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فرهنگ سازمانی و منابع انسانی 
ارزشمند رمز موفقیت بانک ٢٠٠ هزار 

میلیارد تومانی صادرات است
| مديرعامل بانك صــادرات ايران گفت: 
دليل اصلى موفقيت اين بانك در كسب رتبه پنجم 
رتبه بندى IMI-100 سال 1397 سازمان مديريت 
صنعتى، در بين 500 شركت بزرگ ايران با 200 
هزار ميليارد تومان دارائى، به خاطر ساختمان هاى 
بزرگ و تعدد شــعب نيســت بلكه به دليل يك 
فرهنگ سازمانى خيلى قوى و منابع انسانى بسيار 

ارزشمند حاصل شده است.به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
صادرات ايران، حجت اله صيدى ضمن تأكيــد بر رعايت اخالق حرفه اى و 
مسئوليت پذيرى، تسلط بر امور بانكدارى را از شروط مهم در ارائه خدمات 
موثر بانكدارى به مشتريان عنوان كرد و افزود: سازمان هاى بزرگى همچون 
بانك صادرات ايران به واسطه تالش كاركنان خود به اين جايگاه رسيده اند. 
نام به خودى خود بزرگ نمى شود، ما وقتى يك نهال را مى كاريم، در آينده 
خودمان از ميوه آن بهره خواهيم برد و در سايه اش آرامش مى گيريم. اين 
خودمان هستيم كه زندگى و سرنوشــت مان را رقم مى زنيم، اگر به سمت 
موفقيت قدم برداريم، قطعاً موفق خواهيم شد.وى با اشاره به پيشرفت هاى 
حاصل شده در روند افزايش سرمايه بانك، تصويب پيشنهاد افزايش 223 
درصدى سرمايه اوليه بانك از ميزان 57 هزار و 800 ميليارد ريال به 186 
هزار و 563 ميليارد و 208 ميليون ريال از محل مازاد تجديد ارزيابى دارايى ها 
به منظور اصالح ساختار سرمايه در هيات مديره  يادآورى كرد و با تأكيد بر 
تالش مضاعف همكاران شبكه براى رسيدن سازمان به سود مدنظر در سال 
آتى افزود: بايستى همچنان هزينه ها را كنترل و درآمدها را افزايش داد و اين 

مستلزم همت بيش از پيش تمامى همكاران شعب و ستاد است.

»بانک کشاورزی« در چهل سالگی انقالب
| بانك كشــاورزى در چهار دهه اخير 
در سايه سياســت هاى اقتصادى مثبت و آرمان 
هاى واالى انقالب اســالمى و همگام با توسعه 
جهانى دانش و فنــاورى، خدمات و محصوالت 
خود را به طرز چشمگيرى گسترش داده و بهبود 
بخشيده به طورى كه امروز در جشن چهل سالگى 
انقالب،  به عنوان بانكى روزآمد و پيشرو در عرصه 

بانكدارى و نهادى اثرگذار، خدمت رسان و مورد اعتماد در جامعه مطرح 
است.بى شك بهبود و ارتقاى خدمات و محصوالت بانك كشاورزى به عنوان 
بخشى از كالبد نظام مقدس جمهورى اسالمى ، تاثير به سزايى بر افزايش 
اعتماد و اميدوارى مردم به ويژه مشــتريان داشــته است؛ در اين مجال، 
فرصتى دست داده تا به معرفى برخى از اين خدمات و محصوالت بپردازيم.
باشگاه مشتريان بانك كشاورزى، واحد برقرار كننده ارتباط مستقيم، 
منظم و پيوسته بين بانك و مشتريان و يك نظام يكپارچه توزيع و فروش 
پايدار و سودآور براى هر دو گروه است كه جوايز و مشوق هاى گوناگونى از 

جمله جشنواره ها و جوايز ارزنده  براى اعضا در نظر گرفته است.
باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزى،  فضايى جذاب براى تعامل با 
كودكان و نوجوانان ، آموزش هاى مالى به زبان ساده، بانك پذيرى و تربيت 
نسل آينده كشور اســت كه در قالب برپايى نمايشــگاه، برگزارى اردو و 

