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 اول شما را نادیده می گیرند بعد به شما خواهند خندید سپس با شما خواهند جنگید و بعد شما برنده خواهید شد.
 

 های دامی در فضای مجازی قاچاق است فروش نهاده
مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: فروش نهاده های دامی در فضای مجازی حکم کاالی قاچاق را دارد و 

ها، متخلفان به مراجع نظارتی معرفی شوند.محمد قدیری ابیانه مدیر نظارت برر  ترین زمان شناسایی و با مسدود کردن کانال باید در کوتاه

توزیع کاالهای اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای  به هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضا ستراد مررکر ی 

 مبارزه با قاچاق کاال خواهان برخورد با فروش خوراک دام در کانال های تلگرامی و مسدود کردن آنها توسط پلیس فتا شد.

 جناب آقای هندیانی

 معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 موضوع: احتکار و عرضه خارج از شبکه

شائبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در طی این مدت و با عنایت بره  سالم علیکم؛ احتراماً ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و همکاری بی

قانون مبارزه با قاچاق کراال و ارز و  81الحاقی ماده  4دستورالعمل تبصره  2های کشاورزی موضوع ماده  ابالغ ضوابط اختصاصی نهاده

های  ( ماده یک قانون م بور از طریق سامانه بازارگاه نهاده2-های موضوع بند )ر رساند برخی نهاده های بعدی آن به استحضار می اصالحیه

بایست خرید و فروش شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع )عرضه خارج از شبکه و احتکار( مشمول حکم قاچاق کراال  کشاورزی می

باشد که عرضه ذرت وارداتی نریر  بره  های روغنی سویا و جو می ها در حال حاضر شامل کنجاله سویا، دانه را خواهند داشت که این نهاده

های نظارتی و قضایی مبنی بر حفظ آرامش بازار و به مرنرظرور  زودی از طریق سامانه م بور خواهد بود. باتوجه به تاکیدات ستاد و دستگاه

الخصوص در شرایط خاص پیش آمده در کشور که مروجر   کنندگان نهایی )تولیدکنندگان بخش کشاورزی( علی حمایت از حقوق مصرف

های مختلف موج  آشفتگری برازار و  های واسطه با ترفندهای گوناگون و به روش گردیده در سه ماهه اخیر سودجویان، دالالن و شرکت

 شده کاال گردد. های دامی و نهایتا گران تمام شدن تولیدات بخش کشاورزی و تاثیر آن در قیمت تمام اف ایش قیمت نهاده

خواهشمند است دستور فرمائید تا با همکاری پلیس سایبری )فتا( نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران بتوان اخاللگران اقتصادی فعرال 

شوند و با قیمت باالترر  های م بور که با ارز رسمی دولتی وارد کشور می های تلگرامی و... که اقدام به عرضه نهاده در فضای مجازی، کانال

ترین زمران  رسانند و در حال حاضر حکم کاالی قاچاق را دارند در کوتاه از مصوب یا تحت عناوینی خارج از مقررات مربوطه به فروش می

 ها، آنان را به مراجع نظارتی معرفی نمود. شناسایی و با مسدود کردن کانال

 

 بازنگری در وضع دامداران
رئیس جهاد کشاورزی استان ی د اف ود:خواسته امروز دامداران حول سه محور تامین نهاده های دامی ، قیمت خرید دام زنده و بحث نرخ 

شیر بود. وی با اشاره به اینکه تامین نهاده های دامی و عرضه آن در قال  سامانه بازارگاه انجام می شود و سهمیه برخرش خصروصری 

متناس  با نیاز استان نیست و این موج  گالیه مندی دامداران شده است اف ود: البته ما امسال نسبت به سال گذشته دو برابرر نرهراده 

توزیع کرده ایم که البته چون هشتاد درصد نهاده را خود دامدار تهیه می کنند و چون عرضه کم شده این موضوع موج  نارضایتی آنرهرا 

ه ار تومان( اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل ستاد تنظیم بازار 22تا24شده است. سجادی پور به افت قیمت گوشت گاو و گوساله به )

ه ار تومان و اینکه تعیین تکلیفی برای سایر قسمتهای دام صورت نگرفته است، عمال منجرر دامری از 26کشور برای خرید دام زنده تا 

دامدارن خریداری نشده که دامداران خواهان بازنگری در این وضع نی  هستند.وی در ادامه به قیمت شیر هم اشاره ای کررد و گرفرت: 

دامداران خواهان تغییر قیمت شیر نی  نسبت به اف ایش ه ینه های تمام شده و قیمت دستم د کارگر نی  هستند که قرار شد برا دعروت 

 نمایندگان این قشر در ستاد تنظیم بازار و با مکاتبات استاندار با کشور بازنگری در وضع این قشر حاصل شود.

 

 کند های دامی بزودی آغاز به کار می ستاد تنظیم بازار نهاده
کاظم خاوازی در دیدار با انجمن گاوداران ایران اظهار کرد: قدردان زحمات ارزشمند دامداران ایران هستیم که در شرایط سخت تحریرم 

ری ی مرطرلروب برا  کنند. وی تصریح کرد: برای بهبود شرایط تولیدکنندگان دام نیازمند برنامه نقش آفرین هستند و به کشور خدمت می

ها باید با رعایت حقوق مصرف کننده، اقتصاد تولید نی  رعایت شرود،  اولویت بندی هستیم. وی با بیان این که در خصوص آزادسازی نهاده

 های دامی ب ودی فعالیتش را آغاز خواهد کرد تا بتواند در بازار این حوزه مدیریت کند. گفت: ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده

کند.وزیر جهاد کشراورزی در  خاوازی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رونق صادرات محصوالت کشاورزی و دامی ورود می

در شبکه آموزش صدای تولیدکنندگان و بهره برداران و کشراورزان  «رویش»بخش دیگری از این دیدار، اظهار داشت: قرار است برنامه 

باشد نه تریبون مدیران دولتی.خاوازی خاطرنشان کرد: کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام که در سازمان دامپ شکی راه انردازی 

 تواند در سیاستگذاری حوزه دام تأثیر گذار باشد. شده است با حضور نمایندگان بخش خصوصی می

 7077حداکثر  0077حداقل  فسفات 0077حداکثر 5577حداقل  مرغ زنده
13700حداکثر11000حداقل مرغ کشتار 2050 –2150روس  1500- 2050برزیل  ذرت   
 0577بهپاک0057-0057کلهر کنجاله سویا  5777حداکثر  0777حداقل تخم مرغ

 57777حداکثر  53777حداقل  متیونین 00077حداکثر 00377حداقل  بوقلمون کشتار
 00777حداکثر  00777حداقل  لیزین 00777حداکثر03077حداقل  بوقلمون زنده

  1500-1600هوبارد           1550 - 1650کاب           1600– 1700پالس          1700 –1800راس   جوجه


