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 پيوست :
  

 

 جناب آقای دهقان دهنوی، معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی 

 معاون محترم اقتصادی وزارت اطالعات

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ور اقتصادیام، معاون محترم میرزايیجناب آقای 

 وزارت جهاد کشاورزی صنايع تبديلی وکسب وکارهای کشاورزی پور، معاون محترم گیالنجناب آقای 

 جناب آقای انصاری، معاون محترم وزير دادگستری و ريیس سازمان تعزيرات حکومتی 

 و شهرسازی نقل وزارت راه  جناب آقای آدم نژاد، معاون محترم حمل و

 پرست، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جناب آقای دين

 جناب آقای عدل، معاون محترم فنی و امور زيربنايی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 

 جناب آقای قربانی، معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

 کنندگان و تولیدکنندگانتابش، معاون محترم وزير، ريیس هیات مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرفجناب آقای 

 جناب آقای شانه ساز، معاون محترم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ريیس سازمان غذا و دارو

 معادن و کشاورزی ايران  صنايع، جناب آقای شافعی، ريیس محترم اتاق بازرگانی،

 ايرانناب آقای ممبینی، ريیس محترم اتاق اصناف ج

 کنندگان جناب آقای ابراهیمی، ريیس محترم انجمن ملی حمايت از حقوق مصرف

 کارگروه تنظیم بازار یکصد و پنجمین جلسهتصمیمات موضوع: 

 ؛باسالم

 مورخدوشنبه  روزتنظیم بازار  يکصد و پنجمین جلسه کارگروهتصمیمات بدینوسیله    

خواهشمند است دستور گردد.  اعالم می اقدام در موارد مرتبط ذیل جهتبه شرح  54/61/99

 به این معاونت منعکس گردد. اقدامات صورت گرفته فرمایید نتایج

 حائز اهمیت –آنی 
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 اهم مباحث و متن مصوبات
 دستگاه/سازمان:
مجری/ متعهد/ 
 پیگیری کننده

مدت 
زمان 
 اقدام

بررسی آخرين تغییرات قیمت  گزارش رصد و پايش وضعیت بازار ودستور اول: 
 کاالهای اساسی و ضروری

جمهور و تصمیمات متخذه  گزارش جلسه برگزار شده در محضر معاون اول محترم رئیس( 4
 با تأکید بر موارد ذیل به جلسه ارائه و مورد تأیید اعضاء کارگروه تنظیم بازار قرارگرفت.

                                                  *** 
مقررگردید با توجه به لزوم کنترل و توزیع هدفمند نهاده های دامی و اختیارات الف( 

طیور محوله از سوی کارگروه تنظیم بازار مبنی بر منوط نمودن ترخیص نهاده های دام و 
، وزارت مذکور تخصیص سهمیه ها را بر اساس مقادیر تولید به مجوز وزارت جهاد کشاورزی

و از عرضه این کاال در بازار آزاد  نجامو تحویل محصول نهایی در قالب سامانه های تکلیفی ا
 جلوگیری و متخلفین مربوطه به دستگاههای مسئول معرفی گردند.

 صادرات خواهد بود. درصد ارزش پایه دالری02میزان عوارض صادراتی تخم مرغ معادل  -ب( 

: ارزش ریالی عوارض صادراتی بر اساس فرمول ذیل در پایان هر ماه برای اجرا در ماه بعدد  1تبصره 

 توسط دبیرخانه تنظیم بازار محاسبه و به گمرک ج.ا.ا ابالغ خواهد گردید.

 

 

تومدان   0222به ازای هر کیلوگرم سالجاری : میزان عوارض صادراتی تخم مرغ در مهر ماه 0تبصره 
      تعیین گردید.

هزار تن تعیین که  2سقف میزان صادرات تخم مرغ ماهانه  99در شش ماهه دوم سال ج( 
گذارمیهن و با  با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی از طریق اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم

 .هماهنگی سازمان دامپزشکی مدیریت خواهد گردید

 10222مرغ برای حفظ اسدتمرار تولیدد درم مرادداری     قیمت عرضه هر کیلوگرم تخم( د

 تومان تعیین گردید. 10222کننده  تومان و قیمت مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان مکلف میباشد نسبت به تعیین سقف  سازمان حمایت مصرف:  تبصره
کننده انواع تخم مرغ بسته بندی، اقدام و بر رعایت قیمت درحلقه های مختلف  قیمت مصرف

