بسمه تعالی

معرفی شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت درج در پرتال شرکت


مقدمه :

شرکت بازرگانی دولتی ایران ،به عنوان متولی اجرای مصوبههای تکلیفی مراجع ذیصالح باالدستی و پیش
از آن ،به عنوان متولی تهیه برنامه زمانبندی خرید و واردات کاالهای اساسی و ضروری و تدارک کاالهای
مورد نیاز کشور از منابع بازارهای داخلی با هدف مشارکت در اجرای سیاستهای تنظیم بازار و  ، ...در سالهای
برنامههای توسعه کشور به ویژه از آغاز دولت دوازدهم ،همواره تالش کرده است با تمام توان کارشناسی نسبت
به اجرای تکالیف قانونی مترتب بر شرکت اقدام کرده و تمامی وظایف و ماموریتهای محوله از سوی دولت و
وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل به اجرا گذارد.
این در حالی است که تهیه و تامین کاالهای استراتژیک – از جمله گندم ،برنج ،روغن خام و شکر خام –
بهسازی امور توزیع و فروش و ذخیرهسازی و نگهداری کاال و نظارت کامل بر آنها و افزون بر این ،همسویی و
اهتمام کامل در اجرایی شدن برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با هدف محقق شدن نظام
اداری بهرهور ،تمامی بیانگر حضور فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران در عرصه اقتصاد کشور است و این شرکت
را به عنوان مهمترین بازوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دولت در جهت تامین خدمات مورد نیاز بازرگانی-
تجاری کشور و تعدیل و تنظیم بازار درآورده است.
به بیان دیگر ،شرکت بازرگانی دولتی ایران در حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی که در زمره برنامههای
جدی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد ،به عنوان مهمترین باازوی اجرایای دولات و وزارت جهااد کشااورزی در
تامین امنیت غذایی و تامین ذخایر راهبردی و تنظیم بازار داخلی کاالهای اساسای در کشاور و  ، ...باا الهاام از
سیاستهای کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی وفق برناماههاای راهباردی
بخش کشاورزی و سیاستهای اجرایی مترتب بر آن ،همواره تالش کرده است تا برنامههاای کلیادی و عملیااتی
(اقدام های برنامهای ) خود را با هدف تامین به موقع کاالهای اساسی مورد نیاز با تاکید بر جلاوگیری از واردات
بی رویه ،تنظیم اثربخش بازار ،مدیریت حفظ سطوح ذخایر راهبردی و مدیریت موثر در مبادالت تجاری (واردات
و صادرات) و  ...تهیه و تدوین کرده و در یک نظام برناماهای و باا همااهنگی درون ساازمانی میاان واحادهای
تخصصی ستادی و تعامل برون سازمانی با مدیریت غله و خدمات بازرگانی استانهای کشور ( شرکتهای غلاه و
خدمات بازرگانی مناطق ) و بخشهای باالدستی (دستگاههای اجرایی و نهادهاای رسامی کشاوری) باا رویکارد
اثربخشی و کارایی در برنامهها ،برنامههای مزبور را با هدف بهبود و ارتقای بهرهوری شرکت جااری و عملیااتی
نماید

.

از آنجاییکه دستیابی به این مهم با توجه به الزام های قاانونی آن در طای مراحال مختلاف توساعه و
بالندگی شرکت صورت گرفته است ،در ادامه به این سیر ادغام و تغییر سازمانی اشاره میشود :
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روند شکلگیری شرکت بازرگانی دولتی ایران :

به استناد ماده  7قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب  03تیر ماه سال  ،1030شرکت سهامی
گسترش خدمات بازرگانی تشکیل و اساسنامه آن در تاریخ  12تیرماه  1031به تصویب رسید .در سالهای
پایانی برنامه دوم و در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ( 1 ، )1071-30ادغام و
انحالل براساس مصوبههای شورای عالی اداری و برنامههای توسعه کشور و با هدف تمرکز کامل امور
بازرگانی دولتی در یک شرکت مادر تخصصی به شرح ذیل به مرحله اجرا گذاشته شد:
ادغام اول :ادغام معاونت خدمات بازرگانی وزارت بازرگانی در شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و اصالح
نام آن به"سازمان گسترش خدمات بازرگانی" (خرداد )1077
ادغام دوم :انحالل شرکت سهامی قند و شکر کشور و واگذاری وظایف و مأموریتهای آن