جشنواره هاى متعدد جوايز و مشوق هايى را به آن ها هديه مى كند.
سامانه هاى متعدد براى رسيدگى به انتقادات ، پيشنهادات و مطالبات 
مشتريان و مردم،  طرح تكريم ارباب رجوع و ناظرين ويژه و امكان ارتباط 

مستقيم با مديرعامل در وب سايت بانك فراهم شده است.
بانك كشاورزى در راستاى ايفاى مسئوليت اجتماعى خود، امكان ارائه 
خدمات بانكى نظير افتتاح حساب و واريز وجه، دريافت و پرداخت و غيره 
را براى قشر روشندل و نابينايان بدون نياز به همراه در شعب منتخب فراهم 
كرده اســت.عالوه بر اين خدمات، بانك كشــاورزى  اولين و تنها بانك 
تخصصى بخش كشاورزى است و  خدمات خاصى به بخش هاى دامپرورى، 
كشــاورزى و صنايع تبديلى ارائه مى كند؛ همچنيــن اين بانك، مجرى 
خريدهاى تضمينى نهاده هاى كشاورزى (خصوصاً گندم، جو و ذرت) است 
و براى حمايت از كشــاورزان و تنظيم سبد غذايى آحاد مردم، در تنظيم 
قيمت نهاده هاى كشــاورزى دست دارد.بانك كشــاورزى فعاليت هاى 
گسترده اى به منظور ايفاى مسئوليت اجتماعى خود در راه توانمندسازى 
كشاورزان و كمك به بهبود وضعيت معيشــتى خانوارهاى روستايى كم 
برخوردار ، ساخت مدرسه و درمانگاه در مناطق محروم كشور ، كمك به 
سازمان هاى خيريه و ... انجام داده و مى دهد.از سوى ديگر، افتتاح و ارائه 
خدمات بانكى براى 46,5 ميليون حساب فعال و به مبلغ قريب به 833 هزار 
ميليارد ريال ،  مديريت نقدينگى منابع مشتريان مختلف در سطح كشور ،  
حضور فعال در تأمين امنيت غذايى كشــور (ارائه خدمات مالى و ريالى)،  
ايجاد سامانه مانيتورينگ بازاريابى،  محصول طرح ايران- بانوى ايرانى به 
نفع بانوى ايرانى ،  ارائه واجراى طرح زينب كبرى،  ارائه طرح آتيه (طاليى) 
، گسترش پايانه هاى فروش به منظور سهولت در گردش مالى وجوه بين 
خريدار و فروشــنده ، افزايش امنيت مردم در خريد ، كاهش استفاده از 
اسكناس و پول نقد و كمك به رونق تجارت الكترونيكى، تالش براى افزايش 
جذب منابع ارزان قيمــت براى بانك با هدف ارايه تســهيالت به بخش 
كشــاورزى، ايجاد صرفه جويى در هزينه هاى ملى بابت چاپ اسكناس و 
مســكوكات،  نصب تعداد 2977 دستگاه خودپرداز و تعداد 281 دستگاه 
كيوسك به منظور افزايش رضايتمندى مشتريان در سراسر كشور خصوصاً 
توسعه خدمات نوين بانكدارى الكترونيكى در مناطق روستايى و محروم و 
ســهولت دسترسى مشتريان به صورت شــبانه روزى به خدمات بانكى ،  
تجهيز دستگاه هاى خودپرداز به ماژول امنيتى آنتى اسكيمينگ به منظور 
جلوگيرى از سرقت اطالعات كارت هاى مشتريان و افزايش امنيت خدمات 
رسانى از طريق دســتگاه هاى خودپرداز ،  پرداخت الكترونيكى اقساط 
تسهيالت ، ارائه خدمت دستور پرداخت به منظور سهولت در انجام فرآيند 
انتقال وجه مكانيزه بين حساب هاى مشتريان و پرداخت مكانيزه اقساط 
تسهيالت،  فروش شارژ مستقيم تلفن هاى همراه، ايجاد درگاه پرداخت 
اينترنتى به منظور فراهم كردن امكان پرداخت بدون نياز به حضور فيزيكى 
در بانك يا فروشگاه با استفاده از اينترنت ،  فراهم سازى رمز يكبار مصرف 
براى استفاده از اينترنت بانك كشاورزى به منظور افزايش امنيت حساب 
هاى مشتريان و ايجاد سامانه قرعه كشى، تعدادى از خدمات بى شمارى 
است كه بانك كشاورزى براى ايجاد رضايتمندى ، سهولت انجام خدمات 

مالى و ايجاد اميد و شعف به مشتريان خود ارائه مى دهد.

