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1400/09/13 - 1400/09/11فهرست اخبار

کاالي اساسی تا پایان سال 6 برنامه ریزي براي توزیع هوشمند 25 قلم  جهان اقتصاد

صنعت مغان اجرا می شود 9 طرح توسعه کشت صنوبر در کشت و  10:12 ایرنا

کاالي اساسی 10 مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی اعالم کرد؛/توزیع هوشمند 25 قلم  عصر رسانه

13 فائو : /قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت 18:25 نبض بورس

14 تشریح جزئیات توزیع هوشمند اقالم غذایی : /لبنیات هم به توزیع هوشمند اضافه می شود 17:17 خبرگزاري ربیع

16 فائو : قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت 16:32 ایرنا

کاالي اساسی 17 توزیع هوشمند 25 قلم  16:05 مشرق

لبنیات 20 جزییات طرح فروش اینترنتی کاالهاي اساسی/ چگونگی فروش مرغ و  15:05 دیار آفتاب

22 اندر حکایت گرانی علوفه؛/دام هایی که شکم شان را با نان کپک زده پر می کنند 14:56 باشگاه خبرنگاران

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم 25 25 قلم  14:22 ایلنا

28 فائو : قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت 13:45 تابناك

29 18 هزار تن یونجه از روسیه ثبت سفارش شد/ بسیاري از مزارع یونجه تغییر کشت دادند 11:48 عصر ایران

30 کمبود یونجه در ایران / ایران از روسیه یونجه می خرد 11:48 عصر ایران

کاالي اساسی توزیع هوشمند می... 31 مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران : /25 قلم  11:15 شبستان

34 مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی : /توزیع هوشمند 25 قلم کاالي اساسی/ جلوي دال... 11:06 موج نیوز

کاالي اساسی / قیمت مصوب مرغ عمده فروشی به 27 هزار تومان ماه... 37 توزیع هوشمند 25 قلم  11:05 برنا

لبنیات | اعالم شماره تلفن براي شکایت ... 40 جزئیات طرح فروش اینترنتی مرغ ، تخم مرغ و  10:12 اتحادیه طال

42 توزیع هوشمند 25 قلم کاالي اساسی/ کاهش قیمت مصوب عمده فروشی مرغ به 27 هزار تومان 07:48 تسنیم

لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود  45 16:45 شبستان

لبنی در فارس 46 عرضه مستقیم 3 محصول  16:32 واحد مرکزي خبر

صنایع لبنی
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لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود  47 15:26 بولتن نیوز

لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود  48 13:54 باشگاه خبرنگاران

49 عرضه اینترنتی کاال هاي اساسی آغاز شد 13:08 میزان

کاالي اساسی از سامانه بازرگام منطقی است؟ 50 خرید کدام  12:05 خلیج فارس

کاالي اساسی از سامانه بازرگام منطقی است؟ 52 خرید کدام  11:35 فرارو
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1400/09/13 - 1400/09/11گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

جهان اقتصاد

1400/09/13
کاالي اساسی تا پایان سال برنامه ریزي براي توزیع هوشمند 25 قلم 

 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ، تا پایان

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم . سال همه 25 قلم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ، تا

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم به گزارش جهان اقتصاد ، آقاي اسماعیل قادري فر با حضور در برنامه گفتگوي پایان سال همه 25 قلم 

ویژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره فروش اینترنتی کاال هاي اساسی افزود : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت

غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز بکار کرد وي ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم

امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از ابزار هاي نوین ، کسب و کار هاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در

زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم آقاي قادري فر گفت : این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به

صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت

روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می باشد 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که بواسطه شیر باالیی دارد و در گام دوم بعضی از کالن شهر ها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعادل روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا می باشد وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند

هر جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزار هاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با

قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج و وزارت صمت ، بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و در کنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز

کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیر ضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و در آنجا نظارت هوشمند

می شود تا یکبار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . آقاي قادري

فر گفت : اختالل کوتاهی روز پنجشنبه در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله بر طرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400

درخواست در ثانیه را ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که

همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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1400/09/13 - 1400/09/11گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

جهان اقتصاد

1400/09/13

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم آقاي قادري فر در ادامه برنامه گفتگوي ویژه خبري افزود : متاسفانه در کشور تا پایان سال همه 25 قلم 

برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و

دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ

براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن می باشد و براي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ،

حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد آقاي قادري

فر گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کدملی

را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10

کیلوگرم مرغ ، 10 کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها

اعمال نخواهد شد قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود

وي عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم ، شکر ، برنج وارداتی و روغن هم

در سامانه در حال توزیع است آقاي قادري فر گفت : فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد کشاورزي است وي افزود : شبکه تعاونی روستایی

کشور بیش از 16 میلیون نفر را در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را

تحت عنوان روستابازار فعال می کنیم تا توزیع ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود قادري فر ادامه داد : تالش می کنیم تا پایان سال

1400 شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستا هاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستا

بازار ها هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

به دلیل اینکه کار ضربتی داشتیم به صورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربنا هاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی براینکه از همه فعاالن

زیست بوم ونوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کار ها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 به عنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . آقاي قادري فر گفت : ، چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندارد خاصی

نیستند ممکن است اختالف وزن داشته باشد و از دو روز گذشته امکان باز پرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهر هاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه (هست اینجا) آماده شده که حدود 230 مغازه را بصورت هوشمند در

مناطق جنوبی تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 3 ]

جهان اقتصاد

1400/09/13

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمندسازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند واین کار بزودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع شده

پنیر است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند آقاي قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد UF را که فساد پذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

: ما بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها می باشد 

آقاي قادري فر خاطر نشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد کشاورزي دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف

مردم با نگاه امنیت غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین برنج ، روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

(Visited 1 times, 1 visits today) . میوه شب عید هم در برنامه می باشد
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صنعت مغان اجرا می شود طرح توسعه کشت صنوبر در کشت و 

صنعت و دامپروري مغان از اجراي طرح توسعه کشت درختان صنوبر در این شرکت خبر داد اردبیل ایرنا مدیر عامل شرکت کشت و 

 

صنعت مغان افزود : به منظور بهره برداري بهینه اسداهللا محسن زاده روز شنبه در بازدید از عملیات آماده سازي کاشت درختان صنوبر در کشت و 

از زمین هاي شرکت و با توجه به سازگاري ارقام زودبازده درختان صنوبر در شرایط آب و هوایی منطقه مغان برنامه ریزي هاي الزم جهت کاشت

این درخت انجام شده است . وي اظهار کرد : تامین چوب مورد نیاز همچنان بعنوان یکی از معضالت کشور شناخته می شود و به منظور درآمدزایی

هرچه بیشتر تراس بندي و تسطیح زمین هاي فاقد کاربري زراعی جهت کاشت درختان صنوبر در حال اجراست محسن زاده ادامه داد : رشد درخت

صنعت زراعت چوب اهمیت بسزایی دارد صنعت کاغذسازي مورد استفاده واقع می شود و در ایجاد اشتغال مولد در  صنوبر بسیار سریع است و در 

صنعت و دامپروري مغان ضمن تاکید بر استفاده از یافته هاي نوین تحقیقاتی در شرکت اظهار کرد : تحقیقات زیربناي مدیر عامل شرکت کشت و 

تحوالت مهم در تمامی بخش هاي یک جامعه بوده و به ویژه در بخش استراتژیک کشاورزي می تواند بعنوان راهگشاي اساسی در دسترسی به

اهداف دولت تمامی دست اندرکاران را یاري کرده و چشم انداز خوبی را در این بخش ترسیم کند . وي گفت : در سال هاي اخیر نگاه ویژه اي به

بخش تحقیقات شده و از تمامی امکانات و ظرفیت هاي موجود در این باره استفاده شده بطوري که شرکت هر سال بخشی از بهترین زمین هاي

زراعی خود را به اجراي طرح هاي تحقیقاتی اختصاص و با مراکز تحقیقات کشاورزي و شرکت هاي مهم داخلی و خارجی همکاري تنگاتنگی دارد 

محسن زاده افزود : در راستاي تفاهمنامه منعقده با مرکز تحقیقات کشاورزي استان اردبیل ، امسال 18 رقم چغندر قند پائیزه ، 18 رقم کلزا ، 3 رقم

باقال ، 12 رقم گندم از ارقام داخلی و خارجی با هدف بررسی سازگاري آنها با شرایط آب و هوایی منطقه و بررسی مشخصات فنولوژیکی و

( p . v s ) مورفولوژیکی ارقام جدید محصوالت زراعی در تنوع بخشی به ارقام موجود در شرکت ، بصورت آزمونه و در قالب مزرعه مقایسه ارقام

اجرا گردیده است 

وي افزود : امید است با همکاري و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و تحقیقاتی و بهره گیري از علوم نوین ، روز به روز شاهد شکوفایی در عرصه

تولید محصوالت کشاورزي شرکت باشیم و از این طریق باعث ترویج یافته هاي علمی در بین کشاورزان منطقه و افزایش سطح آگاهی و در نهایت

افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي و درآمد زارعین باشیم .  

کارخانه صنعت و دامپروري مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی ، 2 هزار و 600 هکتار باغات میوه ، مجتمع بزرگ دامپروري ،  شرکت کشت و 

لبنیات ، فرآوري میوه و چند واحد تولیدي دیگر از شرکت هاي منحصر بفرد کشور محسوب می شود . این شرکت در اجراي قانون هاي قند ، 

خصوصی سازي در سال 1388 در لیست واگذاري ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال 1397 به بخش خصوصی واگذار شد این واگذاري

با توجه به اعتراض هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال 1399 با پنج راي موافق و یک راي مخالف هیات داوري ابطال شد
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کاالي اساسی مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی اعالم کرد؛/توزیع هوشمند 25 قلم 

 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است ، گفت : تا پایان سال همه 25 قلم

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم.

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است ، گفت : تا پایان سال همه

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم اسماعیل قادري فر درباره فروش اینترنتی کاالهاي اساسی اظهار کرد : وزارت جهاد کشاورزي 25 قلم 

در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز به کار کرد

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی

با استفاده از ابزارهاي نوین ، کسب وکارهاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام

دادیم این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار

اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت

قیمت مصوب تحویل درب منازل می شود 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که به واسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا است وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر

جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزارهاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت

مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز

کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیرضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و در آنجا نظارت هوشمند

می شود تا یک بار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر

گفت : اختالل کوتاهی در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله برطرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه را

کاالي اساسی توزیع هوشمند می شود مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است همه 25 قلم 

روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر افزود : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت تا پایان سال همه 25 قلم 

داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده

و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن

است و براي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ است

که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است

صرفًا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کد ملی را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست

بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم مرغ ، 10 کیلوگرم برنج و یک شانه تخم مرغ

را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي

هوشمند خواهیم گرفت قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي

شود وي عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم؛ شکر ، برنج وارداتی و روغن

هم در سامانه در حال توزیع است 

قادري فر با بیان اینکه فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد کشاورزي است ، افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16 میلیون نفر را

در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان روستابازار فعال می

کنیم تا توزیع و دسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود . تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال می کنیم وي ادامه داد : تالش می

کنیم تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستاهاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در

حال تجهیز روستا بازارها هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

به دلیل اینکه کار ضربتی داشتیم به صورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربناهاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی بر اینکه از همه فعاالن

زیست بوم و نوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کارها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 به عنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی نیستند

ممکن است اختالف وزن داشته باشد و از دو روز گذشته امکان بازپرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهرهاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه آماده شده که حدود 230 مغازه را به صورت هوشمند در مناطق جنوبی

تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند و این کار به زودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع

پنیر شده است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد UF را که فسادپذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

: ما بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها است 

قادري فر خاطرنشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد کشاورزي دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با

نگاه امنیت غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ،

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین توزیع روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

میوه شب عید هم در برنامه است .  

تعداد سامانه هاي توزیع بیشتر شود رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوري کسب و کار اینترنتی هم در ارتباط تصویري با این برنامه

درباره سامانه فروش اینترنتی اقالم ضروري گفت : یک نقد را در روزهاي گذشته به آقاي قادري فر داشتیم مبنی بر اینکه این ظرفیت در کسب

وکارهاي آنالین عضو اتحادیه کشوري وجود دارد و درخواست کردیم تا از هم ظرفیت استفاده شود و صرفًا از یک سامانه استفاده نشود . وي افزود :

مقرر شد از هفته آینده از این ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود تا سامانه هاي دیگر در سراسر کشور در صورتی که زیرساخت الزم را داشته باشند

در این طرح شرکت داشته باشند و محصوالت را به دست مردم برسانند الفت ادامه داد : به دلیل اینکه این طرح نیاز به یک سرمایه گذاري جدي

دارد بنابراین این شرایط بستگی به این دارد که دولت مصمم باشد و این طرح چه مدت ادامه پیدا می کند تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت

جهاد کشاورزي است محمد جواد عسگري رئیس کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : تامین امنیت

غذایی به طور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است وي افزود : فروش اینترنتی اقالم ضروري حرکت خوبی است؛ اگر در توزیع و نحوه آن دقت

نشود حتمًا مشکالتی را در پی خواهد داشت عسگري افزود : درحوزه نظارت ، دستگاه هاي متولی به گونه اي برنامه را پیش ببرند که همه مردم

دسترسی داشته باشند و زمانی که بازار اشباع شد بتوانیم به مسیر مورد نظر برسیم 

توزیع هوشمند انحصاري نشود قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : این فروشگاه اینترنتی را در

سال 92 در قانون صنفی پیش بینی کردیم ، شبکه توزیع به اندازه کافی در کشور داریم ، ولی اگر مقرر شده است از فروشگاه اینترنتی استفاده کنند

الزم نیست شبکه جدیدي تاسیس شود . وي افزود : بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند ، بنابراین قیمت مصوب مرغ به صورت عمده فروش 29

هزار تومان بود که به 27 هزار تومان رسید و تخم مرغ 43 هزار تومان بود که حدود 40 هزار تومان شده است ، چون زمانی که عرضه فراوان باشد

قیمت پایین می آید نودفراهانی ادامه داد : صد در صد با حذف دالل ها موافقیم فراهانی گفت : این روند نباید در شرکت هاي اینترنتی انحصاري

شود
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فائو : /قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت

 

لبنی ، در نوامبر سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر تقاضاي باال براي گندم و محصوالت 

براي چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و در باالترین رکورد 10 سال اخیر ایستاد .