به"سازمان گسترش

خدمات بازرگانی" (خرداد)1077
ادغام سوم :ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران طبق مصوبه شماره .10/361ط مورخ  1031/2/23شورای
عالی اداری در "سازمان گسترش خدمات بازرگانی" و تغییر نام آن به " شرکت بازرگانی دولتی ایران" (خرداد )1031
ادغام چهارم :انحالل سازمان غله کشور در اجرای بند  2مصوبه شماره .10/361ط مورخ  1031/2/23شورای
عالی اداری و واگذاری وظایف و مأموریتهای آن به " شرکت بازرگانی دولتی ایران" (اسفند ماه )1032

با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران عالوه بر سیاستگذاری در زمینه تنظیم بازار و خرید،
نگهداری و توزیع کاالهای اساسی ،حساس و ضروری کشور با راهبری شرکتهای تابعه خود (مدیریت غله
و خدمات بازرگانی استانها) در سراسر کشور اجرای این سیاستها و سایر تکالیف و سیاستهای ابالغی را
بر عهده دارد ،این شرکت در زمره " شرکتهای مادرتخصصی " قرار داشته است و تا سال  1013به
عنوان زیرمجموعه وزارت بازرگانی و از تاریخ  1013/1/11با تشکیل وزارت صنعت ،معدن و تجارت (ادغام
وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن) به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شمار
میرفت .با این توضیح که پس از تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب  1011/11/21مجلس شورای اسالمی و آییننامه اجرایی
شماره /131337ت مورخ  1012/12/6مصوب هیأت وزیران و بخشنامه شماره /77236ت مورخ
 1010/7/3معاون اول رییس جمهور) ،شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت منتزع و همزمان با اجرای قانون مزبور و تا کنون زیر نظر وزارت جهادکشاورزی ،مأموریتها و
تکالیف حاکمیتی خود را انجام میدهد.
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چشم انداز و ماموریتهای شرکت بازرگانی دولتی ایران
" سازمانی کوچک ،منعطف و چابک با مدیریت و راهبری شبکههای تجاری بزرگ "

در راستای افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههای مبادله ،توسعه بازارهای داخلی به خارج از کشور ،کاهش ریسک تجااری تولداو و افازایش
رقابتپذیری در بخش کشاورزی  ،شرکت بازرگانی دولتی ایران در نگاه به آینوه و دورنمای شرکت ،سازمانی کوچک ،منعطا

و چاباک بارای

مویریت و راهبری شبکههای تجاری بزرگ است که با هوفهای ذیل کارسازی می شود :
.1

تضمدن امندت غذایی و آرامش روانی کشور با حفظ ذخایر استراتژیک و مویریت بازار( موضوع بنو  7سداستهای کلی اقتصاد مقاومتی )

.2

توسعه بازار محصوالت کشاورزی با بهرهگدری از ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه و بازار بوهی .

.3

ایجاد خوشههای صادراتی در جهت هوایت بنگاههای کوچک به تولدو محصوالت صادراتگرا ( برونگرایی اقتصاد موضوع بناو  11سداساتهاای کلای
اقتصاد مقاومتی) .

.4

بهرهگدری از توان بخش خصوصی در اجرای ماموریتهای محوله .

.5

تقویت رقابت پذیری در راستای کاهش قدمت تمام شوه محصوالت مورد عمل و افزایش رفاه خانوار ( موضوع بنو  3سداستهای کلی اقتصاد مقاومتی ).