 جیره ارزش )تولیدکننده ، عمده فروش و خرده فروش( نظارت نماید.زن

 
 

 
    
 
 
 
 

 
 

وزارت جهاد 
 کشاورزی

 شرکت
 پشتیبانی امور دام

 
 
 
 

 
 

دفتر مقررات 
 صادرات  و واردات

 
 

 
 

 

 

 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 کل کشور

 

 

 

 

سازمان حمايت 

کنندگان و  مصرف

 تولیدکنندگان

 
 
 
 

 در اسرع
 وقت

 
 
 
 
 

 
 

تولید خط تجهیزات  و نسبت به تعیین گروه کاالیی گرانول صمت،گردید وزارت مقرر (2
 تخصیصنموده و بانک مرکزی میبایست نسبت به اقدام  0-1، درگروهپارچه ملت بلون

 .نماید اقدام ( با اولویتمیلیون دالر0.0و  3.6به میزان  به ترتیب)وتامین ارز مورد نیاز

 
 

 زیبانک مرک
دفتر مقررات  

 صادرات و واردات
 

يک 
 هفته

کنندگان و تولیدکنندگان از روند قیمتها،  با توجه به گزارش سازمان حمایت مصرف( 5
بر تأمین مبنی مصوبات یکصد و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار لزوم تأمین نیاز بازار به برنج )

زی، با قید فوریت نسبت به تخصیص، ( مقررگردید بانک مرکهای برنج وارداتی ارز محموله
 اقدام نماید. (21/26/99محموله های قبل از تاریخ تامین ارزو تمدیدگواهی ارزی رسوم بنادر)

 
 

 بانک مرکزی
 

يک 
 هفته
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 اهم مباحث و متن مصوبات
 دستگاه/سازمان:
مجری/ متعهد/ 
 پیگیری کننده

مدت 
زمان 
 اقدام

دار نرخ حبوبات درسطح برخی استانها با میانگین کشوری،  با توجه به اختالف معنی (1
تانهای مربوطه، با بررسی زوایای مختلف مقررگردید سازمان صنعت، معدن و تجارت اس

تأمین و عرضه حبوبات در استان دالیل روند افزایشی نرخ این کاال را احصاء و ضمن اقدام، 
 گزارش آن را به دبیرخانه و جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نمایند.

 
سازمان صنعت، 
معدن و تجارت 

 استان ها
 )بويژه تهران(

 بالفاصله

توجه به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، مقررگردید وزارت جهاد کشاورزی با  (3
های پرمصرف وارداتی را بررسی و ضمن اقدام الزم در این  موضوع ممنوعیت واردات میوه

 خصوص، گزارش اقدامات صورت گرفته را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نماید.

 
وزارت جهاد 

 کشاورزی
 

 روز 43

های رسوبی،  نیاز جدی بازار به کاالی جو، مقررگردید عالوه بر محمولهبا توجه به ( 1
هایی که هنوز به دلیل عدم تخصیص ارز  های در حال حمل و محموله فهرست محموله

باشند نیز در لیست اعالمی به بانک مرکزی قرارگیرند. بانک مرکزی  درکشور مبدأ می
 های اعالمی ازسوی وزارت صمت اقدام نماید.  ن ارزلیستبایست با اولویت، نسبت به تأمی می

باشند در اسرع وقت  های موضوعی مکلف می ها و تشکل شرکت پشتیبانی اموردام، انجمن تبصره:
 نسبت به ثبت سفارش واردات جو به منظور جبران کسری واردات این کاال اقدام نمایند.

 
دفترامورخدمات 
بازرگانی وزارت 

 صمت 
 

 زیبانک مرک
 

شرکت پشتیبانی 
 امور دام

ها و  انجمن
 های مربوطه تشکل

 
 بالفاصله

 
 
 
 

 بالفاصله

امکان واکنش مناسب به تغییرات قیمتی کاالهای اساسی، ناشی ازتاثیر افزایش به منظور( 7

سازمان حمایت گردید مقرر قیمت ارز برعدم تعادل در عرضه و تقاضا وخروج کاالها ازکشور

لیدکنندگان با پایش مستمر نوسانات قیمت و دالیل آن نسبت به تهیه کنندگان و تو مصرف

ای متشکل از وزارت  های قابل سنجش برای سیاستگذاری بموقع در قالب کمیته شاخص

کشور، وزارت ن توسعه تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت سازما معدن و تجارت، ،صنعت

روز بسته سیاستی 12و ظرف مدت  )حسب ارتباط( اقداماطالعات و سایر مراجع ذیربط

  پیشنهادی را به دبیرخانه ارسال نمایند.