لبنی ، به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا ، شاخص قیمت غذاي فائو که تغییرات ماهانه سبدي از غالت ، دانه هاي روغنی ، محصوالت 

گوشت و شکر را بررسی می کند ، در نوامبر به 134 4 واحد در مقایسه با 132 8 واحد رشد کرد شاخص اکتبر پیشتر 133 2 واحد اعالم شده بود که

به 132 8 واحد بازبینی شد این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27 3 درصد رشد پیدا کرده است و اکنون در باالترین رکورد خود از

ژوئن سال 2011 قرار دارد قیمت کاالهاي کشاورزي در سال گذشته تحت تاثیر مشکالت برداشت و تقاضاي قوي ، رشد چشمگیري پیدا کرده است

شاخص قیمت غالت فائو در نوامبر نسبت به ماه پیش از آن 3 1 درصد رشد کرد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 2 درصد رشد نشان داد

فائو اعالم کرد قیمت گندم به دلیل نگرانیها نسبت به باران غیرفصلی در استرالیا و ابهامات درباره تغییرات احتمالی در تدابیر صادرات روسیه ،

ات ماه گذشته بزرگترین رشد ماهانه را داشت و در نوامبر 3 4 درصد در مقایسه با اکتبر افزایش پیدا کرد طبق لبنی پشتیبانی شد شاخص قیمت 

شیر با تالش خریداران براي تامین مایحتاج پیش از کمبود عرضه در بازارها ، قوي ماند کره و پودر  گزارش فائو ، تقاضاي جهانی براي واردات 

قیمتهاي جهانی شکر در نوامبر 1 4 درصد نسبت به اکتبر افزایش پیدا کرد و بر مبناي ساالنه 40 درصد رشد داشت فائو این افزایش را به قیمتهاي

باالتر اتانول نسبت داد شاخص قیمت گوشت فائو در نوامبر 0 9 درصد کاهش داشت که چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود در حالی که قیمت

روغنهاي گیاهی نسبت به سطح اکتبر 0 3 درصد کاهش یافت اما قیمت روغن پالم در بازار جهانی قوي ماند فائو پیش بینی خود از تولید جهانی

غالت در سال 2021 را از 2 793 میلیارد تن برآورد یک ماه پیش ، به 2 791 میلیارد تن کاهش داد اما همچنان انتظار دارد تولید غالت جهان به

رکورد باالیی برسد پیش بینی می شود استفاده از غالت در فصل 2022 2021 به میزان 1 7 درصد نسبت به فصل 2021 2020 رشد کرده و به

رکورد 2 810 میلیارد تن صعود کند بر اساس گزارش رویترز ، فائو پیش بینی کرد ذخایر غالت جهان تا پایان فصها در سال 2022 به 822 میلیون

تن برسد که 2 9 میلیون تن باالتر از برآورد نوامبر است اما همچنان 0 7 درصد نسبت به سطحی که در آغاز فصل وجود داشت ، کمتر است
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تشریح جزئیات توزیع هوشمند اقالم غذایی : /لبنیات هم به توزیع هوشمند اضافه می شود

 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است ، گفت : تا پایان سال همه 25 قلم

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم .

اسماعیل قادري فر درباره فروش اینترنتی کاالهاي اساسی اظهار کرد : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با

سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز به کار کرد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ادامه داد :

یکی از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از ابزارهاي نوین ، کسب وکارهاي نو و استارت

آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به

صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت

روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می شود 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که به واسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا است وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر

جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزارهاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت

مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت :

کاالي اساسی را هوشمند در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ، تا پایان سال همه 25 قلم 

توزیع می کنیم قادري فر افزود : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را

به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با

قیمت مناسب برسد قادري فر گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفًا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛

سامانه امکان دریافت کد ملی را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف

قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم مرغ ، 10 کیلوگرم برنج و یک شانه تخم مرغ را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه محدودیتی ناشی

از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه

اجناس را در بستر هوشمند تحویل بگیرند و این کار به زودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو

تا سه هفته اي که شروع شده است مردم لمس کرده اند ،
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پنیر UF را که فسادپذیري پایین وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد : ما بر اساس هر نشانی ثبتی تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست مدیرعامل سازمان مرکزي

تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این اقالم به درب منازل با

استارت آپ ها می باشد

15



1400/09/13 - 1400/09/11گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ایرنا

1400/09/12
16:32

فائو : قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت

 

لبنی ، تهران ایرنا سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) اعالم کرد : قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر تقاضاي باال براي گندم و محصوالت 

در نوامبر براي چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و در باالترین رکورد 10 سال اخیر ایستاد .

به گزارش روز جمعه ایرنا ، سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در گزارشی اعالم کرد : شاخص قیمت غذاي فائو که تغییرات ماهانه سبدي

لبنی ، گوشت و شکر را بررسی می کند ، در نوامبر به 134 4 واحد در مقایسه با 132 8 واحد رشد کرد از غالت ، دانه هاي روغنی ، محصوالت 

شاخص اکتبر پیش تر 133 2 واحد اعالم شده بود که به 132 8 واحد بازبینی شد؛ این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27 3 درصد

رشد یافت و اکنون در باالترین رکورد خود از ژوئن سال 2011 قرار دارد قیمت کاالهاي کشاورزي در سال گذشته تحت تاثیر مشکالت برداشت و

تقاضاي قوي ، رشد چشمگیري پیدا کرده است شاخص قیمت غالت فائو در نوامبر نسبت به ماه پیش از آن 3 1 درصد رشد کرد که نسبت به مدت

مشابه سال گذشته 23 2 درصد رشد نشان داد و براساس اعالم فائو ، قیمت گندم به دلیل نگرانی ها نسبت به باران غیرفصلی در استرالیا و ابهامات

ات ماه گذشته بزرگترین رشد ماهانه را داشت و در نوامبر 3 لبنی درباره تغییرات احتمالی در تدابیر صادرات روسیه ، پشتیبانی شد شاخص قیمت 

شیر با تالش خریداران براي تامین کره و پودر  4 درصد در مقایسه با اکتبر افزایش پیدا کرد و طبق گزارش فائو ، تقاضاي جهانی براي واردات 

مایحتاج پیش از کمبود عرضه در بازارها ، قوي ماند قیمت هاي جهانی شکر در نوامبر 1 4 درصد نسبت به اکتبر افزایش پیدا کرد و بر مبناي ساالنه

40 درصد رشد داشت فائو این افزایش را به قیمت هاي باالتر اتانول نسبت داد شاخص قیمت گوشت فائو در نوامبر 0 9 درصد کاهش داشت که

چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود در حالی که قیمت روغن هاي گیاهی نسبت به سطح اکتبر 0 3 درصد کاهش یافت ، اما قیمت روغن پالم در

بازار جهانی قوي ماند فائو پیش بینی خود از تولید جهانی غالت در سال 2021 را از 2 793 میلیارد تن برآورد یک ماه پیش ، به 2 791 میلیارد تن

کاهش داد ، اما همچنان انتظار دارد تولید غالت جهان به رکورد باالیی برسد پیش بینی می شود استفاده از غالت در فصل 2022 2021 به میزان

1 7 درصد نسبت به فصل 2021 2020 رشد کرده و به رکورد 2 810 میلیارد تن صعود کند فائو پیش بینی کرد ذخایر غالت جهان تا پایان فصل ها

در سال 2022 به 822 میلیون تن برسد که 2 9 میلیون تن باالتر از برآورد نوامبر است اما همچنان 7 درصد نسبت به سطحی که در آغاز فصل

وجود داشت ، کمتر است 

به گزارش ایرنا ، تورم و گرانی مواد غذایی در دوران کرونا از یک سو کشورهاي ثروتمند را در تأمین کاالهاي اساسی به دردسر انداخته و از سوي

دیگر خطر قحطی را در میان کشورهاي فقیر افزایش داده است به طوري که شاخص قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر (مهر/آبان) براي سومین ماه

متوالی رو به رشد بوده و نسبت به ماه گذشته (سپتامبر) 3 درصد افزایش داشت .
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کاالي اساسی توزیع هوشمند 25 قلم 

 

کاالي اساسی را شامل خواهد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک می کند و همه 25 قلم 

شد .

به گزارش مشرق ، اسماعیل قادري فر مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در گفتگوي ویژه خبري درباره فروش اینترنتی کاالهاي

اساسی افزود : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم

به غذاي سالم آغاز بکار کرد وي ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از

ابزارهاي نوین ، کسب وکارهاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم قادري فر

گفت : این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار

اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت

قیمت مصوب تحویل درب منازل می باشد 

بیشتر بخوانید توزیع روزانه 300 تن مرغ و تخم مرغ در تهران قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت :

از ، مشهد ، یزد و شیر تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان ، 

کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که بواسطه اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق

استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه

که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا

می باشد وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزارهاي سیاستی

به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و بعنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول بصورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز کردیم

و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیر ضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و درآنجا نظارت هوشمند می شود

تا یکبار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر گفت :

اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله بر طرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه را

ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و

استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر در ادامه برنامه گفتگوي ویژه خبري افزود : متاسفانه در کشور تا پایان سال همه 25 قلم 

برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و

دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ

براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن می باشد وبراي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ،

حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر

گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کدملی را

دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم

مرغ ، 10 کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال

نخواهد شد قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود وي

عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم ، شکر ، برنج وارداتی و روغن هم در

سامانه در حال توزیع است قادري فر گفت : فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد است وي افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16

میلیون نفر را در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان

روستابازار فعال می کنیم تا توزیع ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود قادري فر ادامه داد : تالش می کنیم تا پایان سال 1400 شبکه

روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستاهاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستا بازارها

هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

بدلیل اینکه کار ضربتی داشتیم بصورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربناهاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی براینکه از همه فعاالن

زیست بوم ونوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کارها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 بعنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : ، چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی

نیستند ممکن است اختالف وزن داشته باشد واز دو روز گذشته امکان باز پرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازار رسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهرهاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه (هست اینجا) آماده شده که حدود 230 مغازه را بصورت هوشمند در

مناطق جنوبی تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند واین کار بزودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع شده

UF پنیر است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد : ما را که فساد پذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها می باشد 

قادري فر خاطر نشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با نگاه امنیت

غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ، روغن و شکر

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین میوه شب عید هم در بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

برنامه می باشد . وي از همراهی رسانه ملی هم تشکر کرد 

تعداد سامانه هاي توزیع بیشتر شود رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوري کسب و کار اینترنتی هم در ارتباط تصویري با این برنامه

درباره سامانه فروش اینترنتی اقالم ضروري گفت : یک نقد را در روزهاي گذشته به آقاي قادري فر داشتیم مبنی بر اینکه این ظرفیت در کسب

وکارهاي آنالین عضو اتحادیه کشوري وجود دارد و درخواست کردیم تا از هم ظرفیت استفاده شود و صرفا از یک سامانه استفاده نشود . وي افزود :

مقرر شد از هفته آینده از این ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود تا سامانه هاي دیگر در سراسرکشور در صورتی که زیرساخت الزم را داشته باشند

در این طرح شرکت داشته باشند و محصوالت را به دست مردم برسانند 

الفت ادامه داد : بدلیل اینکه این طرح نیاز به یک سرمایه گذاري جدي دارد بنابراین این شرایط بستگی به این دارد که دولت مصمم باشد و این

طرح چه مدت ادامه پیدا می کند؟ تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است محمد جواد عسگري رئیس کمیسیون کشاورزي

مجلس شوراي اسالمی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است . وي افزود : فروش

اینترنتی اقالم ضروري حرکت خوبی است؛ اگر درتوزیع و نحوه آن دقت نشود حتمًا مشکالتی را در پی خواهد داشت عسگري افزود : درحوزه نظارت

، دستگاه هاي متولی به گونه اي برنامه را پیش ببرند که همه مردم دسترسی داشته باشند و زمانی که بازار اشباع شد بتوانیم به مسیر مورد نظر

برسیم 

توزیع هوشمند انحصاري نشود قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : این فروشگاه اینترنتی را در

سال 92 در قانون صنفی پیش بینی کردیم ، شبکه توزیع به اندازه کافی در کشور داریم ، ولی اگر مقرر شده است از فروشگاه اینترنتی استفاده کنند

الزم نیست شبکه جدیدي تاسیس شود . وي افزود : بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند ، بنابراین قیمت مصوب مرغ بصورت عمده فروش 29

هزار تومان بود که امروز به 27 هزار تومان رسید و تخم مرغ 43 هزار تومان بود که حدود 40 هزار تومان شده است ، چون زمانی که عرضه فراوان

باشد قیمت پایین می آید نودفراهانی ادامه داد : صد در صدبا حذف دالل ها موافقیم فراهانی گفت : این روند نباید در شرکت هاي اینترنتی

انحصاري شود
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لبنیات جزییات طرح فروش اینترنتی کاالهاي اساسی/ چگونگی فروش مرغ و 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی گفت : از سامانه هاي هوشمند در بحث توزیع کاالهاي اساسی استفاده خواهیم کرد تا مردم دغدغه معیشت

نداشته باشند

 

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از شبکه اطالع رسانی راه دانا؛قادري فرد در برنامه گفت وگوي ویژه خبري ضمن بررسی نظام هوشمند سازي

کاالهاي اساسی اظهار داشت : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با شعار محوري و رویکرد امنیت غذایی پایدار و باسیاست ارزان سازي و

فراگیر همه مردم و شهروندان کار خود را انجام داده است ، این روزها خرید و فروش دیجیتال و تاکسی هاي اینترنتی دسترسی به خدمات را براي

مردم تسهیل کرده است . وي با اشاره به نگاه راهبردي توزیع هوشمند در زنجیره نهایی توزیع ادامه داد : با هدف این که بتوانم در کوتاه مدت

کنترل درست و به موقع را به نفع مردم و بازار مصرف داشته باشیم از برخی از کسب و کارهایی که حائز شرایط اولیه بودند دعوت کردیم تا با ما

همکاري داشته باشند قادري فر افزود : شروع این کار را از تهران آغاز کردیم ، هر جایی که اخالل در شبکه توزیع باشد و واسطه گري و عرضه

نامناسب و داللی هاي غیرضرور صورت بگیرد ما از سامانه هاي هوشمند در بحث توزیع و مصرف کننده ، اصناف و کسبه استفاده خواهیم کرد تا

مردم دغدغه معیشت نداشته باشند وي تصریح کرد : با تدبیر وزیر و عنایت رئیس جمهور همکاري خوبی صورت گرفته است لذا عمًال از ماه گذشته

کار شروع شده و بررسی هاي میدانی حاکی از این است که کمبود در خیلی از مناطق کشور نداریم اما با کار هوشمندي که صورت گرفت هر روز

صبح در دفتر وزیر جهاد کشاورزي جلسه اي برگزار می شود و هرجا احساس کنیم اختاللی در روند توزیع و بازاررسانی و دسترسی مردم ایجاد شده

هوشمندانه وارد میدان می شویم و رفع مشکل می کنیم تا دغدغه خاطري براي هیچ شهروندي ایجاد نشود مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون

روستایی ایران با اشاره به قانون تمرکز گفت : وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي مشخص است ، در برخی از

اقالم رتبه دوم و سوم دنیا را به خود اختصاص داده ایم وي با اشاره به اینکه بهترین کشاورزان و بهترین اقلیم و تولیدات را داریم افزود : با ورود

واسطه گري هاي غیر ضروري و داللی ، نارضایتی براي مردم به وجود آمد رویکرد امنیت غذایی ، توزیع هوشمند و دسترسی آسان و سهل همه

مردم به غذا به عنوان رکن امنیت پایدار محسوب می شود قادري فر با اشاره به اینکه هر جایی که دچار اختالل در روند توزیع باشیم وزارت جهاد

کشاورزي بر اساس قانون انتزاع با همه ابزارهاي حاکمیتی و اختیاراتی که دارد به پاي میدان می آید عنوان کرد : با شعار پاي کار مردم ، کرامت را

به آنها برمی گردانیم وي با اشاره به اینکه هم محصول کشاورز به فروش می رسد و هم مصرف کننده و شهروند ما می تواند به سهولت به ارزاق

عمومی دسترسی پیدا کند اظهار کرد : از هفته گذشته با مانور سراسري که با حضور بسیج داشتیم بحث طرح شهید امانی را با همکاري دوستانمان

در بسیج و همکارانمان در وزارت صمت شروع کردیم 

لبنیات مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه جزییات طرحدفروش اینترنتی کاالهاي اساسی/ چگونگی فروش مرغ و 

موضوع یکپارچه و مستمري را در سراسر کشور آغاز کرده ایم گفت : توزیع هوشمند را در درجه اول به صورت اینترنتی و درب منازل مردم آغاز

کردیم و در گام دوم به کمک اصناف و کسبه نیز اقدامات الزم را انجام خواهیم داد .  