بنابراین ،ماموریتهای شرکت مترتب بر محوریت چشمانواز ،ذیل ترسدم می شود:



-1

رعایت شرط برآورده کردن رضایت ذینفعان اعم از جامعه ،سهامداران ،دولت و شرکا

-2

ارایه محصوالت با کدفدت باال در زنجدره عرضه کارآمو محصوالت کشاورزی

-3

توسعه و نوسازی صنعت خومات بازرگانی کشور

-4

ارتقای رقابتپذیری

-5

کاهش هزینه مبادله

-6

تامدن بهدنه و تسهدل خومات بازرگانی

-7

توسعه ،مویریت و ایجاد تحول در بازار محصوالت کشاورزی

-8

کاهش ریسک فعاالن بخش کشاورزی و بخش صنعت

-9

تبویل شون به یک زنجدره پویا و مورن لجستدکی در حوزه کاالهای اساسی

هدفهای استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران ( در سالهای برنامه ششم توسعه کشور)0931 – 0011 :




 -1واگذاری تصویهای موجود در ماموریت شرکت و همچندن شرکتهای غله و خومات بازرگانی مناطق به بخش خصوصی در راستای سداستهاای
کلی اجرای اصل  44قانون اساسی
 -2بسط و توسعه ابزارهای مالی و گسترش بازار با بهرهگدری از ظرفدت بازار سرمایه و صادرات (موضوع بنو  19سداستهای کلی اقتصاد مقاومتی)
 -3انجام و تکمدل زنجدره عرضه از تامدن تا مصرفکننوه نهایی با بهره گدری از ظرفدت بخش خصوصی و تقویت ارتقای برنو شرکت بازرگانی دولتای
ایران برای بازاریابی و ایجاد خوشههای صادراتی
 -4پایش رفتار بازارهای خارجی و داخلی و تالش در جهت ایجاد قورت پدشبدنی متغدرهای حاکم بر آن و برنامهریزی جهت رفتار متقابل و مناسب
جهت جلوگدری از نوسانات شویو بازار داخلی و ایجاد سهمبری عادالنه در زنجدره تولدو ،تامدن ،توزیع و مصرف (موضوع بنو  5سداستهای کلای
اقتصاد مقاومتی)
 -5ارتقای دانش فنی زنجدره و یکپارچه با تبویل به یک شرکت مبتنی بر دانش فناوری اطالعات و اصالح ساختارهای مالی ،انسانی و تجاری شرکت
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 اهم برنامههای کلیدی شرکت بازرگانی دولتی ایران مترتب بر سیاستهای اجرایی بخش کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی -وفق راهبردهای اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی
برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -1تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی و فرآوردههای آن

 .1-1تنظیم اثربخش بازار
 .2-1پایش بازار داخلی محصوالت کشاورزی

برنامههای کلیدی:
 .0خرید تضمینی گندم داخلی توسط شرکت
 .2خرید تضمینی دانه های روغنی توسط شرکت (کلزا  ،سویا ،گلرنگ و آفتابگردان)
 .9خرید تضمینی برنج پرمحصول داخلی توسط شرکت
 .0نظارت بر تامین گندم مصارف نانوایی در کشور ( فروش گندم مصارف نانوایی به کارخانه های تولید آرد –  1161ریالی و  3111ریالی )
 .6نظارت بر فروش گندم به واحدهای صنف و صنعت در کشور (  3111ریالی )
 .1نظارت بر فروش آرد به واحدهای نانوایی در کشور ( سامانه بانک سپه )
 .7برنامه ریزی و نظارت بر قرارداد عملیات تصفیه شکرخام

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -2تامین ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی

 .1-2مدیریت حفظ سطح ذخایر راهبردی کاالهای اساسی

برنامههای کلیدی:
 .8نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک گندم ( طبق مصوبه های ابالغی هیات وزیران و ) .....
 .3نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک روغن خام (طبق مصوبه های ابالغی هیات وزیران و ).....
 .01نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک شکرخام (طبق مصوبه های ابالغی هیات وزیران و ) .....
 .00نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک برنج (طبق مصوبه های ابالغی هیات وزیران و ).....
 .02برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل گندم در داخل کشور
 .09برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل روغن خام در داخل کشور
 .00برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل شکرخام در داخل کشور
 .06برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل برنج در داخل کشور

