علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران :
حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سیاست کالن دولت تدبیر و امید است

کشاورزی عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی
علی قنبری مدیرعامل شرکت
بازرگانی دولتی ایران مهمترین
دستاورد ایران را خودکفایی در
گندم بیان کرد و اظهار داشت:
ایران دو کار مهم در طول این
مدت در دولت یازدهم انجام
داده است که عبارتند از کنترل
تورم  40درصدی و تحقق اقتصاد
مقاومتی از طریق دستیابی به
خودکفائی در کاالهای اساسی با
رشد شش درصد است.

علی قنبری در گفت و گو با سبزینه با بیان این که دو
سیاست کالن در دولت تدبیر و امید وجود دارد گفت:
این دو سیاست کالن شامل حمایت از مصرف کننده و
حمایت از تولید کننده است که در حمایت از مصرف
کننده با مهار تورم و تورم ساختاری به افزایش عرضه
کاال و عرضه تولید داخلی ،قیمتها را به حد قابل
توجهی کاهش پیدا کرد و از طرفی دیگر در حمایت
از تولیدکننده با تالشهای وزارت جهادکشاورزی
صورت گرفت که نتیجه آن خودکفائی در گندم است.
قنبری تاکید کرد که تالشهای وزیر جهاد کشاورزی
در راستای اقتصاد مقاومتی باعث شد که رشد
اقتصادی کشور با رشد کشاورزی بهبود یابد و روندی
صعودی را تجربه کرد.
به بیان قنبری شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه
تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار را برعهده دارد که
برنامههای کلیدی در این راستا در بخشهای داخلی و
خارجی صورت گرفته است.
تامین مالی چالش بزرگ خرید تضمینی
او با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش داخلی و
خارجی عنوان کرد :در بخش خارجی توانسته ایم بر
اساس نیاز  350هزار تن شکر 250 ،هزار دانههای
روغنی خریداری کنیم و نیز در حوزه تجارت داخلی
11و نیم میلیون تن گندم خریداری شده است که
این رقم بی سابقه بوده است که این خریدها توسط
مدیران استانی و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی
صورت گرفت.
او در ادامه با اشاره به این که تامین مالی یکی از
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مهمترین چالشهای خرید تضمینی بوده است ابراز
کرد :و نیمی ازبودجه عمرانی کشور در این راستا در
نظر گرفته شده است که با کمک وزیر جهاد کشاورزی
و معاون برنامه ریزی و اقتصادی و نیز تالشهای دولت
تدبیر و امید به نتایج خوب و قابل قبولی رسیدهایم.
او تصریح کرد که  11و نیم میلیون تن گندم خریداری
شده از کشاورزان در قالب یک میلیون و  752هزارو
 216محموله کامیون در یک هزارو  127مرکز خرید
در سراسر کشور انجام شد.
این مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یکی از
مهمترین اقدامات اساسی و مهم در راستای توسعه
کشاورزی را توسعه حمل ریلی در مدیریت حمل
دانست تا سیلوها به حمل و نقل و ریلی وصل شود و در
زمان کمتری به نتایج بهتری رسید.او افزود :در بخش
نظارت و ارتقای کیفیت گندم ،آرد و نان اقداماتی

یکی از مهمترین
اقداماتاساسی
و مهم در راستای
توسعهکشاورزی
توسعه حمل ریلی
در مدیریت حمل
است تا سیلوها به
حمل و نقل و ریلی
وصل شود و در زمان
کمتری به نتایج
بهتریرسید