قادري فر با اشاره به اینکه به صورت هوشمند نظارت انجام می شود تا یک بار براي همیشه موضوع داللی و واسطه گري و افزایش قیمت هایی که

ناشی از سفته بازي است که در شبکه توزیع به وجود می آید مرتفع شود تا مردم امنیت خاطر داشته باشند تصریح کرد : دقایق کوتاهی شاید در حد

پنج دقیقه اختالل در سایت به وجود آمده بود و لذا این مشکل برطرف شد و دوستان ما در وزارت فناوري اطالعات ،
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پهناي باند و زیرساخت ها را فراهم کردند و مستمر در حال تعامل هستیم لذا ما هیچ محدودیتی نداریم . وي با اشاره به اینکه در کشور ما در برخی

از اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت وجود داشت گفت : به نحوي پایش می کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام

شده خریداري شود تا به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد 

مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه همه باید به این کمپین ملی بپیوندند افزود : دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزي

پاي کار مردم است تا دغدغه سفره نداشته باشند ، براي شهرتهران مصرف روزانه مرغ بین 3300 تا 3500 تن است ، براي مرغ منجمد بر اساس

برآورد که داشتیم 300 تن مرغ منجمد مورد مصرف مردم است . قادري فر با اشاره به اینکه تامین و توزیع باید هوشمند شود ادامه داد : باید

پیوستگی در زنجیره را شاهد باشیم تا هوشمندي فناورانه به خدمت زنجیره بیاید تا ارزان سازي و شفاف سازي را در کل زنجیره شاهد باشیم وي با

اشاره به اینکه برگشت اقالم بدون قید و شرط است گفت : شماره تلفن 8810032 را راه اندازي کرده ایم که به شکایت رسیدگی کنیم ، اقالمی که

دچار مشکل هستند را بررسی می کنیم موضوع مهم دیگري که تکلیف شده این است که بسته بندي ها در پکیج هاي استاندارد نیست تا وزن شود

و بعدًا در انبار وزن می شوند بعد از اینکه در انبارهاي کوچک اوزان انجام شد ممکن است اختالف وزن داشته باشند از دو روز گذشته امکان

بازپرداخت را فراهم کرده ایم مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب

شرق تهران و شهرري دیروز و امروز اختالل داشتیم افزود : حتمًا به موضوع رسیدگی خواهیم کرد از روز یکشنبه آینده شهرهاي اقماري تهران مانند

اسالمشهر و شهر قدس ، پردیس و بومهن هم تحت پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را برطرف خواهیم کرد تا خدمت رسانی سهل تر باشد

شیر و ماست هم می رویم تا مردم بدانند ارزاق آنها لبنیات صورت بگیرد به تدریج سراغ  قادري فر ادامه داد : باید تمهیدات الزم در خصوص 

سالم به دستشان می رسد شرط اصلی ما استفاده از توان استارتاپ ها است ، آن هم رساندن کاال درب منزل بر اساس قیمت مصوب است قاسم

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگري از برنامه با اشاره به اینکه فروشگاه اینترنتی را در سال 92 را در قانون پیش بینی کرده

بودیم گفت : شبکه جدیدي نیاز نیست که احداث شود از شبکه هاي موجود می توان استفاده کرد وي با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ 29 هزار

تومان بود اما امروز به 27 هزار تومان رسیده است گفت : تخم مرغ 43000 تومانی به 41000 تومان رسیده است شرکت هاي اینترنتی نباید

انحصاري شوند ، باید مسائل به صورت شفاف به مردم گفته شود و دالل بازي حذف شود و کاال با قیمت مناسب در دسترس قرار بگیرد اصناف در

کرونا نشان دادند که پاي کار هستند انتهاي پیام/
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اندر حکایت گرانی علوفه؛/دام هایی که شکم شان را با نان کپک زده پر می کنند

علوفه هاي بی کیفیت جان 3 میلیون رأس دام در خراسان جنوبی را تهدید می کنند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، دامداري از آن دسته از شغل هایی است که نیازمند تالش و همتی مضاعف نسبت به سایر شغل ها

است ، یک دامدار رنج و مشقت بسیاري را تحمل می کند تا عالوه بر حفظ سرمایه خود ، درآمدي براي گذران زندگی فراهم کند یک دامدار نقشی

ات کشور بازي می کند ، دامداري از آن دسته مهارت هایی است که به دلیل مشقت و لبنی صنعت تولید گوشت و  بسیار مهم و محوري را در 

دامداران سختی ها و مشکالت بسیاري را متحمل می شوند تا عالوه بر حفظ مهمترین سختی هاي خود کمتر کسی را به خود جذب می کند 

سرمایه خود یعنی احشام ، که حال می تواند گاو و گوسفند باشد و یا مرغ و شتر مرغ ، مخارج زندگی خود و خانواده هایشان را تأمین کنند 

دامداري به عنوان یکی از قدیمی ترین مشاغل عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی در تولید گوشت ، پشم مناسب براي صنایع نساجی ،

کره و کود حیوانی براي کشاورزي نقش اساسی دارد .   شیر ، ماست ،  لبنی مانند  چرم با کیفیت ، تولید محصوالت 

این روز ها حرفه دامداري خراسان جنوبی با توجه به خشکسالی بی سابقه و گرانی شدید نهاده هاي دامی حال و روز خوشی ندارد و با مشکالت

دامداران ، امان آنان را بریده و به مانع بزرگی براي استمرار فعالیت در این بخش تبدیل بسیار دست به گریبان شده است ، تنگنا هایی که به گفته 

شده است .  

دامداران است که به دنبال استمرار خشکسالی ، کاهش بارندگی و کمبود شدید علوفه در کمبود و گرانی نهاده هاي دامی از جمله مشکالت مهم 

دامداران در تأمین علوفه مورد نیاز دام هاي سبک و سنگین خود با تنگنا هاي بسیار مواجه مراتع بر شدت آن افزوده شده است به طوري که 

هستند و بسیاري از دام هاي خود و حتی دام هاي مولد را به دلیل افزایش هزینه هاي دامپروري روانه کشتارگاه و با قیمت بسیار اندك به دالالن

می سپارند .  

صنعت دامپروري در چند سال اخیر با مشکالت بسیار جدي در بحث تأمین نهاده ، صنعت دامپروري با کشتار دام هاي مولد  مرگ خاموش 

صنعت را نیز تحت تاثیر تبعات منفی گرانی علوفه و کسادي بازار مواجه شده است ، خشکسالی ناشی از کاهش بارش در سال زراعی جاري این 

دامداران در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و این مسئله دام هاي مولد را در صف کشتار قرار داده خود قرار داده است ، نگهداري دام براي 

است .  

شیر ، مواد صنعت دامداري یکی از مولفه هاي مهم در امنیت غذایی محسوب می شود چرا که از یک سو به خاطر ارتباط مستقیم با تولید 

لبنی و گوشت قرمز و از سوي دیگر اثرگذاري در چرخه کار و تولید و درگیر بودن بخش قابل توجهی از نیروي کار در این موضوع داراي اهمیت

خاصی است .  

صنعت دامداري و صنعت نقشی کلیدي ایفا می کنند ، اما این روز ها  دامداران به عنوان اصلی ترین عامل حیات و دوام این  در این بین 

دامداران نیز مانند بسیاري دیگر از صنایع و مشاغل حال و روز خوشی را تجربه نمی کنند و با مشکالت ریز و درشتی دست به گریبان هستند ،
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صنعت دامداري است و همچنان در بی مهري ها و کم توجهی ها به سر می برد و تولید کنندگان در کمبود و گرانِی علوفه همچنان گریبان گیر 

ي که در شرایط خشکسالی و فقر مراتع ، به سختی شکم دام هایشان را سیر می کنند و در کنار آن ناکافی دامداران شرایط سختی قرار دارند . 

صنعت دامداري و دامپروري سخت تر کرده است  بودن علوفه هاي یارانه اي و مشقت هاي تهیه خوراك از بازار آزاد ، کار را براي ادامه حیات 

دامداران دامداران استان تماس گرفت ، وي در خصوص مشکالت تأمین نهاده هاي دامی عنوان کرد : داستان امروز  خبرنگار ما با یکی از 

خراسان جنوبی داستان امروز و دیروز نیست از ابتداي سال 99 تاکنون بار ها و بار ها مشکالت را منعکس کرده ایم ، اما گره آن همچنان باز نشده

دامداران با گالیه از سهمیه کم علوفه گفت : بیشتر دام هاي من مولد و آبستن هستند و به صالح نیست در این شرایط که است . اکبري یکی از 

دامداران استان هم کشور نیاز به دام هاي مولد دارد ، آن ها را راهی کشتارگاه ها کنم چهارپایان بارکش هم این علوفه را نمی خورند یکی دیگر از 

به خبرنگار ما می گوید : علوفه اي که به ما می دهند را جلوي االغ بگذاریم ، نمی خورد ! چه برسد به اینکه به خورد گاو و گوسفند برود وي بیان

می کند : دام ها از مجبوري این علوفه ها را می خورند و اگر هم بخواهیم علوفه با کیفیت به آن ها بدهیم ، توان خرید کنسانتره کیلویی 7 هزار

تومان را نداریم 

این دامدار در ادامه به ناکافی بودن سهمیه ها اشاره می کند و می گوید : هر رأس گاوي که در روز باید 14 کیلو کنسانتره بخورد تا روزي 35 کیلو

شیر بدهد را تنها سه کیلو خوراك یارانه اي می دهند و مانده ایم بقیه نیاز دام را از کجا تهیه کنیم؟ اکنون دام هاي من عالوه بر نان ، اقالمی ،

دامداران استان در این روز ها که چون چغندر قند ، کدو و سبزي را نیز بعضا و به فراخور وضعیت به عنوان خوراك در آخور خود می بینند . 

خوراك دام از افزایش قیمت زیادي برخورداربوده است گاه به اجبار به تغذیه دام خود با ضایعات کشاورزي و در مواردي حتی محصوالت کشاورزي

روي آورده اند 

دامداران از وضع موجود ناراضی اند تا مدتی پیش که برداشت چغندر از کشتزار هاي منطقه در بیشتر بخوانید خاك ، خوراك دام هاي خوسف/ 

دامداران این محصول را براي خوراك دام می خریدند جریان بود ، خوراك بخش زیادي از دام هاي منطقه را چغندر قند تشکیل می داد و برخی از 

و بعضی نیز به خرید کدو ، سیب زمینی و انواع ضایعات میوه و صیفی جات میوه فروشی ها روي آورده بودند .  

دامداران براي تغذیه دام ها قرار داشته اکنون با نان خشک به سبدغذایی دام ها افزوده شده است نان خشک نیز که از سالیان گذشته در لیست 

دامداران به ناگزیر حتی نان هاي کپک زده را با قیمتی پایین تر خریداري گران شدن نهاده هاي دامی ، خریداران بیشتري پیدا کرده است و برخی 

کرده و شکم دام خود را با آن سیر می کنند .  

یک دامدار دیگر با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت علوفه و خوراك دام و از سویی نداشتن نقدینگی ، ناچار شدم چند رأس دام خود را به فروش

دامداران بسیار پایین برسانم تا بخشی از خوراك دیگر دام ها را فراهم کنم گفت : قیمت خوراك دام روز به روز افزایش می یابد و قدرت خرید 

آمده ، اما قیمت دام زنده از افزایشی متناسب با آن برخوردار نبوده است و حال آنکه نیاز به خوراك دام روزانه ، اما دوره پروار کردن دام طوالنی است

دامداران قدرت ت . یک دامدار دیگر نیز از فروش دام هاي نارس خود خبر داده و می گوید : 
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ولید را از دست داده اند و در این روز ها مجبور به فروش بخشی از دام خود براي تهیه خوراك مورد نیاز دام می شوند و با ادامه این روند در آینده

اي نزدیک دام هاي خود را از دست خواهند داد کاهش جیره غذایی دام ها مسعود ارکانی فرد گفت : هم اکنون به دلیل گرانی علوفه مجبور شده ایم

50 درصد جیره غذایی دام ها را کاهش بدهیم و نتیجه آنکه دام ها در این ایام بسیار الغر شده اند که به همین علت بیماري نیز آن ها را تهدید می

کند و حال آنکه هزینه هاي دارو نیز بسیار افزایش یافته است 

حال با همه این مشکالت در حالی 3 میلیون رأس دام استان همچنان در انتظار تأمین علوفه هستند که مسئوالن بار ها و بار ها در جلسات خود

دامداران این وعده پیگیري مشکالت را داده اند اما وعده ها عملیاتی نشده است و کالف سردرگم مشکالت همچنان بر دوش دامدار است چرا که 

دامداران در روز ها همچنان از کمبود علوفه ، گرانی و روانه شدن علوفه بی کیفیت گالیه دارند . در چند ماه گذشته بود که با توجه به مشکالت 

خراسان جنوبی ، قرارگاه تأمین علوفه دام در استان در زمان استاندار سابق در حالی تشکیل شد که تنها در دو یا سه جلسه اي که برگزار شد هیچ

مصوبه اي اجرایی نشد 

دامداران خراسان جنوبی گفت : از پارسال تاکنون بار ها و بار ها مشکالت هیچ مصوبه اي اجرایی نشده است غریبی مدیر عامل اتحادیه 

دامداران را انعکاس داده ایم و از اوایل پارسال با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی ها پیش بینی شرایط کمبود علوفه احساس می شد . او با

دامداران قرارگاه تأمین علوفه در استان راه اندازي و مصوباتی نیز داشته است افزود : بیان اینکه به دستور استاندار سابق به منظور حل مشکالت 

اما تاکنون هیچ کدام از مصوبات اجرایی نشده است 

غریبی یکی از مهم ترین مشکالت مطرح شده در قرارگاه تأمین علوفه را تأمین نقدینگی دانست و گفت : بار ها در جلسات قرارگاه تأمین علوفه

اعالم کردیم که مشکالتی از قبیل کمبود کامیون براي حمل علوفه نیاز است و با توجه به افزایش قیمت ها تشکل ها توان تأمین علوفه را ندارند ،

اما همچنان مصوبات قرارگاه تأمین علوفه نه تنها اجرایی نشد بلکه جلسات قرارگاه هم دیگر تشکیل نشد .  