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -3پایش تجارت خارجی محصوالت و فرآوردههای کشاورزی

 .1-3مدیریت موثر مبادالت تجاری (واردات و صادرات)
محصوالت کشاورزی

برنامههای کلیدی:
 .01خرید گندم وارداتی مصوب
 .07خرید روغن خام وارداتی مصوب
 .08خرید شکرخام وارداتی مصوب
 .03خرید برنج وارداتی مصوب
 .21برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل گندم خریداری شده به مبادی ورودی کشور
 .20برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل روغن خام خریداری شده به مبادی ورودی کشور
 .22برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل شکر خام خریداری شده به مبادی ورودی کشور
 .29برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل برنج خریداری شده به مبادی ورودی کشور
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 .20برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرکی ،بیمه و ترخیص گندم وارداتی
 .26برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرگی  ،بیمه و ترخیص روغن خام وارداتی
 .21برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرکی  ،بیمه و ترخیص برنج وارداتی
 .27برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرکی ،بیمه و ترخیص شکرخام وارداتی
 .28تهیه و ارایه گزارش اتمام تخلیه کشتی های مورد اجاره هر یک از کاالهای مورد عمل شرکت ( با تأکید بر انجام محاسبات ارزی مربوط به
دیرکرد  /تعجیل در تخلیه کشتی – دموراژ  /دیسپاچ )
 .23فروش گندم معمولی (مازاد بر مصرف داخلی) در بورس کاال
 .91فروش گندم دروم (مازاد بر مصرف داخلی) در رینگ صادراتی بورس کاال
 .90فروش صادراتی آرد در بورس کاال

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -4توسعه بازار محصوالت کشاورزی

 .1-4شناسایی و توسعه بازارهای هدف صادراتی و مصرف (منطقهای و بینالمللی)
 .2-4نوینسازی و بهبود فضای کسب و کار واحدهای نانوایی و بهداشت نانوایان
 .3-4حمایت از توسعه و توانمندسازی تشكلهای صنفی و صنعتی در حوزه
بازرگانی

برنامههای کلیدی:
 .92بررسی وضعیت بازارهای مصرف کاالهای مورد عمل شرکت به منظور شناسایی بازارهای مصرف برای صادرات آنها ( تهیه و ارایه گزارشهای
موردی )
 .99بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی
 .90راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی دولتی توسط بخش خصوصی ( نظارت بر قراردادهای برون سپاری)
 .96راهبری و نظارت بر طرحهای در حال اجرای واحدهای تولید نان صنعتی (خصوصی و تعاونی)

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -5استانداردسازی محصوالت و فرآوردههای کشاورزی

 .1-5کاهش ضایعات در زنجیره تامین ،توزیع و مصرف
 .2-5نظارت بر اعمال استانداردهای کیفی تولید و نگهداری
محصوالت و فرآوردههای کشاورزی

برنامههای کلیدی:
 .91برنامهریزی و نظارت بر اختالط گندم در کشور با هدف افزایش کیفیت تولید نان
 .97اجرای طرحهای پژوهشی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره وری در شرکت و ارتقای کیفیت نان
 .98برنامه ریزی و نظارت بر تامین و تخصیص سموم گازی مورد نیاز جهت ضدعفونی کردن گندم ها
 .93تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی و وارداتی (تدوین گزارش)
 .01نظارت بر تجهیز ،نگهداری و بازسازی مراکز ذخیرهسازی و سیلوهای دولتی در کشور
 .00ارزیابی شرایط کیفی و وضعیت بهداشتی مراکز ذخیرهسازی گندم و سایر کاالهای مورد عمل شرکت (تهیه و تدوین گزارش)
 .02نظارت بر تکمیل سیلوهای نیمه تمام (دولتی)

