبرنگاران در وصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیوق بوودجوه 

ای با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتوصواد، صوموت و  تصریح کرد: به همین منظور نیز کمیته

افوزود:  ۰۰۱۱ها به موقع و با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم برسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  شود تا کاال کشاورزی تشکیل می

میلیارد تومان در اوتیار دارد توا  ۰۱۱هزار و  ۰۰۰های اساسی به ویژه مرغ، تخم مرغ، گوشت، روغن و دارو حدود  دولت برای تامین کاال

 های اساسی را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگه دارد. نرخ کاال

 01311حداکثر  0011حداقل  فسفات 01101حداکثر 00111حداقل  مرغ زنده
27500حداکثر19000حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  00111حداکثر  03011حداقل تخم مرغ

 00011حداکثر  01011حداقل  متیونین 30111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 00111حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده

  3250-3150هوبارد           3400 - 3300کاب           3500– 3400پالس          37000 –3600راس   جوجه