دامداران خراسان جنوبی گفت : شاهد افزایش 5 برابر قیمت کاه و افزایش 3 برابري قیمت یونجه هستیم درحالیکه قیمت مدیر عامل اتحادیه 

شیر 40 درصد افزایش یافت و از سویی دیگر منع خروج علوفه از برخی استان ها هم از مشکالت گوشت نسبت به پارسال 20 درصد و قیمت 

صنعت خاموش دامپروري صنعت دامپروري خراسان جنوبی شده است حال از استاندار جدید می خواهیم فکري براي  دیگري بود که گریبانگیر 

خراسان جنوبی بردارد . منبع : تسنیم انتهاي پیام/ م
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم 25 قلم 

 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است ، گفت : تا پایان سال همه 25 قلم

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم .

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است ، گفت : تا پایان سال همه

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم به گزارش ایلنا ، اسماعیل قادري فر با حضور در برنامه گفت و گوي ویژه خبري درباره فروش 25 قلم 

اینترنتی کاالهاي اساسی اظهار کرد : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي

دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز به کار کرد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم امنیت

غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از ابزارهاي نوین ، کسب وکارهاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی

توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با

توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم

کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می شود 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که به واسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا است وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر

جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزارهاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت

مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز

کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیرضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و در آنجا نظارت هوشمند

می شود تا یک بار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر

گفت : اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله برطرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه

کاالي اساسی توزیع هوشمند می شود مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون را ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است همه 25 قلم 

روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر افزود : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت تا پایان سال همه 25 قلم 

داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده

و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن

است و براي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ است

که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است

صرفًا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کد ملی را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست

بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم مرغ ، 10 کیلوگرم برنج و یک شانه تخم مرغ

را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي

هوشمند خواهیم گرفت قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي

شود وي عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم؛ شکر ، برنج وارداتی و روغن

هم در سامانه در حال توزیع است 

قادري فر با بیان اینکه فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد کشاورزي است ، افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16 میلیون نفر را

در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان روستابازار فعال می

کنیم تا توزیع و دسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود . تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال می کنیم وي ادامه داد : تالش می

کنیم تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستاهاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در

حال تجهیز روستا بازارها هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

به دلیل اینکه کار ضربتی داشتیم به صورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربناهاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی بر اینکه از همه فعاالن

زیست بوم و نوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کارها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 به عنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی نیستند

ممکن است اختالف وزن داشته باشد و از دو روز گذشته امکان بازپرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهرهاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه آماده شده که حدود 230 مغازه را به صورت هوشمند در مناطق جنوبی

تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند و این کار به زودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع

پنیر شده است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد UF را که فسادپذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

: ما بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها است 

قادري فر خاطرنشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد کشاورزي دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با

نگاه امنیت غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ،

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین توزیع روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

میوه شب عید هم در برنامه است . انتهاي پیام/
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فائو : قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت

 

لبنی ، در نوامبر سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر تقاضاي باال براي گندم و محصوالت 

براي چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و در باالترین رکورد 10 سال اخیر ایستاد .

لبنی ، گوشت و شکر را بررسی به گزارش ایسنا ، شاخص قیمت غذاي فائو که تغییرات ماهانه سبدي از غالت ، دانه هاي روغنی ، محصوالت 

می کند ، در نوامبر به 134 4 واحد در مقایسه با 132 8 واحد رشد کرد شاخص اکتبر پیشتر 133 2 واحد اعالم شده بود که به 132 8 واحد بازبینی

شد این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27 3 درصد رشد پیدا کرده است و اکنون در باالترین رکورد خود از ژوئن سال 2011 قرار

دارد قیمت کاالهاي کشاورزي در سال گذشته تحت تاثیر مشکالت برداشت و تقاضاي قوي ، رشد چشمگیري پیدا کرده است شاخص قیمت غالت

فائو در نوامبر نسبت به ماه پیش از آن 3 1 درصد رشد کرد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 2 درصد رشد نشان داد فائو اعالم کرد قیمت

گندم به دلیل نگرانیها نسبت به باران غیرفصلی در استرالیا و ابهامات درباره تغییرات احتمالی در تدابیر صادرات روسیه ، پشتیبانی شد شاخص قیمت

ات ماه گذشته بزرگترین رشد ماهانه را داشت و در نوامبر 3 4 درصد در مقایسه با اکتبر افزایش پیدا کرد طبق گزارش فائو ، تقاضاي جهانی لبنی

شیر با تالش خریداران براي تامین مایحتاج پیش از کمبود عرضه در بازارها ، قوي ماند قیمتهاي جهانی شکر در نوامبر کره و پودر  براي واردات 

1 4 درصد نسبت به اکتبر افزایش پیدا کرد و بر مبناي ساالنه 40 درصد رشد داشت فائو این افزایش را به قیمتهاي باالتر اتانول نسبت داد شاخص

قیمت گوشت فائو در نوامبر 0 9 درصد کاهش داشت که چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود در حالی که قیمت روغنهاي گیاهی نسبت به سطح

اکتبر 0 3 درصد کاهش یافت اما قیمت روغن پالم در بازار جهانی قوي ماند فائو پیش بینی خود از تولید جهانی غالت در سال 2021 را از 2 793

میلیارد تن برآورد یک ماه پیش ، به 2 791 میلیارد تن کاهش داد اما همچنان انتظار دارد تولید غالت جهان به رکورد باالیی برسد پیش بینی می

شود استفاده از غالت در فصل 2022 2021 به میزان 1 7 درصد نسبت به فصل 2021 2020 رشد کرده و به رکورد 2 810 میلیارد تن صعود کند بر

اساس گزارش رویترز ، فائو پیش بینی کرد ذخایر غالت جهان تا پایان فصها در سال 2022 به 822 میلیون تن برسد که 2 9 میلیون تن باالتر از

برآورد نوامبر است اما همچنان 0 7 درصد نسبت به سطحی که در آغاز فصل وجود داشت ، کمتر است
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18 هزار تن یونجه از روسیه ثبت سفارش شد/ بسیاري از مزارع یونجه تغییر کشت دادند

دامداران توجیه اقتصادي ندارد واردات این محصول با ارز نیمایی باعث افزایش قیمت تمام شده ارز واردات یونجه نیمایی است از این رو خرید آن براي 

محصول خواهد شد

دامداران استان البرز خاطر نشان کرد : خشکسالی در سال جاري باعث شد نتوانیم یونجه مورد نیاز کشور را تامین کنیم از مشاور بازرگانی اتحادیه 

این رو 18 هزارتن یونجه از روسیه ثبت سفارش کردیم کسري لشکري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا ، درباره میزان واردات یونجه گفت :

وزارت جهاد کشاورزي با واردات یونجه از روسیه مشروط به داشتن گواهی بهداشت گیاهی موافقت کرده و در حال حاضر نزدیک به 18 هزار تن

ثبت سفارش انجام شده است به گفته وي ، در سنوات گذشته یونجه از اسپانیا وارد می شد این فعال اقتصادي در پاسخ به این پرسش که آیا براي

دامداران توجیه اقتصادي ندارد واردات یونجه ارز ترجیحی تخصیص داده می شود؟ گفت : ارز واردات یونجه نیمایی است از این رو خرید آن براي 

واردات این محصول با ارز نیمایی باعث افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد لشکري با بیان اینکه امکان تولید و صادرات یونجه در سنوات

گذشته فراهم بود ، خاطر نشان کرد : در سال جاري خشکسالی شدید و کم آبی میزان کشت را تا حدود زیادي کاهش داد و در بسیاري از مزارع

تغییر کشت صورت پذیرفت با تغییر روش آبیاري و استفاده از روش هاي نوین آبیاري و مکانیزاسیون کشاورزي می توان عالوه بر افزایش تولید در

هر هکتار میزان بهره وري را باال برد و اینگونه تا حدودي کم آبی را جبران کنیم این فعال حوزه واردات نهاده هاي دامی در ادامه تصریح کرد :

قدیمی بودن زیرساخت هاي کشاورزي ، ماشین آالت و ادوات کشاورزي میزان بهره وري را بسیار پایین آورده است اگر تسهیالت براي واردات

دامداران البرز افزود : واردات ماشین آالت مدرن تامین شود بدون تردید شاهد افزایش تولید با کیفیت باال خواهیم بود مشاور بازرگانی اتحادیه 

یونجه از کشور هاي صاحب تکنولوژي مانند اسپانیا بهتر است چراکه کیفیت تولید آن ها مرغوب تر است باید بگویم یونجه تولید شده در اسپانیا بذر

علف و مخلوط علف هرز ندارد ، پروتئین باالتري دارد و از روش دهیدراتاسیون براي خشک کردن آن استفاده می شود که ماندگاري آن را افزایش

می دهد ، ولی در مقایسه با یونجه روسیه و قزاقستان خیلی گرانتر است وي در ادامه افزود : با هدف حمایت از تولید داخلی و افزایش مصرف

لبنیات در کشور بهتر است که سوبسید جداگانه اي براي واردات یونجه در نظر گرفته شود تا نه به افزایش قیمت داخلی بی انجامد و نه کمبود آن

لبنیات بهره مند شوند و سالمت جامعه به شیر و  مانع تولید شود اینگونه مصرف کننده نهایی و اقشار کم درآمد می توانند از پروتئین موجود در 

خطر نیافتد لشکري در پایان گفت : می توان از یونجه به صورت پلیت استفاده کنیم که اگر همراه با بخار و فشار باال باشد در مراحل تولید بذر هاي

علف هرز از بین می رود و پروتئین با قابلیت جذب باالیی در اختیار دام می گذارد
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کمبود یونجه در ایران / ایران از روسیه یونجه می خرد

دامداران توجیه اقتصادي ندارد واردات این محصول با ارز نیمایی باعث افزایش قیمت تمام شده ارز واردات یونجه نیمایی است از این رو خرید آن براي 

محصول خواهد شد

دامداران استان البرز خاطر نشان کرد : خشکسالی در سال جاري باعث شد نتوانیم یونجه مورد نیاز کشور را تامین کنیم از مشاور بازرگانی اتحادیه 

این رو 18 هزارتن یونجه از روسیه ثبت سفارش کردیم کسري لشکري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا ، درباره میزان واردات یونجه گفت :

وزارت جهاد کشاورزي با واردات یونجه از روسیه مشروط به داشتن گواهی بهداشت گیاهی موافقت کرده و در حال حاضر نزدیک به 18 هزار تن

ثبت سفارش انجام شده است به گفته وي ، در سنوات گذشته یونجه از اسپانیا وارد می شد این فعال اقتصادي در پاسخ به این پرسش که آیا براي

دامداران توجیه اقتصادي ندارد واردات یونجه ارز ترجیحی تخصیص داده می شود؟ گفت : ارز واردات یونجه نیمایی است از این رو خرید آن براي 

واردات این محصول با ارز نیمایی باعث افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد لشکري با بیان اینکه امکان تولید و صادرات یونجه در سنوات

گذشته فراهم بود ، خاطر نشان کرد : در سال جاري خشکسالی شدید و کم آبی میزان کشت را تا حدود زیادي کاهش داد و در بسیاري از مزارع

تغییر کشت صورت پذیرفت با تغییر روش آبیاري و استفاده از روش هاي نوین آبیاري و مکانیزاسیون کشاورزي می توان عالوه بر افزایش تولید در

هر هکتار میزان بهره وري را باال برد و اینگونه تا حدودي کم آبی را جبران کنیم این فعال حوزه واردات نهاده هاي دامی در ادامه تصریح کرد :

قدیمی بودن زیرساخت هاي کشاورزي ، ماشین آالت و ادوات کشاورزي میزان بهره وري را بسیار پایین آورده است اگر تسهیالت براي واردات

دامداران البرز افزود : واردات ماشین آالت مدرن تامین شود بدون تردید شاهد افزایش تولید با کیفیت باال خواهیم بود مشاور بازرگانی اتحادیه 

یونجه از کشور هاي صاحب تکنولوژي مانند اسپانیا بهتر است چراکه کیفیت تولید آن ها مرغوب تر است باید بگویم یونجه تولید شده در اسپانیا بذر

علف و مخلوط علف هرز ندارد ، پروتئین باالتري دارد و از روش دهیدراتاسیون براي خشک کردن آن استفاده می شود که ماندگاري آن را افزایش

می دهد ، ولی در مقایسه با یونجه روسیه و قزاقستان خیلی گرانتر است وي در ادامه افزود : با هدف حمایت از تولید داخلی و افزایش مصرف

لبنیات در کشور بهتر است که سوبسید جداگانه اي براي واردات یونجه در نظر گرفته شود تا نه به افزایش قیمت داخلی بی انجامد و نه کمبود آن

لبنیات بهره مند شوند و سالمت جامعه به شیر و  مانع تولید شود اینگونه مصرف کننده نهایی و اقشار کم درآمد می توانند از پروتئین موجود در 

خطر نیافتد لشکري در پایان گفت : می توان از یونجه به صورت پلیت استفاده کنیم که اگر همراه با بخار و فشار باال باشد در مراحل تولید بذر هاي

علف هرز از بین می رود و پروتئین با قابلیت جذب باالیی در اختیار دام می گذارد

30

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14769438


1400/09/13 - 1400/09/11گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

شبستان

1400/09/12
11:15

کاالي اساسی توزیع هوشمند مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران : /25 قلم 
می شود /نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود

 

قادري فر با بیان اینکه توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک می کند ، گفت : اگر همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم . شود ، تا پایان سال همه 25 قلم 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري شبستان ، اسماعیل قادري فر ، مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران شب گذشته (پنجشنبه 11

کاالي اساسی را آذر) در برنامه گفتگوي ویژه خبري شبکه دو سیما با بیان اینکه توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک می کند و همه 25 قلم 

شامل خواهد شد ، درباره فروش اینترنتی کاال هاي اساسی افزود : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با

سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز بکار کرد . وي با بیان اینکه یکی از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در

کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است ، گفت : یعنی با استفاده از ابزار هاي نوین ، کسب وکار هاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی

توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با

توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با بیان اینکه ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار

است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می باشد ، درباره اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام شیر که با همه اقوام تراکم جمعیت باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهر ها مانند اصفهان ، 

بعدي هر جایی که بواسطه اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي با اشاره

به اینکه پایش هاي میدانی نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، گفت : اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود

هر کجایی که احساس کنیم اخالل در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعادل روستایی ایران با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم

به غذا است ، افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزار هاي

سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان

داشته باشد .  

