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 ای ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد. موفقیت در هر زمینه
 

 میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه توزیع شد ۵.۲
دامی در سامانه بازارگاه در چهار ماه اخیرر   میلیون تن نهاده ۵.۲رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی از عرضه 

خبر داد. کریم احمدی صومعه رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: سامانه بازارگاه از چرهرار مراه 

شد و اخیراً نیز عرضه ذرت در این سامانه الزامی شرده   اندازی شده است؛ ابتدا کنجاله سویا سپس جو در این بازه زمانی عرضه پیش راه

میلیون تن  ۵.۲زمان ایجاد این سامانه   است.وی با اشاره به اینکه این سامانه بستر عرضه کاال و خرید و فروش آن است، افزود: در مدت

 کاال در این سامانه عرضه و خریدوفروش شده است.

های خرورا  دا،،  رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همه ذینفعان اعم از مرغدار، دامدار، کارخانه

ها در این سامانه در حال ساماندهی هستند تا بتوانند همه نیازهایشان را از این سامانه ترامریرن  ها و زنجیره ها، تشکل بازرگانان، اتحادیه

توان بر روی آن نظارت سیستمی داشت؛ بنابراین ممکن اسرت فرردی  شود، نمی صورت آزاد عرضه می کنند. وی افزود: زمانی که کاال به

 تواند این مساله را مدیریت کند. بیش از قیمت مصوب و یا خارج از میزان نیاز خود کاال را تأمین کند بنابراین، سامانه می

صورت عادی طی شرد؛ ایرن  احمدی صومعه خاطرنشان کرد: سال گذشته عرضه کنجاله سویا در سامانه اجباری و شرایط عرضه کاال به

 برسد. ۵5۲2تومان به  ۵022موضوع سبب شد تا  قیمت عرضه کنجاله سویا از قیمت مصوب 

وی دلیل کاهش قیمت این محصول در سامانه بازارگاه را شفافیت ایجادشده در این سامانه عنوان کرد و یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی  

 صورت سیستمی انجا، شود. ها به تأکید دارد، نظارت بر روی تما، فعالیت

ایم و پیگیر مشکالت این قشر هستیم تا اگر ایررادات  ها و بازرگانان داشته ها، تشکل های مختلفی با تجار، اتحادیه احمدی گفت: نشست

سازی نشده است آن را عملیاتی کنیم؛ همچنین جامعیت سامانه را باال ببریم تا همه ذینفعران  فنی در سامانه وجود دارد و یا فرآیندی پیاده

 بتوانند نقش خود را در داخل سامانه ایفا کنند.

سازی شرده  رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سقف خرید در این سامانه طراحی و پیاده

شود اما زمرانری کره  ای هم داریم که بررسی می ها مشکلی برای تعیین سقف نداریم، سامانه است، بیان کرد: ما در عرضه برای مرغداری

ای نیست که جوابگو باشد مجبور به مدیریت کار را انجا، دهیم و عرضه کمتر تا زمان تأمین و جایرگرزیرنری کراال  اندازه تأمین نیاز ما به

های مالی اینترنتی نیز در درگاه این سامانه رفع خواهد شد، گفت: بانک کشاورزی برا  هستیم. وی در پایان با تأکید بر اینکه سقف تراکنش

 بانکی است.  های بین بانک مرکزی در حال رایزنی برای دریافت مجوز افزایش پرداخت در درگاه

 

 های دامی مرتبط با اقالم پروتئینی بررسی قیمت کارشناسی نهاده 
های دامی مرتبط با اقرال،  سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت: سازمان حمایت مکلف به بررسی قیمت کارشناسی نهاده

هایی مانرنرد گروشرت  پروتئینی شده است. آقای محمدرضا کالمی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار، افزود: با توجه به اینکه کاال

های مرتبط با تولید  شوند تامین کسری تولید داخل نهاده قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر جزء اقال، پروتئینی سبد خانوار محسوب می

برا  ۸۹تومان بوده است و عرضه سبوس مصارف این بخش نیز در سال  ۰۵22ها شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت تاکنون با ارز  این کاال

نرخ حمایتی انجا، شده است. وی اضافه کرد: در راستای تامین مکفی و ایجاد انگیزه الز، برای بخش تامین، سازمان حمایت مکلف شده 

های مرتبط، اثر افزایشی تغییر نرخ ارز، اثر افزایشی هزینه نقل  های تولیدی و وزارتخانه های و دستگاه است تا با برگزاری جلسه با تشکل

های تاثیرگذار بر نرخ را بررسی کارشناسی و در راستای محاسبه کارشناسی سریع این اقرال، در  و انتقال، افزایش دستمزد و سایر مولفه

بخش نهاده و محصول نهایی اقدا، کند و در جلسه آتی تنظیم بازار ارایه دهد تا بتوانیم ضمن حمایت از تولید کننده و تامین مستمر ایرن 

 کاال حمایت از حوزه مصرف کننده را در قالب حمایت واقعی مدیریت کنیم.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص گوشت قرمز، نیز گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعرلری بره دلریرل 

ای براشرد  های انجا، شده از حوزه دامداری کشور، تولید دا، سنگین و سبک رو به بهبود است، نرخ مصرف کننده نیز باید به گونه حمایت

 که منجر به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و اثر معکوس در تولید این اقال، نشود.

هزار تن اقدا، کند و با تروجره  ۰2کالمی افزود: در این راستا مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دا، نسبت به تکمیل ذخایر خود در سقف 

های منابع ارزی، اولویت تامین ذخایر از محل دا، استان سیستان و بلوچستان و خرید ریالی گوشت وارداتی بخش خصوصی  به محدودیت

شود. وی ادامه داد: همزمان به شرکت پشتیبانی امور دا، اجازه داده شد تا نسبت به نو و کهنره  ماه انجا، می ۶دارای تاریخ اعتبار بیش از 

ای که موجب دامپینگ قیمتی )صادرات یرک  کردن ذخایر خود بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور )عد، بروز زیان برای دولت( به گونه

 های تما، شد( و ایجاد آسیب برای تولید داخل و تامین کنندگان بخش خصوصی نشود، اقدا، کند. کاال با قیمت کمتر از هزینه

ای عمرل  سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این جلسه مقرر شد که دولت نیز در عرضه گوشت به بازار به گونه

 کند که فعالیت اقتصادی حوزه تولید و حوزه تامین دچار آسیب نشود.
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