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -6طراحی سامانه ایجاد تعادل تولید ،مصرف و تجارت محصوالت

 .1-6طراحی و ایجاد سامانهها و سیستمهای نگهداری
ذخایر استراتژیک در کشور

استراتژیک

برنامه کلیدی:
 .09راهبری و نظارت بر طرح جامع فناوری اطالعات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ( سامانه جامع بازرگانی شرکت )

3

برنامه راهبردی :

سیاست اجرایی :

 -7طراحی و استقرار شبكه توزیع کاالهای اساسی

 .1-7نظارت و مدیریت بر فرآیند توزیعی کاالهای اساسی

برنامههای کلیدی:
 .00نظارت بر نحوه توزیع و فروش شکرخام و شکر آماده مصرف ( شکر سفید ) در قالب سهمیه های ابالغی ( از طریق بوورس کواال و خوارج از
بورس )
 .06نظارت بر نحوه توزیع و فروش روغن خام
 .01برنامه ریزی فروش دانه های روغنی ( کلزا  ،سویا  ،گلرنگ و آفتابگردان )
 .07فروش برنج در قالب سهمیه های ابالغی ( از طریق بورس کاال و خارج از بورس )
 .08برنامه ریزی عرضه کاالی گندم در بورس
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 .00نظارت بر نحوه توزیع و فوروش شوکرخام و شوکر آمواده مصورف

 .09راهبری و نظارت بر طرح جامع فناوری اطالعات شرکت

( شکر سفید ) در قالب سهمیه های ابالغوی ( از طریوق بوورس کواال و

مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

خارج از بورس )

(سامانه جامع بازرگانی شرکت )

( سامانه جامع بازرگانی شرکت )

 .93تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی و وارداتی
(تدوین گزارش)
 .01نظارت بر تجهیز ،نگهداری و بازسازی مراکز ذخیرهسازی
و سیلوهای دولتی در کشور

 .06نظارت بر نحوه توزیع و فروش روغن خام

 .00ارزیابی شرایط کیفی و وضعیت بهداشتی مراکز

 .01برنامه ریزی فروش دانه هوای روغنوی ( کلوزا  ،سوویا  ،گلرنوگ و

ذخیرهسازی گندم و سایر کاالهای مورد عمل شرکت (تهیه و
تدوین گزارش)

آفتابگردان )

 .02نظارت بر تکمیل سیلوهای نیمه تمام (دولتی)

 .07فروش برنج در قالب سهمیه های ابالغی ( از طریق بوورس کواال و
خارج از بورس )

 -00نظارت و مدیریت بر
فرآیند توزیعی کاالهای
اساسی

 .08برنامه ریزی عرضه کاالی گندم در بورس

 03تا  : 38اقدام های برنامه ای مترتب بر اسناد
باالدستی نقشه راه اصالح نظام اداری ( 61اقدام )

طراحی و
استقرار شبکه
توزیع کاالهای
اساسی

 .02برنامه های
جاری – عملیاتی
اولویت دار

( کلزا  ،سویا  ،گلرنگ و آفتابگردان )

تنظیم بازار
داخلی
محصوالت
کشاورزی

 .9خرید تضمینی برنج پرمحصول داخلی توسط شرکت

 .0نظارت بر تامین گندم مصارف نانوایی در کشور ( فروش
گندم مصارف نانوایی به کارخانه های تولید آرد –  1161ریالی و

 3111ریالی )
 .6نظارت بر فروش گندم به واحدهای صنف و صنعت در

برنامه های راهبردی
در بخش کشاورزی

 .2خرید تضمینی دانه های روغنی توسط شرکت

کشور (  3111ریالی )