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با بیان اینکه از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با

همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در سراسر کشور آغاز شد ، گفت : به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند

را در مرحله اول بصورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیر ضروري و قیمت

مصوب به دست اصناف می رسانیم و درآنجا نظارت هوشمند می شود تا یکبار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که

ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر با اشاره به اینکه اختالل کوتاهی در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله بر طرف شد ، گفت :

ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه را ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است 

مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه اگر همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ، تا

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم ، پایان سال همه 25 قلم 
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گفت : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که

محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد . وي با

اشاره به اینکه مصرف روزانه مرغ براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن است و براي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است ، گفت : هیچ

محدودیتی براي دسترسی نداریم ، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی

در عرضه وجود ندارد قادري فر با بیان اینکه در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می

شوند ، گفت : سامانه امکان دریافت کدملی را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است مدیرعامل سازمان

مرکزي تعاون روستایی ایران با بیان اینکه براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم مرغ ، 10 کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ را در

بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم ، گفت : هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد 

قادري فر با اشاره به اینکه جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود ، عنوان کرد :

ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم ، شکر ، برنج وارداتی و روغن هم در سامانه در حال

توزیع است وي با اشاره به اینکه فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد است ، ادامه داد : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16 میلیون نفر

را در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان روستابازار فعال می

کنیم تا توزیع ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود . قادري فر با بیان اینکه تالش می کنیم تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال

کنیم ، گفت : این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستا هاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستا بازار ها هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران درباره اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت : بدلیل اینکه کار

ضربتی داشتیم بصورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ، تامین و زنجیره سرد

که یکی از زیربنا هاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی براینکه از همه فعاالن زیست بوم ونوآوري

خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کار ها حتمًا باید محصوالت را با قیمت مصوب

توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم .  

وي با بیان اینکه در بعد امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود ، ادامه داد : آنچه که با

همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان ثبت شکایات را قرار دادیم و

شماره تماس 88100032 بعنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو

درصد اقالم مرجوعی شده است چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی نیستند ممکن است اختالف وزن داشته باشد واز دو روز

گذشته امکان باز پرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم .  

قادري فر با بیان اینکه ما از لحاظ بازار رسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم

، گفت : البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهر هاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن

هم تحت پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه (هست اینجا) آماده شده که حدود 230 مغازه را بصورت هوشمند

در مناطق جنوبی تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .  

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال

پیش فعال است ، افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر

هوشمند تحویل بگیرند واین کار بزودي انجام خواهد شد .
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قادري فر با بیان اینکه نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع شده است مردم لمس کرده اند ، گفت : وقتی

پنیر UF را که فساد پذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي با اشاره به اینکه ما بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست ، افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید

مناسبی داریم هزینه ارسال این اقالم به درب منازل با استارت آپ ها می باشد 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با بیان اینکه با تالشی که وزیر جهاد دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق

عمومی و مصرف مردم با نگاه امنیت غذایی تثبیت شود ، گفت : از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم هم شاهد تثبیت قیمت برنج ، روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

قرار می دهیم؛ همچنین میوه شب عید هم در برنامه می باشد . پایان پیام/50
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی : /توزیع هوشمند 25 قلم کاالي اساسی/ جلوي
دالل بازي ها را خواهیم گرفت

 

به گزارش خبرگزاري موج ، اسماعیل قادري فر با حضور در برنامه گفت و گوي ویژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره فروش اینترنتی کاالهاي

اساسی اظهار کرد : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم

به غذاي سالم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاري موج ، اسماعیل قادري فر با حضور در برنامه گفت و گوي ویژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره فروش اینترنتی

کاالهاي اساسی اظهار کرد : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي

دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز به کار کرد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم امنیت

غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از ابزارهاي نوین ، کسب وکارهاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی

توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با

توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم

کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می شود 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که به واسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا است وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر

جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزارهاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با قیمت

مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز

کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیرضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و در آنجا نظارت هوشمند

می شود تا یک بار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر

گفت : اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله برطرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه

کاالي اساسی توزیع هوشمند می شود مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون را ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است همه 25 قلم 

روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر افزود : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت تا پایان سال همه 25 قلم 

داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده

و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن

است و براي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ است

که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است

صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کد ملی را دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست

بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم مرغ ، 10 کیلوگرم برنج و یک شانه تخم مرغ

را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي

هوشمند خواهیم گرفت قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي

شود وي عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم؛ شکر ، برنج وارداتی و روغن

هم در سامانه در حال توزیع است 

قادري فر با بیان اینکه فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد کشاورزي است ، افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16 میلیون نفر را

در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان روستابازار فعال می

کنیم تا توزیع و دسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود . تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال می کنیم وي ادامه داد : تالش می

کنیم تا پایان سال 1400 شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستاهاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در

حال تجهیز روستا بازارها هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

به دلیل اینکه کار ضربتی داشتیم به صورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربناهاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی بر اینکه از همه فعاالن

زیست بوم و نوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کارها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 به عنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی نیستند

ممکن است اختالف وزن داشته باشد و از دو روز گذشته امکان بازپرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهرهاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه آماده شده که حدود 230 مغازه را به صورت هوشمند در مناطق جنوبی

تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند و این کار به زودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع

پنیر شده است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد UF را که فسادپذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

: ما بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها است 

قادري فر خاطرنشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد کشاورزي دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با

نگاه امنیت غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ،

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین توزیع روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

میوه شب عید هم در برنامه است .  

تعداد سامانه هاي توزیع بیشتر شود رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوري کسب و کار اینترنتی هم در ارتباط تصویري با این برنامه

درباره سامانه فروش اینترنتی اقالم ضروري گفت : یک نقد را در روزهاي گذشته به آقاي قادري فر داشتیم مبنی بر اینکه این ظرفیت در کسب

وکارهاي آنالین عضو اتحادیه کشوري وجود دارد و درخواست کردیم تا از هم ظرفیت استفاده شود و صرفا از یک سامانه استفاده نشود . وي افزود :

مقرر شد از هفته آینده از این ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود تا سامانه هاي دیگر در سراسر کشور در صورتی که زیرساخت الزم را داشته باشند

در این طرح شرکت داشته باشند و محصوالت را به دست مردم برسانند الفت ادامه داد : به دلیل اینکه این طرح نیاز به یک سرمایه گذاري جدي

دارد بنابراین این شرایط بستگی به این دارد که دولت مصمم باشد و این طرح چه مدت ادامه پیدا می کند تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت

جهاد کشاورزي است محمد جواد عسگري رئیس کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : تامین امنیت

غذایی به طور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است وي افزود : فروش اینترنتی اقالم ضروري حرکت خوبی است؛ اگر در توزیع و نحوه آن دقت

نشود حتمًا مشکالتی را در پی خواهد داشت عسگري افزود : درحوزه نظارت ، دستگاه هاي متولی به گونه اي برنامه را پیش ببرند که همه مردم

دسترسی داشته باشند و زمانی که بازار اشباع شد بتوانیم به مسیر مورد نظر برسیم 

توزیع هوشمند انحصاري نشود قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : این فروشگاه اینترنتی را در

سال 92 در قانون صنفی پیش بینی کردیم ، شبکه توزیع به اندازه کافی در کشور داریم ، ولی اگر مقرر شده است از فروشگاه اینترنتی استفاده کنند

الزم نیست شبکه جدیدي تاسیس شود . وي افزود : بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند ، بنابراین قیمت مصوب مرغ به صورت عمده فروش 29

هزار تومان بود که امروز به 27 هزار تومان رسید و تخم مرغ 43 هزار تومان بود که حدود 40 هزار تومان شده است ، چون زمانی که عرضه فراوان

باشد قیمت پایین می آید نودفراهانی ادامه داد : صد در صد با حذف دالل ها موافقیم فراهانی گفت : این روند نباید در شرکت هاي اینترنتی

انحصاري شود
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کاالي اساسی / قیمت مصوب مرغ عمده فروشی به 27 هزار تومان توزیع هوشمند 25 قلم 
ماهش یافت

 

کاالي اساسی را شامل خواهد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک می کند و همه 25 قلم 

شد .

به گزارش برنا ، اسماعیل قادري فر در گفتگوي ویژه خبري درباره فروش اینترنتی کاال هاي اساسی افزود : وزارت جهاد کشاورزي در دولت

سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز بکار کرد وي ادامه داد : یکی

از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده از ابزار هاي نوین ، کسب وکار هاي نو و استارت آپ

ها ، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام دادیم قادري فر گفت : این طرح را با کمک رسانه ملی از روز

18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد :

ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می باشد 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که بواسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهر ها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا می باشد وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند

هر جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزار هاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با

قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و بعنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول بصورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز کردیم

و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیر ضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و درآنجا نظارت هوشمند می شود

تا یکبار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر گفت :

اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله بر طرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه را

ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و

کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر در ادامه استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ، تا پایان سال همه 25 قلم 

برنامه گفتگوي ویژه خبري افزود : متاسفانه در کشور برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره

را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با

قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن می باشد وبراي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود

300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ،
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حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر

گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کدملی را

دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم

مرغ ، 10 کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال

نخواهد شد قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود وي

عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم ، شکر ، برنج وارداتی و روغن هم در

سامانه در حال توزیع است قادري فر گفت : فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد است وي افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16

میلیون نفر را در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان

روستابازار فعال می کنیم تا توزیع ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود قادري فر ادامه داد : تالش می کنیم تا پایان سال 1400 شبکه

روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستا هاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستا بازار ها

هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

بدلیل اینکه کار ضربتی داشتیم بصورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربنا هاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی براینکه از همه فعاالن

زیست بوم ونوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کار ها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 بعنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : ، چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی

نیستند ممکن است اختالف وزن داشته باشد واز دو روز گذشته امکان باز پرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازار رسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهر هاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه (هست اینجا) آماده شده که حدود 230 مغازه را بصورت هوشمند در

مناطق جنوبی تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم . مدیرعامل

سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش فعال است

وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند تحویل

بگیرند واین کار بزودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع شده است

پنیر UF را مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد : ما بر که فساد پذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ،
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اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و

ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این اقالم به درب منازل با استارت آپ ها می باشد 

قادري فر خاطر نشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با نگاه امنیت

غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ، روغن و شکر

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین میوه شب عید هم در بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

برنامه می باشد .  

تعداد سامانه هاي توزیع بیشتر شود رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوري کسب و کار اینترنتی هم در ارتباط تصویري با این برنامه

درباره سامانه فروش اینترنتی اقالم ضروري گفت : یک نقد را در روز هاي گذشته به آقاي قادري فر داشتیم مبنی بر اینکه این ظرفیت در کسب

وکار هاي آنالین عضو اتحادیه کشوري وجود دارد و درخواست کردیم تا از هم ظرفیت استفاده شود و صرفا از یک سامانه استفاده نشود . وي افزود

: مقرر شد از هفته آینده از این ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود تا سامانه هاي دیگر در سراسرکشور در صورتی که زیرساخت الزم را داشته باشند

در این طرح شرکت داشته باشند و محصوالت را به دست مردم برسانند 

الفت ادامه داد : بدلیل اینکه این طرح نیاز به یک سرمایه گذاري جدي دارد بنابراین این شرایط بستگی به این دارد که دولت مصمم باشد و این

طرح چه مدت ادامه پیدا می کند؟ تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است محمد جواد عسگري رئیس کمیسیون کشاورزي

مجلس شوراي اسالمی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است . وي افزود : فروش

اینترنتی اقالم ضروري حرکت خوبی است؛ اگر درتوزیع و نحوه آن دقت نشود حتمًا مشکالتی را در پی خواهد داشت عسگري افزود : درحوزه نظارت

، دستگاه هاي متولی به گونه اي برنامه را پیش ببرند که همه مردم دسترسی داشته باشند و زمانی که بازار اشباع شد بتوانیم به مسیر مورد نظر

برسیم 

توزیع هوشمند انحصاري نشود قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : این فروشگاه اینترنتی را در

سال 92 در قانون صنفی پیش بینی کردیم ، شبکه توزیع به اندازه کافی در کشور داریم ، ولی اگر مقرر شده است از فروشگاه اینترنتی استفاده کنند

الزم نیست شبکه جدیدي تاسیس شود . وي افزود : بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند ، بنابراین قیمت مصوب مرغ بصورت عمده فروش 29

هزار تومان بود که امروز به 27 هزار تومان رسید و تخم مرغ 43 هزار تومان بود که حدود 40 هزار تومان شده است ، چون زمانی که عرضه فراوان

باشد قیمت پایین می آید نودفراهانی ادامه داد : صد در صدبا حذف دالل ها موافقیم فراهانی گفت : این روند نباید در شرکت هاي اینترنتی

انحصاري شود بیشتر بخوانید : بیش از نیمی از احکام قانون بهبود مالی کسب و کار اجرا نشده است کامران : اجراي قانون منع بکارگیري بازنشسته

ها در فدراسیون ها الزامی و به سود ورزش است
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لبنیات | اعالم شماره تلفن براي شکایت هاي جزئیات طرح فروش اینترنتی مرغ ، تخم مرغ و 
مردمی

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی گفت : از سامانه هاي هوشمند در بحث توزیع کاالهاي اساسی استفاده خواهیم کرد تا مردم دغدغه معیشت

نداشته باشند

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی گفت : از سامانه هاي هوشمند در بحث توزیع کاالهاي اساسی استفاده خواهیم کرد تا مردم دغدغه

معیشت نداشته باشند به گزارش همشهري آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، قادري فر مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با