آغاز فروش اوراق گواهی سپرده یک 
ساله در »بانک ملی«

| فروش اوراق گواهى سپرده مدت دار 
ويژه سرمايه گذارى (عام) الكترونيكى يك ساله 
در شــعب بانك ملى ايران آغاز شد.به گزارش 
كائنات و بــه نقل از روابط عمومــى بانك ملى 
ايران، اين اوراق با نرخ ســود على الحساب 18 
درصد معاف از ماليات در شــعب سراسر كشور 
بانك فروخته مى شــود و تا اطالع ثانوى ادامه 

خواهد داشت.اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه قابل انتقال به غير است 
و نرخ بازخريد قبل از سررسيد آن توسط بانك 10 درصد ساالنه تعيين 
شده است.فروش اوراق ضريبى از مبلغ يك ميليون ريال و تاريخ پرداخت 
سود آن آخرين روز هر ماه است كه به صورت سيستمى به حساب معرفى 
شده از سوى مشترى واريز مى شود.همچنين گواهى سپرده به صورت 
الكترونيكى است و برگه سپرده به مشترى تحويل نخواهد شد، لذا حفظ 
و نگهدارى رسيد گواهى صادره توسط مشتريان ضرورى است.اكنون 90 
سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملى ايران مى گذرد . در حال حاضر 
بيش از 3054 شعبه فعال در داخل، 15 شعبه فعال و 4 سابسيدرى در 
خارج كشورو 181 باجه مشــغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكى از 
قوى ترين مؤسسات مالى چه در ايران حتى در دنيا باشد. بانك ملى ايران 
در حال حاضــر با بالغ بر 39 هزار كارمند فعال آماده خدمت رســانى به 
ملتى است كه با همت خود پايه هاى تشكيل اين بانك را استوار نمودند. 

| وزير نيرو گفت: به مناسبت دهه فجر و همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى هشت هزار و 
200 طرح اين وزارتخانه بهره بردارى و يا عمليات اجرايى آنها اغاز مى شود.رضا اردكانيان گفت: براى اجرا و بهره 
بردارى از اين طرح ها 220 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شد.

۸۲۰۰ طرح وزارت نیرو دهه فجر اجرایی و بهره برداری می شود
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| به همين دليل در يك مســير مه آلــود و پرخطر، حتى 
پرتجربه ترين رانندگان هم ممكن است دچار خطاى ديد شوند و 
سانحه هولناكى را بيافرينند. درحالى كه دولت تا اواسط سال گذشته 
بر دستاورد بزرگ خود درخصوص تك رقمى كردن نرخ تورم تاكيد 
داشــت، اكنون با خروج ترامپ از برجام و تشديد تحريم ها شاهد 
تورم 30 درصدى هستيم و مشخص نيست كه آيا اين نرخ مى تواند 
در اين حد بماند يا خير.به لحاظ نظرى، تورم هاى باال ممكن است 
ناشى از شوك در بخش تقاضا (Demand pull inflation) يا شوك 
در بخش عرضه (Cost push inflation) باشــد كه متاسفانه هر 
دو موتور توليد تورم اكنون در اقتصاد ايران فعال اســت. به لحاظ 
تحريم ها، از يكسو شــاهد افزايش قيمت ارز و از سوى ديگر شاهد 
موانع متعدد براى دسترسى به مواد اوليه ازسوى بنگاه ها هستيم 
كه به راحتى قادر اســت منحنى عرضه را به سمت باال بلغزاند و از 
سوى ديگر با پمپاژ گســترده نقدينگى و شعله ور شدن انتظارات 
تورمى، تاثيرات شوك بر منحنى تقاضا نيز به راحتى ملموس است. با 
مالحظه اين دو ضربه بر منحنى عرضه و تقاضا نقطه تعادل جديدى 

