نیــاز کشــور تأمیــن شــده و مــردم دغدغ ـهای
در ایــن زمینــه نداشــته باشــند.
رئیــس کل گمــرک کشــور تصریــح کــرد :در
حــال حاضــر در بنــادر مــا حــدود  ۴میلیــون
تــن کاالی اساســی موجــود اســت کــه شــامل
 25قلــم کاالی اساســی از جملــه گنــدم ،جــو،
نهادههــای دامــی و ...میشــود .وی افــزود:
تشــریفات گمرکــی ماننــد فراینــد صــدور
مجــوز ،انجــام امــور آزمایشــگاهی ،اســتاندارد
و قرنطینــه بــرای ایــن  4میلیــون تــن کاالی
اساســی موجــود در بنــادر ،در حــال انجــام
اســت .مقدســی ادامــه داد :در حــال حاضــر
حــدود  400هــزار تــن از ایــن مقــدار در
اســکلهها در حــال تخلیــه و بارگیــری هســتند
و عالوهبــر آن حــدود  ۸۰۰میلیــون تــن کاالی
اساســی در لنگــرگاه اســت کــه بتدریــج وارد
اســکله خواهنــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری و هماهنگــی
ســایر دســتگاهها و ســازمانها در امــر تأمیــن
کاالهــای اساســی ،گفــت :دســتگاههای
مرتبــط بســیجیوار در حــال تــاش هســتند
و خوشــبختانه کاالهــای اساســی بــه وفــور در
دســترس مــردم قــرار میگیــرد و نقصــی در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
رئیــس کل گمــرک کشــور بــا اشــاره بــه
اینکــه در حــال حاضــر کشــورهای اروپایــی،
کشــورهای منطقــه و بــه نوعــی تمــام
کشــورها در تأمیــن کاالی اساســی بــا مشــکل
مواجــه هســتند ،خاطرنشــان کــرد :در ایــران
خوشــبختانه بــا تدابیــر انجــام شــده در بحــث
تنظیــم بــازار در وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت
صمــت و اعتبــارات اختصــاص یافتــه ،همــه
کاالهــای اساســی مــورد نیــاز کشــور خریــداری
میشــوند.
وی در پایــان تأکیــد کــرد :در بحــث تأمیــن
تجهیــزات ،مــواد اولیــه بنگاههــای تولیــدی،
قطعــات یدکــی و ســایر ملزومــات ،طبــق
پیشبینیهــا اقدامــات الزم در جهــت
تأمیــن آنهــا انجــام شــده و در حــال حاضــر
هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
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درحــال حاضــر و بــر اســاس
موجــودی انبارهــا ،هیــچگاه
ذخایــر کشــور بــه انــدازه میــزان
فعلــی نبــوده و هیچگونــه
کمبــودی درخصــوص ذخایــر
راهبــردی کشــور وجــود نــدارد.
بــر اســاس آمارهــا ذخایــر
راهبــردی کشــور از  45روز
بــه بیــش از  5مــاه افزایــش
یافتــه ،ایــن در حالــی اســت
کــه میــزان ذخایــر راهبــردی در
ســال چهــارم دولــت دوازدهــم
کمتــر از یــک مــاه بــوده اســت

تکمیل ذخایر راهبردی کاالهای اساسی
تکمیــل ذخایــر راهبــردی کاالهــای اساســی از
دیگــر اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی در یــک
ســال گذشــته بــوده اســت .درحــال حاضــر
و بــر اســاس موجــودی انبارهــا ،هیــچگاه
ذخایــر کشــور بــه انــدازه میــزان فعلــی نبــوده
و هیچگونــه کمبــودی درخصــوص ذخایــر
راهبــردی کشــور وجــود نــدارد .بــر اســاس
آمارهــا ذخایــر راهبــردی کشــور از  45روز بــه
بیــش از  5مــاه افزایــش یافتــه ،ایــن در حالــی
اســت کــه میــزان ذخایــر راهبــردی در ســال
چهــارم دولــت دوازدهــم کمتــر از یــک مــاه
بــوده اســت.

توزیــع هوشــمند کاالهــای اساســی توســط
پلتفرمهــای بومــی را در دســتور کار قــرار داده
و درحــال حاضــر حداقــل  ۱۰درصــد از اقــام
تنظیــم بــازاری بــه صــورت اینترنتــی در منــزل
بــه دســت مصــرف کننــده میرســد ،ایــن
در حالــی اســت کــه در دولتهــای گذشــته
هیچگونــه برنامــه و طــرح مدونــی در ایــن
خصــوص وجــود نداشــته اســت.