حضور در برنامه گفت وگوي ویژه خبري 11آذرماه به بررسی نظام هوشمند سازي کاالهاي اساسی پرداخت قادري فر گفت : وزارت جهاد کشاورزي

در دولت سیزدهم با شعار محوري و رویکرد امنیت غذایی پایدار و باسیاست ارزان سازي و فراگیر همه مردم و شهروندان کار خود را انجام داده است

، این روزها خرید و فروش دیجیتال و تاکسی هاي اینترنتی دسترسی به خدمات را براي مردم تسهیل کرده است وي با اشاره به نگاه راهبردي

توزیع هوشمند در زنجیره نهایی توزیع ادامه داد : با هدف این که بتوانم در کوتاه مدت کنترل درست و به موقع را به نفع مردم و بازار مصرف داشته

باشیم از برخی از کسب و کارهایی که حائز شرایط اولیه بودند دعوت کردیم تا با ما همکاري داشته باشند قادري فر افزود : شروع این کار را از

تهران آغاز کردیم ، هر جایی که اخالل در شبکه توزیع باشد و واسطه گري و عرضه نامناسب و داللی هاي غیرضرور صورت بگیرد ما از سامانه

هاي هوشمند در بحث توزیع و مصرف کننده ، اصناف و کسبه استفاده خواهیم کرد تا مردم دغدغه معیشت نداشته باشند وي تصریح کرد : با تدبیر

وزیر و عنایت رئیس جمهور همکاري خوبی صورت گرفته است لذا عمًال از ماه گذشته کار شروع شده و بررسی هاي میدانی حاکی از این است که

کمبود در خیلی از مناطق کشور نداریم اما با کار هوشمندي که صورت گرفت هر روز صبح در دفتر وزیر جهاد کشاورزي جلسه اي برگزار می شود و

هرجا احساس کنیم اختاللی در روند توزیع و بازاررسانی و دسترسی مردم ایجاد شده هوشمندانه وارد میدان می شویم و رفع مشکل می کنیم تا

دغدغه خاطري براي هیچ شهروندي ایجاد نشود مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با اشاره به قانون تمرکز گفت : وظایف و اختیارات

مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي مشخص است ، در برخی از اقالم رتبه دوم و سوم دنیا را به خود اختصاص داده ایم وي با

اشاره به اینکه بهترین کشاورزان و بهترین اقلیم و تولیدات را داریم افزود : با ورود واسطه گري هاي غیر ضروري و داللی ، نارضایتی براي مردم به

وجود آمد رویکرد امنیت غذایی ، توزیع هوشمند و دسترسی آسان و سهل همه مردم به غذا به عنوان رکن امنیت پایدار محسوب می شود قادري فر

با اشاره به اینکه هر جایی که دچار اختالل در روند توزیع باشیم وزارت جهاد کشاورزي بر اساس قانون انتزاع با همه ابزارهاي حاکمیتی و اختیاراتی

که دارد به پاي میدان می آید عنوان کرد : با شعار پاي کار مردم ، کرامت را به آنها برمی گردانیم وي با اشاره به اینکه هم محصول کشاورز به

فروش می رسد و هم مصرف کننده و شهروند ما می تواند به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی پیدا کند اظهار کرد : از هفته گذشته با مانور

سراسري که با حضور بسیج داشتیم بحث طرح شهید امانی را با همکاري دوستانمان در بسیج و همکارانمان در وزارت صمت شروع کردیم مدیر

عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه و مستمري را در سراسر کشو
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ر آغاز کرده ایم گفت : توزیع هوشمند را در درجه اول به صورت اینترنتی و درب منازل مردم آغاز کردیم و در گام دوم به کمک اصناف و کسبه نیز

اقدامات الزم را انجام خواهیم داد 

قادري فر با اشاره به اینکه به صورت هوشمند نظارت انجام می شود تا یک بار براي همیشه موضوع داللی و واسطه گري و افزایش قیمت هایی که

ناشی از سفته بازي است که در شبکه توزیع به وجود می آید مرتفع شود تا مردم امنیت خاطر داشته باشند تصریح کرد : دقایق کوتاهی شاید در حد

پنج دقیقه اختالل در سایت به وجود آمده بود و لذا این مشکل برطرف شد و دوستان ما در وزارت فناوري اطالعات ، پهناي باند و زیرساخت ها را

فراهم کردند و مستمر در حال تعامل هستیم لذا ما هیچ محدودیتی نداریم . وي با اشاره به اینکه در کشور ما در برخی از اقالم تا 700 درصد

افزایش قیمت وجود داشت گفت : به نحوي پایش می کنیم که محصول تولیدي کشاورز و دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده خریداري شود تا

به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد 

مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه همه باید به این کمپین ملی بپیوندند ، افزود : دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزي

پاي کار مردم است تا دغدغه سفره نداشته باشند ، براي شهرتهران مصرف روزانه مرغ بین 3300 تا 3500 تن است ، براي مرغ منجمد بر اساس

برآورد که داشتیم 300 تن مرغ منجمد مورد مصرف مردم است . قادري فر با اشاره به اینکه تامین و توزیع باید هوشمند شود ادامه داد : باید

پیوستگی در زنجیره را شاهد باشیم تا هوشمندي فناورانه به خدمت زنجیره بیاید تا ارزان سازي و شفاف سازي را در کل زنجیره شاهد باشیم وي با

اشاره به اینکه برگشت اقالم بدون قید و شرط است ، گفت : شماره تلفن 8810032 را راه اندازي کرده ایم که به شکایت رسیدگی کنیم ، اقالمی

که دچار مشکل هستند را بررسی می کنیم موضوع مهم دیگري که تکلیف شده این است که بسته بندي ها در پکیج هاي استاندارد نیست تا وزن

شود و بعدًا در انبار وزن می شوند بعد از اینکه در انبارهاي کوچک اوزان انجام شد ممکن است اختالف وزن داشته باشند از دو روز گذشته امکان

بازپرداخت را فراهم کرده ایم مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با اشاره به اینکه از لحاظ بازاررسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب

شرق تهران و شهرري دیروز و امروز اختالل داشتیم ، افزود : حتمًا به موضوع رسیدگی خواهیم کرد از روز یکشنبه آینده شهرهاي اقماري تهران

مانند اسالمشهر و شهر قدس ، پردیس و بومهن هم تحت پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را برطرف خواهیم کرد تا خدمت رسانی سهل تر

شیر و ماست هم می رویم تا مردم بدانند ارزاق لبنیات صورت بگیرد به تدریج سراغ  باشد قادري فر ادامه داد : باید تمهیدات الزم در خصوص 

آنها سالم به دستشان می رسد شرط اصلی ما استفاده از توان استارتاپ ها است ، آن هم رساندن کاال درب منزل بر اساس قیمت مصوب است قاسم

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگري از برنامه با اشاره به اینکه فروشگاه اینترنتی را در سال 92 را در قانون پیش بینی کرده

بودیم گفت : شبکه جدیدي نیاز نیست که احداث شود از شبکه هاي موجود می توان استفاده کرد وي با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ 29 هزار

تومان بود اما امروز به 27 هزار تومان رسیده است گفت : تخم مرغ 43000 تومانی به 41000 تومان رسیده است شرکت هاي اینترنتی نباید

انحصاري شوند ، باید مسائل به صورت شفاف به مردم گفته شود و دالل بازي حذف شود و کاال با قیمت مناسب در دسترس قرار بگیرد اصناف در

کرونا نشان دادند که پاي کار هستند
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توزیع هوشمند 25 قلم کاالي اساسی/ کاهش قیمت مصوب عمده فروشی مرغ به 27 هزار
تومان

 

کاالي اساسی را شامل خواهد مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک می کند و همه 25 قلم 

شد .

 

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم ، اسماعیل قادري فر با حضور در برنامه گفتگوي ویژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره فروش

اینترنتی کاال هاي اساسی افزود : وزارت جهاد کشاورزي در دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازي و فراگیرسازي

دسترسی همه مردم به غذاي سالم آغاز بکار کرد . وي ادامه داد : یکی از سیاست هاي مهم امنیت غذایی در کنار تولید ، موضوع توزیع هوشمند

است یعنی با استفاده از ابزار هاي نوین ، کسب وکار هاي نو و استارت آپ ها ، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع

مردم انجام دادیم قادري فر گفت : این طرح را با کمک رسانه ملی از روز 18 آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم

مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم وي خاطرنشان کرد : ظرفیت روزانه در شهر تهران براي این دو قلم کاال حدود 300 تن

مصرف خانوار است؛ البته با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می باشد 

قادري فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد ، گفت : تهران کالن شهري است که با همه اقوام تراکم جمعیت

از ، مشهد ، یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدي هر جایی که بواسطه شیر باالیی دارد و درگام دوم بعضی از کالن شهر ها مانند اصفهان ، 

اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گري با عرضه نامناسب روبرو شود ، از این طریق استفاده می کنیم . وي تصریح کرد : پایش هاي میدانی

نشان می دهد که کمبودي در خیلی از مناطق کشور نداریم ، اما با هوشمندي و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی که احساس کنیم اخالل

در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد ، هوشمندانه وارد می شویم و رفع مشکل می کنیم مدیرعامل سازمان مرکزي تعادل روستایی ایران گفت

: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا می باشد وي افزود : مردم در تمام نقاط ایران بدانند

هر جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشیم ، وزارت جهاد کشاورزي با همه ابزار هاي سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزي با

قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد 

وي افزود : از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسري موضوع طرح شهید امانی با همکاري بسیج وزارت صمت و بحث پایش مستمر در

سراسر کشور آغاز شد و بعنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار این توزیع هوشمند را در مرحله اول بصورت اینترنتی درب منازل مردم آغاز کردیم

و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه گري هاي غیر ضروري و قیمت مصوب به دست اصناف می رسانیم و درآنجا نظارت هوشمند می شود

تا یکبار براي همیشه موضوع داللی ، واسطه گري و افزایش قیمت هایی که ناشی از سفته بازي بوجود می آید ، مرتفع شود . قادري فر گفت :

اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که بالفاصله بر طرف شد ، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد 14400 درخواست در ثانیه را

ثبت کردیم که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوي است مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : در صورتی که همه پلتفرم ها و

استارت آپ ها پاي کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود ،
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کاالي اساسی را هوشمند توزیع می کنیم قادري فر در ادامه برنامه گفتگوي ویژه خبري افزود : متاسفانه در کشور تا پایان سال همه 25 قلم 

برخی اقالم تا 700 درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوي پایش کنیم که محصول تولیدي کشاورز و

دامدار با احتساب هزینه هاي تمام شده و سود مناسب خریداري شود و به مصرف کننده با قیمت مناسب برسد وي تصریح کرد : مصرف روزانه مرغ

براي شهر تهران 1300 تا 1500 تن می باشد وبراي مرغ منجمد بر اساس برآورد حدود 300 تن است و هیچ محدودیتی براي دسترسی نداریم ،

حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ می باشد که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد قادري فر

گفت : در سامانه اي که پیش بینی شده است صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه امکان دریافت کدملی را

دارد که به معناي محدودیت در عرضه نیست بلکه براي مدیریت در توزیع است وي افزود : براي این طرح سقف قرار نداریم ، اما 5 تا 10 کیلوگرم

مرغ ، 10 کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ را در بازه هاي زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال

نخواهد شد قادري فر ادامه داد : جلوي دالل بازي ها را با سامانه هاي هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه داللی وارد فضاي مجازي شود وي

عنوان کرد : ما براي خرید محدودیت نداریم بلکه بر اساس سرانه مصرف ، ارزاق عمومی را تقدیم می کنیم ، شکر ، برنج وارداتی و روغن هم در

سامانه در حال توزیع است قادري فر گفت : فرمانده میدان غذاي مملکت ، وزارت جهاد است وي افزود : شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از 16

میلیون نفر را در قالب حدود 8800 تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به 3400 فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه ها را تحت عنوان

روستابازار فعال می کنیم تا توزیع ودسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود قادري فر ادامه داد : تالش می کنیم تا پایان سال 1400 شبکه

روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود 3 هفته گذشته از روستا هاي اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستا بازار ها

هستیم 

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه براي فروش اینترنتی استفاده می کنید ، گفت :

بدلیل اینکه کار ضربتی داشتیم بصورت تلفنی از تعدادي از بزرگترین سامانه هاي اینترنتی دعوت کردیم و از بین آن ها به لحاظ بعد لجستیک ،

تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربنا هاي مهم است یکی از آن ها اعالم آمادگی کرد؛ البته ضمن اینکه فراخوانی را مبنی براینکه از همه فعاالن

زیست بوم ونوآوري خواستیم که به کمک معاونت علمی و فناوري بیایند ، اما دو شرط اساسی دارد اول اینکه کسب و کار ها حتمًا باید محصوالت را

با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این دو شرط در خدمت همه شرکت هاي دانش بنیان هستیم . وي افزود : در بعد

امنیت غذایی؛ زنجیره تولید ، تامین و توزیع به هم پیوسته است که باید همه این ها هوشمند شود 

قادري فر ادامه داد : آنچه که با همه سامانه ها مقرر کردیم این است که برگشت اقالم بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالع رسانی خودمان

ثبت شکایات را قرار دادیم و شماره تماس 88100032 بعنوان مرکز تلفن فعال شده است ، مردم انتقاد و شکایت خود را منعکس کنند و رسیدگی

خواهیم کرد؛ تاکنون یک تا دو درصد اقالم مرجوعی شده است . قادري فر گفت : ، چون این بسته بندي ها داراي بسته بندي استاندار خاصی

نیستند ممکن است اختالف وزن داشته باشد واز دو روز گذشته امکان باز پرداخت اضافه دریافتی بر اساس وزن نهایی را فعال کردیم 

وي خاطر نشان کرد : ما از لحاظ بازار رسانی در برخی از محدوده هاي سمت جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهر ري اختاللی را داشتیم ،

البته ضمن عذرخواهی حتمًا رسیدگی می کنیم و از روز یکشنبه شهر هاي اقماري تهران مانند شهر قدس ، اسالمشهر ، پردیس و بومهن هم تحت

پوشش قرار می گیرند ، کم کم نواقص را بر طرف می کنیم؛ البته سامانه (هست اینجا) آماده شده که حدود 230 مغازه را بصورت هوشمند در

مناطق جنوبی تهران که این اختالل وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه هاي هدف انجام دهیم .
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مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گفت : این شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان است که از حدود 4 سال پیش

فعال است وي افزود : در هوشمند سازي سامانه در خدمت اصناف هم هستیم یعنی اصناف هم می توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند

تحویل بگیرند واین کار بزودي انجام خواهد شد قادري فر ادامه داد : نتیجه هوشمند سازي شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته اي که شروع شده