 
 
 
 
 

سازمان حمايت 
کنندگان و  مصرف

 تولیدکنندگان

ظرف 
مدت 

 روز43

لزوم حفظ انگیزه تامین نهاده های دام و طیور علی الخصوص کنجاله سویا با توجه به ( 8

واقعی ریال عمان انتقال و کارمزد های نقل و  هزینهمقررگردید بانک مرکزی ضمن بررسی 

 بینی فیش خرید خدمت و پرداخت آن اقدام نماید. نسبت به پیش

 
 
 

 بانک مرکزی
يک 
 هفته

 گزارش وزارت جهاد کشاورزی از کارکردها و فرآيندهای سامانه بازارگاهدستور دوم: 

جلسه ارائه و  گزارش کارکردها و فرآیندهای سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی به

های ذیربط  های سامانه مذکور با محوریت موارد ذیل از سوی دستگاه  پس از آن محدودیت

 مطرح گردید:

 طوالنی بودن زمان صدور مجوز ترخیص از زمان اعالم آمادگی واردکننده -

 های مربوطه انحصار در استفاده از خدمات بانک کشاورزی برای انجام تراکنش -

 های واردکنندگان و ایرسیستمی بودن آن فرآیند تعیین سهمیه برای تخصیص محمولهزمانبر بودن  -

 ناهماهنگی در زمان عرضه نهاده از سوی سامانه بازارگاه و زمان نیاز متقاضی -
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 دستگاه/سازمان:
مجری/ متعهد/ 
 پیگیری کننده

مدت 
زمان 
 اقدام

  عدم وجود امکان رصد محصول تولیدی به ازاء نهاده دریافتی -
های  دکشاورزی که تالشبا توجه به موارد مطروحه ضمن تشکر از همکاران وزارت جها

اند، تصمیمات ذیل برای  ای برای عملیاتی شدن سامانه و رفع نواقص آن داشته پیگیرانه

 های دام وطیوراتخاذ گردید. بهبود کارایی واثربخشی سامانه بازارگاه در توزیع هدفمند نهاده
رورت و در راستای تصمیمات یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مجدداً بر ض( 4

محصول تولیدی توسط تولیدکنندگان و بین نهاده دریافتیاقدام فوری برای برقراری ارتباط 
 تأکید گردید.، گوشت و شیرتخم مرغ  ،گوشت مرغ 

قت نسبت به رفع ایرادات موجود درعدم اسرع ومقررگردید مجریان سامانه بازارگاه در( 2
حدهای تولیدکننده گوشت مرغ اقدام در وای ریز زمان جوجهتطابق زمان تحویل نهاده و 

 نمایند.
با توجه به لزوم اتصال سامانه بازارگاه به سامانه جامع تجارت، وزارت جهاد کشاورزی ( 5

مرکز توسعه تجارت  مکلف میباشد با قید فوریت نسبت به تبادل اطالعات ، با هماهنگی
 .دنمایاقدام  صمتخدمات بازرگانی وزارت و دفتر امورالکترونیکی 

ها برای انجام  مقررگردید مجریان سامانه بازارگاه امکان استفاده از ظرفیت سایر بانک (1
 های مرتبط با سامانه را بررسی و اقدامات الزم برای عملیاتی شدن را معمول دارند.  تراکنش

 
 
 
 
 

 
وزارت جهاد 

 کشاورزی
 
 
 

وزارت جهاد 
 کشاورزی

 
 

وزارت جهاد 
 کشاورزی

 
 
 

زارت جهاد و
 کشاورزی

 
 
 
 

 
 

يک 
 هفته
 
 

يک 
 هفته
 
 

يک 
 هفته
 
 

يک 
 هفته

 دستور ساير: 

دستور دوم تصمیمات نود و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم  11در راستای اجرای بند  (4

بازار درخصوص الزام درج اطالعات تولید، عرضه، قیمت فروش کلیه فعالین زنجیره ارزش 

نه جامع تجارت داخلی و موجودی در سامانه جامع انبارها،کلیه تولیدکنندگان فوالد در ساما

های تکلیفی بوده و عدم اعالم موجودی  محصوالت فوالدی مکلف به ثبت اطالعات درسامانه

انبارها به معنی احتکار و امتناع از عرضه خواهد  ورود وخروج اطالعات درسامانه جامع ثبت و

 بود.