شكل خواهد گرفت كه سطح قيمت ها را افزايش و سطح توليد را 
كاهش مى دهد.جابه جابى منحنى عرضه و تقاضا آن چنان كه ذكر 
آن رفت، عامل اصلى پديده اى است كه از آن به نام ركود تورمى ياد 
مى شود. ركود تورمى همچون زخمى است كه مى تواند سطحى يا 
عميق باشــد، مى تواند حيات يك جامعه را تهديد كند يا مى تواند 
پس از مدتى استراحت و گذشــت دوران نقاهت، بهبود يابد. همه 
آنچه از سناريوهاى ممكن گفته شد، تابع آن است كه سياست گذار 
براى درمان به چه روشى متوسل مى شود و چگونه مى تواند دوران 
گذار را مديريت كند. پيش از آنكه بخواهيم به اقدامات ايجابى اشاره 
كنيم، توجه خود را به اقدامات سلبى معطوف و در واقع منطقه خطر 
را براى سياست گذارى در شرايط موجود ترسيم مى كنيم.براساس 
آنچه درخصوص جابه جايى منحنــى عرضه و تقاضا ذكر آن رفت، 
به راحتى مى توان به منطقه ممنوعه اى دست يافت كه سياست گذار 
در صورت توسل به آن، نه فقط بحران را تعميق خواهد كرد، بلكه 
مى تواند كل اقتصاد را با تهديد جدى روبه رو سازد. اقتصاد ونزوئال 
از جمله مصاديق اكستريم قضيه است كه در عين آنكه با تورم چند 

ميليون درصدى روبه رو است، تصاوير بهت آورى از مغازه هاى خالى 
را نمايش مى دهد كه حتى با چند گونى اسكناس هم نمى توان به 
مايحتاج روزانه دست يافت. در واقع اقتصاد اين كشور ركود تورمى 
را پشت سر گذاشته و اكنون با يك قحطى ابر تورمى روبه رو است 
و الزم است سياست هاى اين كشور را مورد مداقه قرار داد كه چه 
اسلحه اى توانسته است، چنين تير خالصى را در قلب اقتصاد خالى 
كند.اولين تير ســهمگين بر بدن فرتوت اقتصاد ونزوئال از طريق 
كنترل شديد قيمت ها و مبارزه با احتكار كاالها نواخته شده است. 
خاطرم هست در ابتداى بحران ونزوئال در تظاهرات چند صد هزار 
نفرى كه از سوى مردم اين كشور برگزار شد، پالكاردهايى در دست 
مردم بود كه خواستار دسترسى به كاغذ توالت بودند. از يكسو دولت 
تقريبا بسيارى از انبارهاى دستمال كاغذى را پيش از اين حراج كرده 
بود و ديگر منبعى براى روز مبــادا باقى نمانده بود و از طرف ديگر 
قيمت گذارى دستمال كاغذى تقريبا تمام عرضه كنندگان بالقوه را 
از مدار خارج كرده بود و عمال همانند خانه اى شده بود كه هم شير 

آب آن قطع است و هم تانكرهاى آن خالى است. 
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کسی پاسخگوی گرانی گوشت نیست
| وزير بازرگانى كشور در دوره جنگ گفت: دليل اينكه امروز گوشت 60 
درصد بيشــتر از قيمت واقعى به مردم فروخته مى شود، نبود نظارت در سيستم 
توزيع است و به همين دليل است كه كشور با عدم امنيت كاالهاى اساسى مواجه 
است وگرنه در سال هاى جنگ كه كشتى هاى حامل كاالهاى اساسى مورد اصابت 
موشك هاى دشمن قرار مى گرفت هم با كمبود و گرانى مواجه نبوديم. حال اينكه با 
اين شرايط موجود حتى گوجه فرنگى و پياز هم ممكن است بازار راه به هم بريزند.
در شــرايطى كه اين روزهــا دســتگاه هاى مختلف در حال حســاب و كتاب 
دستاوردهاى چهار دهه گذشته هستند تا در مراسم هاى متعدد آن را اعالم كنند، 
در اين سو عده اى مى گويند با وجود اين ميزان رشد در حوزه هاى مختلف از جمله 
توليد و خودكفايى و خوداتكايى چطور دولت، نتوانسته است بازار چند قلم كاالى 