UF پنیر است مردم لمس کرده اند ، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندي عرضه و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند قادري فر گفت : 

شیر و ماست را اضافه خواهیم کرد وي خاطر نشان کرد : ما را که فساد پذیري پایین تري دارد از روز یکشنبه به سبد اضافه می کنیم و به تدریج 

بر اساس هر نشانی ثبتی و شماره موبایل ارزاق را ارسال می کنیم ، اما اینکه احتکار خانگی صورت پذیرد این شایسته فرهنگ ایرانیان نیست

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران افزود : براي شب عید و ماه مبارك رمضان تمهید مناسبی داریم وي ادامه داد : هزینه ارسال این

اقالم به درب منازل با استارت آپ ها می باشد 

قادري فر خاطر نشان کرد : با تالشی که وزیر جهاد دارد این قول را می دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با نگاه امنیت

غذایی تثبیت شود؛ از 18 آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم مرغ شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج ، روغن و شکر

لبنیات خواهیم رفت و به تدریج همه 25 قلم کاال را در اختیار مردم قرار می دهیم؛ همچنین میوه شب عید هم در بودیم و از هفته آینده هم سراغ 

برنامه می باشد . وي از همراهی رسانه ملی هم تشکر کرد 

تعداد سامانه هاي توزیع بیشتر شودرضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوري کسب و کار اینترنتی هم در ارتباط تصویري با این برنامه

درباره سامانه فروش اینترنتی اقالم ضروري گفت : یک نقد را در روز هاي گذشته به آقاي قادري فر داشتیم مبنی بر اینکه این ظرفیت در کسب

وکار هاي آنالین عضو اتحادیه کشوري وجود دارد و درخواست کردیم تا از هم ظرفیت استفاده شود و صرفا از یک سامانه استفاده نشود . وي افزود

: مقرر شد از هفته آینده از این ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود تا سامانه هاي دیگر در سراسرکشور در صورتی که زیرساخت الزم را داشته باشند

در این طرح شرکت داشته باشند و محصوالت را به دست مردم برسانند 

الفت ادامه داد : بدلیل اینکه این طرح نیاز به یک سرمایه گذاري جدي دارد بنابراین این شرایط بستگی به این دارد که دولت مصمم باشد و این

طرح چه مدت ادامه پیدا می کند؟ تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است محمد جواد عسگري رئیس کمیسیون کشاورزي

مجلس شوراي اسالمی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : تامین امنیت غذایی بطور کامل با وزارت جهاد کشاورزي است . وي افزود : فروش

اینترنتی اقالم ضروري حرکت خوبی است؛ اگر درتوزیع و نحوه آن دقت نشود حتمًا مشکالتی را در پی خواهد داشت عسگري افزود : درحوزه نظارت

، دستگاه هاي متولی به گونه اي برنامه را پیش ببرند که همه مردم دسترسی داشته باشند و زمانی که بازار اشباع شد بتوانیم به مسیر مورد نظر

برسیم 

توزیع هوشمند انحصاري نشود قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : این فروشگاه اینترنتی را در

سال 92 در قانون صنفی پیش بینی کردیم ، شبکه توزیع به اندازه کافی در کشور داریم ، ولی اگر مقرر شده است از فروشگاه اینترنتی استفاده کنند

الزم نیست شبکه جدیدي تاسیس شود . وي افزود : بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند ، بنابراین قیمت مصوب مرغ بصورت عمده فروش 29

هزار تومان بود که امروز به 27 هزار تومان رسید و تخم مرغ 43 هزار تومان بود که حدود 40 هزار تومان شده است ، چون زمانی که عرضه فراوان

باشد قیمت پایین می آید نودفراهانی ادامه داد : صد در صدبا حذف دالل ها موافقیم فراهانی گفت : این روند نباید در شرکت هاي اینترنتی

انحصاري شود انتهاي پیام/
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شبستان

1400/09/11
16:45

لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود

لبنیات نیز به لیست عرضه اینترنتی اضافه خواهد شد قادري فر گفت : از هفته آینده 

به گزارش خبرگزاري شبستان ، حسینی مجري طرح هوشمند توزیع کاال در رابطه با این طرح گفت : بدون دریافت هیچ هزینه ارسالی کاال را به

قیمت مصوب تنظیم بازار کشور درب منزل مردم تحویل می دهیم تخم مرغ شانه اي 43 هزار تومان ، مرغ منجمد کیلویی 20 هزار تومان عرضه

می شود قادري فر رئیس سازمان مرکزي تعاون روستایی در این رابطه گفت : از 12 آذرماه شاهد عرضه سه قلم از کاال هاي اساسی دیگر هستیم 5

کاالي اساسی شامل مرغ ، تخم مرغ ، برنج ، روغن و شکر به قیمت مصوب تنظیم بازار در سامانه بازرگام عرضه و رایگان ارسال می شود؛ از قلم 

لبنیات نیز به این لیست اضافه خواهد شد هدف این طرح کنترل بازار و حذف واسطه هاست شهر هاي تحت پوشش نیز از امروز هفته آینده 

افزایش پیدا کرده است و هموطنان در شیراز ، یزد و مشهد نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند در حال حاضر هیچ مشکلی در سامانه بازرگام

وجود ندارد و مرغ منجمد در حال عرضه است ما حتی عرضه 14 هزار و 400 درخواست در ثانیه را سپري کرده ایم با هماهنگی که با سازمان

فناوري اطالعات انجام داده ایم قطعا مشکلی در خدمت رسانی نخواهیم داشت همچنین این سامانه سیستم ربات یاب دارد اگر از یک آیپی تعداد

زیادي ورودي داشته باشد ، آن آیپی مسدود می شود این کار براي جوگیري از احتکار کاال و سود جویی دالل ها است تمایل داریم از ظرفیت هاي

استان ها در این زمینه استفاده کنیم پایان پیام/50
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واحد مرکزي خبر

1400/09/11
16:32

لبنی در فارس عرضه مستقیم 3 محصول 

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، مرکز فارس ، صمد رنجبري مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزي فارس گفت : براي اعمال تخفیف 10

پنیر یو اف 400 گرمی با تولید کنندگان استان رایزنی هایی صورت شیر کیسه اي 900 گرمی ، ماست 2 و نیم لیتري و  درصد ي بر روي 3 محصول 

گرفته است.

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، مرکز فارس ، صمد رنجبري مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزي فارس گفت : براي اعمال تخفیف 10

پنیر یو اف 400 گرمی با تولید کنندگان استان رایزنی هایی شیر کیسه اي 900 گرمی ، ماست 2 و نیم لیتري و  درصد ي بر روي 3 محصول 

صورت گرفته است . وي از اعالم آمادگی و موافقت تولیدکنندگان براي اجراي این طرح خبر داد و گفت : براساس توافق هاي صورت گرفته

کارخانه ها 5 درصد تخفیف و فروشگاه هاي بزرگ عرضه کننده این سه محصول هم 5 درصد تخفیف اعمال می کنند 

پنیر شیر ، ماست و  ات استان فارس اجراي طرح را در دستور کار خود قرار داده و  لبنی به گفته وي ، هم اکنون یکی از تولید کنندگان بزرگ 

تولید ي خود را با قیمت مصوب (اعمال تخفیف) عرضه می کند .  

لبنی فعال استان اعالم شده که در لبنی فارس گفت : به کارخانجات  شیر و فرآورده هاي  صنایع  ابراهیم معتمدي مدیرعامل شرکت تعاونی 

پنیر مشارکت کنند . وي اظهارداشت : تولید توام با تخفیف این سه قلم شیر ، ماست و  لبنی شامل  طرح اعمال تخفیف بر روي سه قلم کاالي 

کاال در حال انجام است و با فروشگاه ها هم براي توزیع همراه با تخفیف آن ها هماهنگ شده است اواخر هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور

لبنی به صورت مستقیم عرضه می شوند و در پنیر و ماست با مشارکت و درخواست انجمن صنایع  شیر ،  اعالم کرد سه محصول پرمصرف 

سبد معیشت مصرف کننده نهایی قرار می گیرند کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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بولتن نیوز

1400/09/11
15:26

لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود

لبنیات نیز به لیست عرضه اینترنتی اضافه خواهد شد قادري فر گفت : از هفته آینده 

به گزارش بولتن نیوز ، حسینی مجري طرح هوشمند توزیع کاال در رابطه با این طرح گفت : بدون دریافت هیچ هزینه ارسالی کاال را به قیمت

مصوب تنظیم بازار کشور درب منزل مردم تحویل می دهیم تخم مرغ شانه اي 43 هزار تومان ، مرغ منجمد کیلویی 20 هزار تومان عرضه می شود

قادري فر رئیس سازمان مرکزي تعاون روستایی در این رابطه گفت : از 12 آذرماه شاهد عرضه سه قلم از کاال هاي اساسی دیگر هستیم 5 قلم

کاالي اساسی شامل مرغ ، تخم مرغ ، برنج ، روغن و شکر به قیمت مصوب تنظیم بازار در سامانه بازرگام عرضه و رایگان ارسال می شود؛ از

لبنیات نیز به این لیست اضافه خواهد شد هدف این طرح کنترل بازار و حذف واسطه هاست شهر هاي تحت پوشش نیز از امروز هفته آینده 

افزایش پیدا کرده است و هموطنان در شیراز ، یزد و مشهد نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند در حال حاضر هیچ مشکلی در سامانه بازرگام

وجود ندارد و مرغ منجمد در حال عرضه است ما حتی عرضه 14 هزار و 400 درخواست در ثانیه را سپري کرده ایم با هماهنگی که با سازمان

فناوري اطالعات انجام داده ایم قطعا مشکلی در خدمت رسانی نخواهیم داشت همچنین این سامانه سیستم ربات یاب دارد اگر از یک آیپی تعداد

زیادي ورودي داشته باشد ، آن آیپی مسدود می شود این کار براي جوگیري از احتکار کاال و سود جویی دالل ها است تمایل داریم از ظرفیت هاي

استان ها در این زمینه استفاده کنیم
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باشگاه خبرنگاران

1400/09/11
13:54

لبنیات هم به عرضه هاي اینترنتی افزوده می شود

لبنیات نیز به لیست عرضه اینترنتی اضافه خواهد شد قادري فر گفت : از هفته آینده 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینی مجري طرح هوشمند توزیع کاال در رابطه با این طرح گفت : بدون دریافت هیچ هزینه ارسالی کاال را به

قیمت مصوب تنظیم بازار کشور درب منزل مردم تحویل می دهیم تخم مرغ شانه اي 43 هزار تومان ، مرغ منجمد کیلویی 20 هزار تومان عرضه

می شود قادري فر رئیس سازمان مرکزي تعاون روستایی در این رابطه گفت : از 12 آذرماه شاهد عرضه سه قلم از کاال هاي اساسی دیگر هستیم 5

کاالي اساسی شامل مرغ ، تخم مرغ ، برنج ، روغن و شکر به قیمت مصوب تنظیم بازار در سامانه بازرگام عرضه و رایگان ارسال می شود؛ از قلم 

لبنیات نیز به این لیست اضافه خواهد شد هدف این طرح کنترل بازار و حذف واسطه هاست شهر هاي تحت پوشش نیز از امروز هفته آینده 

افزایش پیدا کرده است و هموطنان در شیراز ، یزد و مشهد نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند همچنین این سامانه سیستم ربات یاب دارد اگر

از یک آیپی تعداد زیادي ورودي داشته باشد ، آن آیپی مسدود می شود این کار براي جوگیري از احتکار کاال و سود جویی دالل ها است تمایل

داریم از ظرفیت هاي استان ها در این زمینه استفاده کنیم انتهاي پیام/

48

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14767805


1400/09/13 - 1400/09/11گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

میزان

1400/09/11
13:08

عرضه اینترنتی کاال هاي اساسی آغاز شد

مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران از آغاز عرضه اینترنتی کاال هاي اساسی خبر داد

 

خبرگزاري میزان اسماعیل قادري فر در یک گفت وگوي زنده تلویزیونی ، گفت : با تمهید ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزي از حدود نیمه

آبان ماه که با با مساعدت رسانه ملی انجام شده عرضه اینترنتی محصوالت مورد نیاز مردم از جمله برنج ، روغن ، شکر ، مرغ منجمد ، و تخم مرغ

از ، مشهد و کرج با هدف تنظیم بازار آغاز کرده ایم . مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون شیر را در تهران و کالن شهر هایی مثل اصفهان ، یزد ، 

روستایی ایران گفت : در تالشیم در تمام مناطق 22 گانه شهر تهران از صبح شنبه شبکه توزیع هوشمند راه اندازي شود 

قادري فر بیان کرد : کمبودي در عرضه محصوالت مورد نیاز با قیمت هاي مصوب نداریم ، اما متاسفانه داللی هایی که در شبکه توزیع وجود دارد

اختالل در روند توزیع را بوجود می اورد که هوشمند سازي توزیع ارزاق عمومی مردم روشی است که بازار نسبی به بازار برگردد تا بتوانیم توزیع

هوشمند مویرگی را با هدف حذف واسطه گري دنبال کنیم . وي اظهار کرد : بر اساس قاننون تجمیع که از ماه گذشته به وزارت جهاد کشاورزي

منتقل شده ، زیر مجموعه هاي وزارت جهاد که وظایف مختلفی بر عهده دارند به دنبال این هستیم تا تجمیعی در تقاضا ها بوجود آوریم قادري فر

کاالي اساسی مورد نیاز خود را به  bazargam com گفت : شهروندان در شهر هاي ذکر شده از هم اکنون می توانند با مراجعه به سامانه

قیمت مصوب سفارش داده و درب منزل دریافت کنند وي افزود : هرزمانی که مردم به سایت بازرگان مراجعه کنند می توانند اقالم مورد نیاز خود را

تهیه کنند مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد : تمهیداتی را فراهم میکنیم که برخی از اقالم تره بار پرمصرف مردم با

شیر از پنیر از روز یکشنبه و ماست و  لبنیات ایران در حال مذاکره هستیم که  قیمت هاي تره باري عرضه شود قادري فر گفت : با انجمن 

اواسط هفته آینده عرضه می شود بیشتر بخوانید : کاهش مجدد قیمت گوجه فرنگی تا هفته آینده/ جوالن دالالن عامل گرانی مقطعی سیب زمینی

انتهاي پیام/
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خلیج فارس

1400/09/11
12:05

کاالي اساسی از سامانه بازرگام منطقی است؟ خرید کدام 

قیمت برنج پاکسانی در سامانه بازرگام 10 هزار تومان کمتر از بازار است 

لبنیات و یک شانه تخم مرغ 30 تایی را می شود از این سامانه ، 15 هزار تومان زیر قیمت بازار خرید اما با خواندن این مطلب متوجه می شوید براي 

روغن نیازي به سامانه بازرگام ندارید.