 
سازمان حمایت 

کنندگان و  فمصر
 تولیدکنندگان
انجمن تولید 
 کنندگان فوالد

معاونت معادن و 
 صنایع معدنی

يک 
 هفته

 160332/62تصمیمات کمیته تخصصی رصدوپایش تنظیم بازارگوشت قرمز)نامه شماره (2

 ( به جلسه ارائه و تصویب گردید.20/20/99مورخ 

 
شرکت پشتیبانی 

 امور دام
 مستمر

 
 

«Sign1» 
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 ، مقام عالی وزارت و رییس محترم کارگروه تنظیم بازار، برای استحضارسرقینیجنام آقای دکتر  -

 االسالم والمسلمین جنام آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، برای استحضار  حجت -

 م تهران برای استحضارجنام آقای القاصی مهر، دادستان محترم عمومی و انقال -

 حجت االسالم و المسلین جنام آقای درویشیان، رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار -

 جنام آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار -

 برای استحضارجنام آقای ربیعی، دستیار محترم ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت،  -

 جنام آقای ذوالفقاری، دبیر محترم شورای امنیت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برای استحضار -

 جنام آقای چهره گشا، رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور، برای استحضار  -

 ول رییس جمهور برای استحضار جنام آقای شیرکوند، معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون ا -

 جنام آقای علی عسکری، رئیس محترم سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، برای استحضار و دستور اقدام الزم -

 سردار سرتیپ جنام آقای اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برای استحضار  -

 ر اقدام الزماستانداران محترم سراسر کشور برای استحضار و دستو -

 کل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای استحضار و دستور اقدام الزمجنام آقای میراشرفی، معاون محترم وزیر و رییس -

 جنام آقای احمدزاده، معاون محترم امور اقتصادی وزارت اطالعات برای استحضار و دستور اقدام الزم -

 وری اسالمی ایران برای استحضار و دستور اقدام الزمجنام آقای پناهی، معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمه -

 جنام آقای راستاد، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، برای استحضار و دستور اقدام الزم -

 جنام آقای زرندی، معاون محترم طرح و برنامه، برای استحضار و دستور اقدام الزم -
 و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برای استحضار و دستور اقدام الزم جنام آقای سیف، معاون محترم وزیر  -

 جنام آقای طالیی مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام برای استحضار و دستور اقدام الزم -

 جنام آقای اسماعیلی، معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی برای استحضار و دستور اقدام الزم -

 صادقی نیارکی، معاون محترم معاونت امور صنایع برای استحضار و دستور اقدام الزمجنام آقای  -

 یس کل سازمان توسعه تجارت ایران، برای استحضار و دستور اقدام الزملجنام آقای زادبوم، معاون محترم وزیر و رئ -

 تحضار جنام آقای میرمحمدی، بازرس کل محترم سازمان بازرسی کل کشور در امور صمت برای اس -

 کل مرکز حراست برای استحضار و دستور اقدام الزمجنام آقای سیدعلیخانی، مشاور محترم وزیر و رییس -

 معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه، برای استحضار  -

 های بازرگانی برای آگاهی و اقدام الزمسرکار خانم فقیه نصیری، رییس محترم موسسه مطالعات و پژوهش -

 نم فکوری، سرپرست محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی برای آگاهی و اقدام الزمسرکار خا -

 جنام آقای رهبری، رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای آگاهی و اقدام الزم -

 جنام آقای عبداللهی، رییس محترم اتاق تعاون ایران برای آگاهی -

 بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، برای آگاهی، مدیر کل محترم دفتر صارمیانجنام آقای  -

 جنام آقای عباسپور، مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات برای آگاهی و اقدام الزم -

 ی و اقدام الزمآگاه برایتهران  یبار شهردار و تره وهیم نیادیمحترم سازمان م رعاملیراد، مد یجنام آقا -

 ه معاونت بازرگانی داخلی، برای آگاهی و اقدام الزممدیران کل محترم حوز -

 ی و اقدام الزمآگاهاستان و جنوم استان کرمان برای  31های صنعت، معدن و تجارت رؤسای محترم سازمان -

 دفتر معاونت بازرگانی داخلی -

 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، برای پیگیری -
 


