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 اقبل توهج کشاورزان جو کار استان آرذبایجان رغبی                                                                                                         
وشیههس مر ههسا  کههبال یطههبوزشا و الز زتنهه با نمبنهه      26/12/44موزخهها  020/33643بهها تنهه ابال تب شمهها ضهه بز       

مههبنوا تاههصتیص بکههس  وزا ب ههص  33  و طههسق مم هه  نیهه ماد مرشههوزی یطههبوزشا د مو ههو  مههبال  ح ههبی د الو هه

یطههبوزشا ک یهها الز وا نو مدیااههد با مههد نوتناههد خههوال زت الز بههبشتز بههوزو ن ششههد یههبزا یطههبوزشا  س هها والز  

 ه  بها   ک مببها ت  اهبوی وا نونهو الو    ه  نیه ماد ت ه ا ضهد  تش نهوا الو ه       صوزی یبهص مم   بوزو نسب  با مم

بدیاونههم ا النهه وت ا ر ت ستیههد مم هه  نیهه ماد  ههو نو مههد التخ ههد نههب  بزا    نو مدیااههد با دسالتخهه   ههسالال    

 مطببق ویژ مکب و ضبخص هبا ذیر  ک  بکس  بسالتزا ت  ا مد  سالال 
نرویر الز الزصد با ضسط  12الزصد تا  شمسمامد نب زطوب   2الزصد تا  مامد و  3مم   نی ماد هس یم و سا  و بب حدتیثس  

 ببضد مد زیبل 10023ووزا با مب غ مستیص   ع

زیبل تش بکبا مرشول  100الزصد بوال  و با تشتا هس یك الزصد تا  مبشتال مب غ  3الزصد و تا  شمس مامد  5حدتیثس تا  مامد 

شمستن بندتزال ن قد و الزصد ببضد با  اوتا  و  3وزند یا م  و  تا  مامد و شمسمامد ونکب بمص تش الز   ن مرش  سالالکیسس مد

  سالال تش نرویر ونکب خوالالتزا مد

 مسا نبوال  و با تشتا هس الزصد مببر نرویر 14الزصد بوال  و مرشول بب زطوب  بمص تش  12حدتیثس زطوب  دبیا مببر مبول 

  سالال زیبل تش مم   مرشول یسس مد 100الزصدا  14%  نب نقف 12یك الزصد زطوب  مبشتال بس زطوب  دبیا د

 ببضد یم و سا بس م س مكاب مد 585مر وشا ح  د دهك و م س  مببر مبول حدت

  سالال وخبز د خوالالتزا مد  مسا  وا نبل مبرنرویر تش رشول نو مد التخ د نب  بزا بوال  ومرشول مببر مبول ببید م

  و با صوزی ا ا نرویر ضد  و با همچ و ا نمبش با بو بزا ندتض ا ببضد 

 ببضد  مسا با  کد  یطبوزشتا مدمصتز  نب مستیص نرویریستیا ح ر  و تش 

 خوتهد بوال   15/5/45 غبی   1/4/45الوز  شمبند ت ستا مم   نی ماد  و التخ د تش نبزیخ 

زشسک  چسویمد ک هباالتنایوبدک یبزیسالا ی ببین یب حبصر    مبی خسمنهبا ضكس ا نبضد تش بد ببزی تن  تش التنا 5تا  مامد 

.هبا نبیس ش یهبا نغممس زنگ یبا ا و التناببالشال ک التناهبا التنا  

هبا شمس تش ش ی   التناشال ک كههبا نمبهدک التناهك شال  و ابنههبا یپکبا هسشک التناهبزی تن  تش بروز   اه ب 5تا  شمس مامد 

و ی ص و   هبا وابی تنببزاک موتال خبز د نظمس ناگک خبک و خبضبکک ضنک نخک خسال  چوبک یب  زضا        

الهاد  الزصد دوید و ممصتا ضوالک یا نطبا  س  و  ا ا مدهنس با وشا یكشد  موشا ح م ماماد تش  و با  ببزی نبال  5هك و م س

 تزشش شرتید مو وال الز التنا خوتهد بوال 
 

 4 خواهد بودبه شرح ذیل  نحوه عرضه محصوالت جو داخلی در بورس کاال به روش عرضه فیسیکی 

         ووزا  و مست اا و بادهبا  کبال یطبوزشا ضکسن با خوال با مستیص   عنبما تش مدیسی دس تش تخر ماساد  صیصیطبوزشتا   

ا ه س  نبما مسا ویب  ویرهبا مسیص نرهه الز  م   وهبیطبا کهول بوالا یماهمببر مبویر  و با مستیص دالز صوزی هتش نر

دط مببند تموز التا خوتهاد التال و دط مببند تموز التا نمص تش طسف یطبوزشتا  یر تالتز مرشوزنطبا الز بوزو یبزا یطبوزشا با 

ووزا ضد  زت با یبز صتزتا بوزو یبز الز بوزو تزتئا التال  و یبز صتزتا نمص باد تش اسوش مرشوزی  و و یسس مرشوزی   ع

یطبوزشتا وتزیص خوتهاد ن وال  مب غ  هبا بوزو یبزا ن ششد یطبوزشا مب غ حبصر زت با حسبب ماساد ضد  تش نواهصیاا

   خوتهد ضدبا حسبب یطبوزشتا وتزیص نونو الو   ت  ابوی مم   اسوش الز بوزو و مم    و نروی د دس تش نبممن ت  ببز مببا
 

ویا با شماره   12122323-2 هایمراجعه و یا با شماره تلفنها  جهت کسب اطالعات بیشتر به مراکس جهاد کشاورزی دهستان

 .یندتماس حاصل نما پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی اداره کلکارشناس  آقای مهندس فرخ بی کس 03343401130

 قیمت تضمینی جو داخلی استان آذربایجان غربی
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