اساسى در كشور را سامان ببخشد و ابهامات موجود را برطرف سازد.
در حالى كه پايه دســتمزد كارگران در كشور با احتساب مزايا به يك ميليون و 
400 هزار تومان مى رسد، قيمت هر كيلو گوشــت قرمز امروز بيش از 100 هزار 
تومان اســت و مردم با ورود اقالم جديد به بازار از جمله ضايعات گوشت مواجه 
شده اند كه پيش از اين در سبد خريد خانوار جايى نداشت.هر چند، مدتى است كه 
به همت رييس كل بانك مركزى، دالر آرام گرفته است و به گفته برخى مسئوالن 
در زمينه بسيارى از كاالهاى اساســى به خودكفايى و حتى صادرات رسيده ايم و 
مابقى كاالهاى اساسى هم بدون مشكل با ارز دولتى 4200 تومانى وارد مى شود و 
به دست مردم مى رسد اما در اين چند ماه،  قيمت برخى از مواد خوراكى كه پايه 
رژيم غذايى ايرانى ها هستند به طور جهشى رشد پيدا كرده است. علت را كه جويا 
مى شويم حرف از كمبود و احتكار به ميان مى آيد كه ترجمه آن سوء مديريت در 
اين سيستم است.«يحيى آل اسحاق» وزير بازرگانى كشور در دوره جنگ و عضو 
هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا مقصر اصلى را 
لوث شدن وظايف در وزارت صمت مى داند و مى گويد براى تامين گوشت نه مشكل 
اعتبارات داريم و نه مى توانند تحريم را بهانه كنند. دليل اينكه امروز گوشت 60 
درصد بيشــتر از قيمت واقعى به مردم فروخته مى شود، نبود نظارت در سيستم 
توزيع است و به همين دليل است كه كشور با عدم امنيت كاالهاى اساسى مواجه 
است وگرنه در سال هاى جنگ كه كشتى هاى حامل كاالهاى اساسى مورد اصابت 
موشك هاى دشمن قرار مى گرفت هم با كمبود و گرانى مواجه نبوديم. حال اينكه با 
اين شرايط موجود حتى گوجه فرنگى و پياز هم ممكن است بازار راه به هم بريزند. 
به نظر مى رسد مشكل كمبود گوشــت قرمز و افزايش قيمت آن، تنها يك نمونه 
بروز يافته از مشكالت تامين كاالهاى اساسى است، چرا با گذشت چند ماه هنوز 
دولت نتوانسته مشكل گوشت در بازار را برطرف سازد؟   در حال حاضر التهاباتى 
دربازار گوشت به وجود آمده كه نگرانى هايى را ايجاد كرده است. البته اطالع دارم 
كه دولت يك ميليارد دالر براى تامين گوشــت تخصيص داده كه اين رقم بسيار 
بااليى است و نبايد نگرانى و التهاب در بازار ايجاد شود.درباره كاالهاى اساسى هم 
14 ميليارد دالر كنار گذاشته شده كه مقدار زيادى از اين رقم تخصيص داده شده 
است. هر چند دولت ارقام قابل توجهى را براى نياز بازار تامين و تخصيص داده اما 
آنچه در عمل مى بينيم آن اســت كه قيمت گوشت در بازار به بيش از 100 هزار 
تومان رسيده و از وضعيت كنجاله، يونجه و ذرت، بوى خوبى به مشام نمى رسد و 

در تامين اين اقالم هم به مشكل برخورده ايم.

ممنوع شدن صادرات مرغ

| مجتبى صفايى سخنگوى اتاق اصناف گفت: با مصوبه ستاد تنظيم 
بازار صادرات مرغ در اسفند امسال و فروردين سال آينده ممنوع شده است.