توزیــع اینترنتــی  ۱۰درصــد از اقــام پــر مصــرف
ســبد خوراکــی خانــوار
وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای کنتــرل
قیمــت و توزیــع مویرگــی اقــام پــر مصــرف
ســبد خوراکــی خانــوار ضمــن اســتفاده از تمــام
ابزارهــای مدیریتــی بــازار همچــون ،ظرفیــت
تشــکلها ،واردات کاال ،افزایــش تولیــد
محصــوالت کشــاورزی ،افزایــش بهــرهوری
تولیــد و کاهــش قیمــت تمــام شــده،

تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد و مــاه مبــارک
رمضــان
تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد و مــاه مبــارک
رمضــان ازجملــه دیگــر اقدامــات یــک ســال
گذشــته وزارت جهــاد کشــاورزی بــوده اســت.
باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع و در راســتای
حمایــت از مصــرف کننــدگان ،توزیــع مویرگــی
اقــام مذکــور (در منــازل) در دســتور کار وزارت
جهــاد کشــاورزی قــرار گرفــت.

تأمیــن و ذخیرهســازی و توزیــع بیــش از 50
هــزار تــن میــوه 30 ،هــزار تــن گوشــت مــرغ
و گوشــت قرمــز ازجملــه اقدامــات ایــن بخــش
بــوده ،ایــن در حالــی اســت کــه توزیــع مویرگــی
و اینترنتــی اقــام تنظیــم بــازاری در ســالهای
گذشــته انجــام نمیشــده اســت.
از دیگــر اقدامــات شــاخص در حــوزه بازرگانــی
و تنظیــم بــازار میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد:
* تشــکیل کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت
کشــاورزی
* تشکیل قرارگاه دیپلماسی کشاورزی
* انجــام بازرســیهای گســترده بــرای
جلوگیــری از گرانفروشــی
* محاســبه بهــای تمــام شــده کاالهــای
اساســی و تعییــن ســقف قیمتــی بــرای ایــن
کاالهــا
* تأمیــن ذخایــر راهبــردی مــورد نیــاز و
تنظیــم بــازار داخلــی
* حمایــت مؤثــر و ســاماندهی فرآینــد تولیــد
و اصــاح نظــام بــازار محصــوالت کشــاورزی
* اختصــاص دامــدارکارت و کشــاورزکارت بــرای
تأمیــن هزینههــای دامــداران و کشــاورزان
روســتایی و عشــایری بــرای خریــد نهــاده دامــی
شــامل علوفــه ،ذرت ،کنجالــه و جــو و طرحهای
کمکهــای فنــی و اعتبــاری صنــدوق توســعه
ملــی و قانــون بودجــه ســنواتی
* حمایــت از صــادرات مــازاد محصــول و
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه منظــور
واردات نهــاده و فنــاوری
* اســتفاده از ظرفیــت دیمزارهــا ،اســتفاده
از ظرفیــت کارخانجــات خــوراک دام و طیــور،
اســتفاده از بقایــا ،تلفــات و ضایعــات در خوراک
دام و طیــور و احیــای مــرغ الیــن
* خرید مازاد تولید محصوالت کشاورزی
* همــکاری کلیــه صنــوف ،اتحادیههــای
ع کننــدگان و ذینفعــان
تولیدکننــدگان ،توزیــ 
زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی و غذایی از
طریــق یــک ســازوکار خــود تنظیمــی در راســتای
نظــارت دقیــق بــر توزیــع و بازرســی
* شــمولیت نظــام توزیــع هوشــمند غیــر
دولتــی فعلــی بــا همــکاری کلیــه ســامان ه هــای
موجــود و تســهیل ورود شــرکت هــای دانــش
بنیــان
* همــکاری بســیج بــا وزارت جهــاد کشــاورزی
در بعــد بازرســی و نظــارت و آمادگــی کامــل
نهادهــای بازرســی و نظــارت
* برنامــه خریدهــای تضمینــی ،توافقــی و
حمایتــی محصــوالت کشــاورزی
* ایجــاد ردیــف اعتبــارات تملــک داراییهــای
اســتانی بــه منظــور احــداث ،مرمــت و بازســازی
انبارهــا و ســردخان ه هــا در مابقــی اســتانها
* ایجــاد ردیــف هــای اعتبــاری ملــی بــرای
تکمیــل و توســعه زنجیــره عرضــه محصــوالت
کشــاورزی بــا کیفیــت و کاهــش هزینههــای
مبادلــ ه ای
* ایجــاد مراکــز پخــش مــواد پروتئینــی
حیوانــی و محصــوالت کشــاورزی بــرای اســتقرار
ل هــای مجــوزدار و زنجیــر ه هــای تولیــد
تشــک 
و توزیــع
ع بخشــی محصــوالت
تکمیــل ،تجهیــز و تنــو 
در  132روســتا-بازار موجــود
* ایجــاد  135روســتا-بازار جدیــد در ســطح
شــهرها