خلیج فارس : قیمت برنج پاکستانی در سامانه بازرگام ، 35 درصد (10 هزار تومان) ارزان تر از قیمت هاي فعلی بازار است یک شانه تخم مرغ 30

تایی را می شود 25 درصد (15 هزار تومان) زیر قیمت بازار خرید و ارزش مرغ تازه هم در سامانه بازرگام بین 9 تا 14 هزار تومان کمتر از بازار است 

به گزارش خلیج فارس؛ اسماعیل قادري فر مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی اعالم کرده کاال هاي موجود در سامانه بازرگام پس از ثبت

سفارس ، کمتر از 24 ساعت درب منزل تحویل داده می شود اما واقعا خرید همه این کاال ها از سامانه بازرگام کار درستی است؟ بررسی هاي فرارو

شیر پرچرب در سوپرمارکت ها خرج کمتري نشان می دهد قیمت هاي اعالمی براي روغن در سامانه بازرگام تفاوتی با بازار ندارد و خرید یک لیتر 

نسبت به سامانه بازرگام روي دستتان می گذارد . مقایسه قیمت مرغ و تخم مرغ بین سامانه بازرگام و بازارقیمت مرغ تازه در سامانه بازرگام به ازاي

هر کیلو 31 هزار تومان اعالم شده است اگر براي خرید این کاال سري به بازار یا فروشگاه هاي آنالین بندازید متوجه نرخ 40 تا 45 هزار تومانی هر

کیلو مرغ تازه می شوید به این ترتیب خرید مرغ از سامانه بازگام کامال منطقی و عاقالنه به نظر می رسد وضعیت تخم مرغ چگونه است؟ قرار است

از روز چهارشنبه تهرانی ها در سامانه بازرگام بابت هر شانه تخم مرغ 30 تایی ، 43 هزار تومان بپردازند در سایت دیجی کاال همین شانه تخم مرغ

58 هزار تومان ارزش دارد و در فروشگاه شهروند براي یک شانه تخم مرغ 20 تایی (نه 30 تایی) ، باید 38 هزار تومان کنار بگذارید پس خرید تخم

مرغ از سامانه بازرگام هم می تواند کار درستی باشد 

کاالقیمت سامانه بازرگام قیمت بازاریک کیلو مرغ تازه31 هزار تومان40 تا 45 هزار تومانیک شانه تخم مرغ 30 تایی43 هزار تومان58هزار تومان

شیر کم چرب یک لیتري در سامانه بازرگام 11 هزار تومان است . این کاال را می شود در لبنیات بین سامانه بازرگام و بازارقیمت  مقایسه قیمت 

شیر پرچرب یک لیتري هم از روز دامداران 11 هزار تومان قیمت خورده است  شیر کم چرب یک لیتري  سوپرمارکت ها با همین قیمت خرید 

شیر یک لیتري پرچرب پاك را می چهارشنبه دهم آذر در سامانه بازرگام 12 هزار و 600 تومان عرضه می شود با کمی جست وجو در بازار احتماال 

توانید با قیمتی کمتر از سامانه بازرگام تهیه کنید 11 هزار و 250 تومان ! وضعیت ماست هم تقریبا به همین شکل است ماست لیوانی کم چرب 900

دامداران در سطح شهر 12 هزار و 200 تومان گرمی در سامانه بازرگام 12 هزار و 500 تومان قیمت دارد و ماست لیوانی کم چرب 900 گرمی 

شیر و ماست نیازي نیست روي سامانه بازرگام حساب باز کنید نرخ اعالم شده سامانه بازرگام براي ماست پرچرب 3 5 درصدي پس بابت خرید 

هم که 37 هزار و 600 تومان اعالم شده از قیمت نمونه موجود در بازار فقط 400 تومان کمتر است 

شیر پرچرب12 هزار و 600 تومان11 هزار و شیر کم چرب11 هزار تومان11 هزار تومانیک لیتر  کاالقیمت سامانه بازرگام قیمت بازاریک لیتر 

250 تومانماست لیوانی کم چرب 900 گرمی12 هزار و 500 تومان12 هزار و 200 تومانماست لیوانی پرچرب دو و نیم کیلویی37 هزار و 600

تومان38 هزار تومانمقایسه قیمت برنج بین سامانه بازرگام و بازارقیمت برنج هندي در سامانه بازرگام 18 هزار و 500 تومان به ازاي هر کیلو ثبت

شده است . اگر همین اآلن به صورت اتفاقی گذرتان به فروشگاه شهروند بخورد ،
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در قفسه هاي این فروشگاه با یک بسته 10 کیلویی برنج هندي به قیمت 285 هزار تومان روبرو می شوید این عدد براي یک کیلو برنج هندي در

بازار معادل 28 هزار و 500 تومان است دقیقا 10 هزار تومان بیشتر از سامانه بازگام اوضاع برنج پاکستانی و تایلندي به چه صورت است؟ سامانه

بازرگام قرار است از روز چهارشنبه هر کیلو برنج پاکستانی را 20 هزار و 500 تومان درب منزل تحویل بدهد در سایت دیجی کاال بسته هاي 10

کیلویی برنج پاکستانی بین 280 تا 350 هزار تومان فروخته می شود یعنی هر کیلو برنج پاکستانی در بازار بین 28 تا 35 هزار تومان ارزش دارد برنج

تایلندي هم که ارزان ترین برنج حاضر در بازار محصوب می شود حول و حوش 20 هزار تومان قیمت خورده است و در سامانه بازرگام 12 هزار و

500 تومان 

کاالقیمت سامانه بازرگام قیمت بازاریک کیلو برنج هندي18 هزار و 500 تومان28 هزار و 500 تومانیک کیلو برنج پاکستانی20 هزار و 500 تومانبین

28 تا 35 هزار تومانیک کیلو برنج تایلندي12 هزار و 500 تومان20 هزار تومانمقایسه قیمت روغن بین سامانه بازرگام و بازارقیمت روغن سرخ

کردنی مایع با وزن 810 گرم در سامانه بازرگام 13 هزار تومان مشخص شده است . روغن 810 گرمی شرکت هاي بهار و اویال در سوپرمارکت ها از

13 هزار تومان فراتر نمی رود روغن مایع سرخ کردنی یک کیلو و 350 گرمی در سامانه بازرگام 21 هزار و 600 تومان تحویل مردم داده می شود و

روغن مایع سرخ کردنی غنچه و بهار با همین وزن ، همین قیمت را دارند سامانه بازرگام از روز چهارشنبه دهم آذر روغن مایع آفتابگردان 1800

گرمی را 20 هزار و 250 تومان عرضه می کند و روغن آفتابگردان 1800 گرمی بهار 22 هزار تومان در سایت دیجی کاال به چشم می خورد پس

خرید روغن از سامانه بازرگام کار چندان ضروري اي به نظر نمی رسد 

انواع روغنقیمت سامانه بازرگامقیمت بازارروغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی13 هزار تومان13 هزار تومانروغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی21

هزار و 600 تومان21 هزار و 600 تومانروغن مایع آفتابگردان 1800 گرمی20 هزار و 250 تومان22 هزار تومانمنبع : فرارو کلمات کلیدي خبر :

کاالي اساسی سامانه بازرگام. لبنیات قیمت مرغ قیمت برنج  قیمت روغن قیمت 
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کاالي اساسی از سامانه بازرگام منطقی است؟ خرید کدام 

قیمت برنج پاکسانی در سامانه بازرگام 10 هزار تومان کمتر از بازار است 

لبنیات و یک شانه تخم مرغ 30 تایی را می شود از این سامانه ، 15 هزار تومان زیر قیمت بازار خرید اما با خواندن این مطلب متوجه می شوید براي 

روغن نیازي به سامانه بازرگام ندارید.

فرارو قیمت برنج پاکستانی در سامانه بازرگام ، 35 درصد (10 هزار تومان) ارزان تر از قیمت هاي فعلی بازار است یک شانه تخم مرغ 30 تایی را می

شود 25 درصد (15 هزار تومان) زیر قیمت بازار خرید و ارزش مرغ تازه هم در سامانه بازرگام بین 9 تا 14 هزار تومان کمتر از بازار است 

به گزارش فرارو؛ اسماعیل قادري فر مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی اعالم کرده کاال هاي موجود در سامانه بازرگام پس از ثبت سفارس ،

کمتر از 24 ساعت درب منزل تحویل داده می شود اما واقعا خرید همه این کاال ها از سامانه بازرگام کار درستی است؟ بررسی هاي فرارو نشان می

شیر پرچرب در سوپرمارکت ها خرج کمتري نسبت به دهد قیمت هاي اعالمی براي روغن در سامانه بازرگام تفاوتی با بازار ندارد و خرید یک لیتر 

سامانه بازرگام روي دستتان می گذارد . مقایسه قیمت مرغ و تخم مرغ بین سامانه بازرگام و بازار قیمت مرغ تازه در سامانه بازرگام به ازاي هر کیلو

31 هزار تومان اعالم شده است اگر براي خرید این کاال سري به بازار یا فروشگاه هاي آنالین بندازید متوجه نرخ 40 تا 45 هزار تومانی هر کیلو

مرغ تازه می شوید به این ترتیب خرید مرغ از سامانه بازگام کامال منطقی و عاقالنه به نظر می رسد وضعیت تخم مرغ چگونه است؟ قرار است از

روز چهارشنبه تهرانی ها در سامانه بازرگام بابت هر شانه تخم مرغ 30 تایی ، 43 هزار تومان بپردازند در سایت دیجی کاال همین شانه تخم مرغ 58

هزار تومان ارزش دارد و در فروشگاه شهروند براي یک شانه تخم مرغ 20 تایی (نه 30 تایی) ، باید 38 هزار تومان کنار بگذارید پس خرید تخم

مرغ از سامانه بازرگام هم می تواند کار درستی باشد 

مقایسه قیمت مرغ تازه و تخم مرغ کاال قیمت سامانه بازرگام قیمت بازار یک کیلو مرغ تازه 31 هزار تومان 40 تا 45 هزار تومان یک شانه تخم

شیر کم چرب یک لیتري در سامانه بازرگام لبنیات بین سامانه بازرگام و بازار قیمت  مرغ 30 تایی 43 هزار تومان 58هزار تومان مقایسه قیمت 

دامداران 11 هزار تومان قیمت شیر کم چرب یک لیتري  11 هزار تومان است . این کاال را می شود در سوپرمارکت ها با همین قیمت خرید 

شیر پرچرب یک لیتري هم از روز چهارشنبه دهم آذر در سامانه بازرگام 12 هزار و 600 تومان عرضه می شود با کمی جست وجو در خورده است 

شیر یک لیتري پرچرب پاك را می توانید با قیمتی کمتر از سامانه بازرگام تهیه کنید 11 هزار و 250 تومان ! وضعیت ماست هم بازار احتماال 

تقریبا به همین شکل است ماست لیوانی کم چرب 900 گرمی در سامانه بازرگام 12 هزار و 500 تومان قیمت دارد و ماست لیوانی کم چرب 900

شیر و ماست نیازي نیست روي سامانه بازرگام حساب باز کنید نرخ اعالم دامداران در سطح شهر 12 هزار و 200 تومان پس بابت خرید  گرمی 

شده سامانه بازرگام براي ماست پرچرب 3 5 درصدي هم که 37 هزار و 600 تومان اعالم شده از قیمت نمونه موجود در بازار فقط 400 تومان ك
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متر است 

شیر پرچرب شیر کم چرب 11 هزار تومان 11 هزار تومان یک لیتر  شیر و ماست کاال قیمت سامانه بازرگام قیمت بازار یک لیتر  مقایسه قیمت 

12 هزار و 600 تومان 11 هزار و 250 تومان ماست لیوانی کم چرب 900 گرمی 12 هزار و 500 تومان 12 هزار و 200 تومان ماست لیوانی پرچرب

دو و نیم کیلویی 37 هزار و 600 تومان 38 هزار تومان مقایسه قیمت برنج بین سامانه بازرگام و بازار قیمت برنج هندي در سامانه بازرگام 18 هزار و

500 تومان به ازاي هر کیلو ثبت شده است . اگر همین اآلن به صورت اتفاقی گذرتان به فروشگاه شهروند بخورد ، در قفسه هاي این فروشگاه با

یک بسته 10 کیلویی برنج هندي به قیمت 285 هزار تومان روبرو می شوید این عدد براي یک کیلو برنج هندي در بازار معادل 28 هزار و 500

تومان است دقیقا 10 هزار تومان بیشتر از سامانه بازگام اوضاع برنج پاکستانی و تایلندي به چه صورت است؟ سامانه بازرگام قرار است از روز

چهارشنبه هر کیلو برنج پاکستانی را 20 هزار و 500 تومان درب منزل تحویل بدهد در سایت دیجی کاال بسته هاي 10 کیلویی برنج پاکستانی بین

280 تا 350 هزار تومان فروخته می شود یعنی هر کیلو برنج پاکستانی در بازار بین 28 تا 35 هزار تومان ارزش دارد برنج تایلندي هم که ارزان ترین

برنج حاضر در بازار محصوب می شود حول و حوش 20 هزار تومان قیمت خورده است و در سامانه بازرگام 12 هزار و 500 تومان 

مقایسه قیمت برنج کاال قیمت سامانه بازرگام قیمت بازار یک کیلو برنج هندي 18 هزار و 500 تومان 28 هزار و 500 تومان یک کیلو برنج

پاکستانی 20 هزار و 500 تومان بین 28 تا 35 هزار تومان یک کیلو برنج تایلندي 12 هزار و 500 تومان 20 هزار تومان مقایسه قیمت روغن بین

سامانه بازرگام و بازار قیمت روغن سرخ کردنی مایع با وزن 810 گرم در سامانه بازرگام 13 هزار تومان مشخص شده است . روغن 810 گرمی

شرکت هاي بهار و اویال در سوپرمارکت ها از 13 هزار تومان فراتر نمی رود روغن مایع سرخ کردنی یک کیلو و 350 گرمی در سامانه بازرگام 21

هزار و 600 تومان تحویل مردم داده می شود و روغن مایع سرخ کردنی غنچه و بهار با همین وزن ، همین قیمت را دارند سامانه بازرگام از روز

چهارشنبه دهم آذر روغن مایع آفتابگردان 1800 گرمی را 20 هزار و 250 تومان عرضه می کند و روغن آفتابگردان 1800 گرمی بهار 22 هزار

تومان در سایت دیجی کاال به چشم می خورد پس خرید روغن از سامانه بازرگام کار چندان ضروري اي به نظر نمی رسد مقایسه قیمت روغن انواع

روغن قیمت سامانه بازرگام قیمت بازار روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی 13 هزار تومان 13 هزار تومان روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی 21

هزار و 600 تومان 21 هزار و 600 تومان روغن مایع آفتابگردان 1800 گرمی 20 هزار و 250 تومان 22 هزار تومان
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