مجتبى صفايى گفت: براى ايجاد ســهولت در توزيع كاال هاى اساســى و 
همچنين براى تامين نياز هاى خانوارها، صادرات مرغ ممنوع شده و اقدامات 

خوبى براى تخصيص ارز دولتى به واردات گوشت انجام شده است.
وى ادامه داد: پيش بينى مى كنيم در پايان امســال بــازار آرامى خواهيم 
داشــت و با تدابيرى كه از ناحيه ستاد تنظيم بازار كشور و در بحث توزيع در 
فروشگاه هاى زنجيره اى صورت گرفته مشــكلى در باب توزيع نيز نخواهيم 

داشت.
صفايى با بيان اينكه صادرات گوشــت قرمز هميشه ممنوع است گفت: تا 
زمانى كه قيمت ها به روند متعادل برگردد واردات گوشت ازجانب دستگاه هاى 

ذيربط ادامه خواهد داشت.
ســخنگوى اتاق اصناف درباره نظارت بر توزيع كاال ها گفت: كارگروه هاى 
مختلفى متشكل از سازمان تعزيرات، سازمان حمايت و بازرسى و نظارت اتاق 
اصناف شكل گرفته كه اگر گزارشى در خصوص تخلفات بدست آن ها برسد با 

واحد صنفى متخلف برخورد مى شود.
وى افزود: روند نظارت بر كاال هاى اساسى كه در ايام عيد در اختيار خانوار ها 
قرار مى گيرد ادامه خواهد داشت و تشديد نيز خواهد شد و تالش حوزه صنفى 

كشور اين است كه مردم در تامين و توزيع كاال ها دچار مشكل نشوند.
صفايى گفت: سامانه هاى رســيدگى به شكايات مردم هم فعال است و اگر 
مردم احســاس كنند در خارج از چارچوب قانونى اقدام مى شود، مى توانند 

واحد هاى نظارتى را در جريان بگذارند.
صفايى درباره برگزارى نمايشگاه هاى بهاره نيز گفت: با تأكيد ستاد تنظيم 
بازار برگزارى نمايشگاه هاى بهاره در سراسر كشور به عهده ستاد تنظيم بازار 
استان ها گذاشته شــده تا در صورت لزوم اين نمايشگاه را برگزار كنند و اگر 
الزم نباشــد واحد هاى صنفى با فروش فوق العاده اجناس خود را در اختيار 

مردم قرار دهند.

انحصاری در واردات نهاده های دامی وجود ندارد
| مرتضى رضايى معاون امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى گفت: 
با وجود آنكه ايران 1.1 درصد جمعيت جهان را داراست، اما 1.8 درصد دنيا مرغ 
توليد مى كند.مرتضى رضايى معاون امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى 
در نشست خبرى كه امروز به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
برگزار شــد، با اشــاره به اينكه يكى از اصلى ترين وظيفه توليد پروتئين در دنيا 
تأمين تغذيه بشر است، اظهار كرد: بر اساس آمار مقايسه 40 سال توليد گوشت 
قرمز در ســال 57، 397 هزار تن شــير خام، 2 ميليون و 620 هزار تن گوشت 
طيور، 160 هزار تن تخم مرغ و عســل 6.6 هزار تن بوده كه پيش بينى مى شود 
ميزان توليد به ترتيب تا پايان سال 97 به 859 هزار تن، 10 ميليون و 733 هزار 
تــن، 2 ميليون و 333 هزار تن، 903 هزار تن و 89 هزار تن برســد.معاون امور 
توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 57 را 
13.2 كيلوگرم اعالم كرد و افزود: پيش بينى مى شود كه امسال اين رقم به 12.4 
كيلوگرم برسد.به گفته رضايى، مصرف شير خام از 82 كيلو سال 57 به بيش از 
120 كيلو تا پايان سال مى رسد.اين مقام مسئول سرانه مصرف گوشت طيور در 
ســال 57 را 4.4 كيلو، تخم مرغ 4.9 كيلو اعالم كرد و گفت: پيش بينى مى شود 
كه سرانه مصرف گوشت طيور در ســال 97 به 27.8 كيلوگرم و تخم مرغ 11.1 
كيلوگرم برسد.وى با اشــاره به اينكه متوسط سرانه مصرف پروتئين حيوانى در 
كشــور ما از ميانگين جهانى باالتر اســت بيان كرد: روزانه حدود 35 كيلوگرم 
پروتئين حيوانى در كشور مصرف مى شود كه اين عدد نشان مى دهد كه به امنيت 
غذايى رسيده ايم.معاون امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى ادامه داد: بر 
اساس آمار سائو در سال گذشته ايران در توليد و مصرف شير در منطقه رتبه سوم، 
تخم مرغ رتبه دوم و گوشت مرغ رتبه اول را به خود اختصاص داده است.رضايى 
طى مقايسه آمار واردات محصوالت دامى با سال هاى قبل از انقالب اظهار كرد: 
در سال 57، 75.6 هزار تن گوشــت قرمز، 337 هزار تن شير خام، 18 هزار تن 
تخم مرغ و يك هزار و 270 تن عسل وارد كشور شد كه ميزان واردات اين ارقام 
به ترتيب در سال 96 به 149 هزار تن، 93 هزار تن، 12.8 هزار تن رسيده است 
ضمن آن كه در عسل هيچگونه وارداتى براى سال 96 نداشته ايم.اين مقام مسئول 
با اشاره به اينكه ميزان واردات گوشت قرمز در سال 97 به 160 هزار تن خواهد 
رسيد، گفت: همچنين امســال 40 هزار تن شير خشك براى صنايع، 7 هزار تن 
تخم مرغ وارد خواهد شد.معاون امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى با اشاره 
به اينكه از ســال هاى قبل از انقالب تاكنون هيچ گونه صادراتى در زمينه گوشت 
قرمز نداشته ايم، گفت: در سال 57، 475 تن شير خام به بازار هاى هدف صادر شد 
كه اين رقم در سال گذشته به 946 هزار تن رسيد و همواره پيش بينى مى شود 
كه تا پايان سال 900 هزار تن انواع محصوالت لبنى به بازار هاى هدف صادر شود.
وى با اشاره به اينكه در ســال 57 در خصوص گوشت طيور و تخم مرغ هيچ گونه 
صادراتى نداشتيم بيان كرد: اين در حاليســت كه در سال گذشته 43 هزار تن 
گوشــت طيور و 8 هزار تن تخم مرغ به بازار هاى هدف صادر شد كه پيش بينى 
مى شود اين ارقام به ترتيب تا پايان سال به 46 هزار تن و 700 تن برسد ضمن آن 
كه در سال هاى 84 و 85 صادرات تخم مرغ باالى 90 هزار تن بوده است.رضايى 
با بيان اينكه امسال توليد عســل به 89 هزار تن خواهد رسيد، گفت: تحقق اين 

