کشاورزی در دولت تدبیر و امید
مانند سنجش کیفیت این محصوالت و با هدف باال
رفتن کیفیت نان همراه با نظارت و نیز سامانه توزیع
آردی در سراسر کشور انجام شده است.
لزوم تکمیل پروژه نظام جامع فناوری
اطالعات
این مسئول به تکمیل  10پروژه نیمه تمام سیلویی و
انباری در سراسر کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد:
این پروژه با هدف افزایش ظرفیت ذخیره سازی انجام
شد که شامل تصفیه کامل بدهیهای مالیاتی شرکت،
تصفیه کلیه مطالبات تسهیالتی بانکهای خرید گندم،
تصفیه به موقع تمامی مجامع شرکتهای مادر تخصصی
و اخذ پول برای صادرات سه میلیون تن گندم ،آرد و
مشتقات مربوطه و آغاز صادرات صورت گرفت.
او نیز در ادامه این گفت و گو به تکمیل پروژه نظام جامع
فناوری اطالعات اشاره کرد و گفت :این پروژه با هدف
دستیابی به یکپارچگی ،انسجام سیستمهای موجود
اداری مالی و بازرگانی در ستاد صف و ضرورت اجرائی
این طرح طراحی و پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای
اداری و مالی و بازرگانی و غیره است او به چالشهای
پیش رو شرکت اشاره کرد و اشاره داشت:این چالشها
که با همت وزیر جهاد کشاورزی حل می شود ،روش
خرید و تامین مالی خرید تضمین گندم در سال آینده
و چالش دیگر ابهامات واگذاری شرکتهای منطقه ای
و چگونگی ایفای تعهدات حاکمیتی شرکت بازرگانی
دولتی در استانها است.
طرح جامع نان سالم در استان کرمان از
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی است
همچنین مجید نژاد بیگلریمدیرکل شرکت غله و
خدمات بازرگانی استان کرمان به دستاورد مهم جهاد
کشاورزی در استان کرمان پرداخت و اظهار کرد:

در زمینه مرحله
بهینه سازی کاشت
و داشت و برداشت
چندزیرمجموعه
تعریف شده است
که شامل کاشت
به موقع محصول
گندم ،انتخاب بذر
گندم ،مبارزه با آفات
و علفهای هرز و
سمپاشی به موقع
است

مهمترین دستاورد طرح جامع نان سالم با شعار از
مزرعه تا سفره است که این طرح به مدت هشت ماه در
استان کرمان با پنج هدف و مرحله ،بهینه سازی کاشت
و داشت و برداشت ،استانداردسازی ناوگان حمل و نقل،
تجهیز مراکز ذخیره سازی سیلوها ،به روز کردن روش
آسیابانی کارخانههای آردسازی و ارتقای سطح کمی و
کیفی نانواها و خبازخانهها انجام شد.
مجید نژاد بیگلری در گفت و گو با سبزینه به
زیرمجموعههای مراحل طرح جامع نان سالم پرداخت
و گفت :در زمینه مرحله بهینه سازی کاشت و داشت و
برداشت چند زیرمجموعه تعریف شده است که شامل
کاشت به موقع محصول گندم ،انتخاب بذر گندم،
مبارزه با آفات و علفهای هرز و سمپاشی به موقع است.
بیگلری درباره هدف دوم گفت :زیرمجموعههای این
هدف این است که در استان کرمان از ناوگانهای حمل
و نقل استاندارد استفاده می شود که با چندین ماشین
جدید و نیز نظارتها افزایش پیدا کرده است.او افزود:
درباره تجهیز مراکز ذخیره سازی بالغ بر  252هزار تن
فضای ذخیره سازی بخش دولتی را داریم و نیز در
ارتباط با فضای بخش خصوصی در این راستا سیلوی
استراتژیک  50هزار تنی را افتتاح کردیم و همچنین
در زمینه هدف چهارم با استفاده از اهرمهای تشویق
کارخانهها را تشویق کرده ایم که بروز باشند که از هفت
کارخانه در کرمان فقط یک کارخانه به روز نیست.او
در ادامه کارهای انجام شده در ارتباط با هدف پنجم
استفاده حداقلی از نمک در نان گفت و تاکید کرد
در این زمینه جوش شیرین و افزودنیهای غیر مجاز
در پخت نان حذف شده است و مهم تر از همه یک
شکل کردن ظاهر و شکل همه نانواییها از اقدامات
مهم بود.به بیان بیگلری این طرح به مدت پنج سال و
از خردادماه سال  1394وارد فاز اجرایی شد و نیز این
دومین سال اجرای این طرح است.
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