( سامانه بانک سپه )
 .7برنامه ریزی و نظارت بر قرارداد عملیات تصفیه شکرخام

 -9مدیریت حفظ
سطح ذخایر راهبردی
کاالهای اساسی

هدف افزایش کیفیت تولید نان
 .97اجرای طرحهای پژوهشی با تأکید بر ضرورت ارتقای

استانداردسازی
محصوالت
وفرآورده های
کشاورزی

برنامه های راهبردی
در بخش کشاورزی

سیاستهای
اقتصاد
مقاومتی

بهره وری در شرکت و ارتقای کیفیت نان
 .98برنامه ریزی و نظارت بر تامین و تخصیص سموم گازی
مورد نیاز جهت ضدعفونی کردن گندم ها

 .90راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی
دولتی توسط بخش خصوصی ( نظارت بر
قراردادهای برون سپاری)
 .96راهبری و نظارت بر طرحهای در حال
اجرای واحدهای تولید نان صنعتی (خصوصی

توسعه بازار
محصوالت
کشاورزی

و تعاونی)

برنامه های راهبردی
در بخش کشاورزی

 -2پایش بازار داخلی
محصوالت کشاورزی

 .1نظارت بر فروش آرد به واحدهای نانوایی در کشور

 .91برنامهریزی و نظارت بر اختالط گندم در کشور با

برنامه های راهبردی
در بخش کشاورزی

 .0خرید تضمینی گندم داخلی توسط شرکت
 -0تنظیم اثربخش
بازار

طراحی سامانه
ایجاد تعادل
تولید ،مصرف و
تجارت
محصوالت

 .99بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی

پایش تجارت
خارجی
محصوالت و
فرآورده های
کشاورزی

تامین ذخایر
راهبردی
محصوالت
کشاورزی

 .92بررسی وضعیت بازارهای مصرف کاالهای مورد عمل
شرکت به منظور شناسایی بازارهای مصرف برای صادرات آنها
( تهیه و ارایه گزارشهای موردی )

 .8ن ظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک گندم ( طبوق مصووبه هوای ابالغوی هیوات
وزیران و ) .....
 .3نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک روغن خوام (طبوق مصووبه هوای ابالغوی
هیات وزیران و ).....
 .01نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک شکرخام (طبق مصوبه های ابالغوی هیوات
وزیران و ) .....
 .00نظارت و مدیریت ذخایر استراتژیک برنج (طبوق مصووبه هوای ابالغوی هیوات
وزیران و ).....
 .02برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل گندم در داخل کشور
 .09برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل روغن خام در داخل کشور
 .00برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل شکرخام در داخل کشور
 .06برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل برنج در داخل کشور

 .01خرید گندم وارداتی مصوب

 .07خرید روغن خام وارداتی مصوب

 .08خرید شکرخام وارداتی مصوب  .03خرید برنج وارداتی مصوب

حمل گندم خریداری شده به مبادی ورودی کشور  .20برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل روغن خام خریداری شده به مبادی ورودی کشور

 .21برنامه ریزی و نظوارت بور عملیوات

 .22برنامه ریزی و نظارت بر عملیوات حمول

شکر خام خریداری شده به مبادی ورودی کشور  .29برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حمل برنج خریداری شده به مبادی ورودی کشور  .20برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرکی ،بیموه
و ترخیص گندم وارداتی  .26برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرگی  ،بیمه و ترخیص روغن خام وارداتی  .21برنامه ریوز ی و اجورای عملیوات اموور گمرکوی  ،بیموه و تورخیص بورنج
وارداتی  .27برنامه ریزی و اجرای عملیات امور گمرکی ،بیمه و ترخیص شکرخام وارداتی

 .28تهیه و ارایه گزارش اتمام تخلیه کشتی های مورد اجواره هور یوک از کاالهوای موورد عمول

شرکت ( با تأکید بر انجام محاسبات ارزی مربوط به دیرکرد  /تعجیل در تخلیه کشتی – دموراژ  /دیسپاچ )
گندم دروم (مازاد بر مصرف داخلی) در رینگ صادراتی بورس کاال

 .23فروش گندم معمولی (مازاد بر مصرف داخلی) در بوورس کواال

 .90فروش صادراتی آرد در بورس کاال
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دفتر طرح و برنامه

 .91فوروش

فروردین 0937