ميزان توليد بيانگر رشد 13.5 برابرى نسبت به 40 سال اخير است.

میز خبر
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| وزير راه و شهرســازى با بيان ايــن كه افزايش 
تسهيالت مســكن در برنامه است گفت: هدف گذارى ما 
اينست كه قيمت مصالح ساختمانى را براى تعادل بخشى 

به بخش مسكن، كاهش دهيم.
محمد اسالمى گفت: افزايش تسهيالت مسكن در برنامه 
است. وزير راه شهر سازى تصريح كرد: هدف گذارى ما اين 
است كه قيمت مصالح ساختمانى را براى تعادل بخشى به 

بخش مسكن، كاهش دهيم.
وى درباره افزايش يا كاهش قيمت مسكن در سال 98 
افزود:  بازار مسكن متاثر از شرايط اقتصادى كشور است 
و اميدورام قيمت مسكن تاثيرات آنچنانى را شاهد نباشد.
وزير راه و شهرســازى تصريح كرد: ايجــاد تعادل در 
جريان عرضه و تقاضاى مســكن، جزو وظايف وزارت راه 

و شهرسازى است.
اســالمى گفت: اين تعادل بخشــى تنها در شرايطى 
مى تواند رخ دهد كه جريان توليد مســكن براى جامعه 
هدف رونق بگيــرد و براى اين هدف بخش خصوصى هم 

فعال شود.

وزير راه و شهرســازى با برشــمردن اقداماتى كه براى 
سهولت خانه دار شدن در دستور كار قرار دارد، پرداخت و 
گفت: يك اقدام اين است كه در بحث بافت هاى فرسوده، 
زمين هاى مناسب را شناسايى كرده و در اختيار سازندگان 

قرار دهيم.
اسالمى با بيان اينكه در برخى شهرها مثل تهران، تبريز، 
مشهد و اصفهان و چند شهر ديگر شرايط خانه دار شدن 
سخت شــده اســت، افزود: با اتمام طرح هاى نيمه تمام 
مى توانيم از ركود خارج شــويم و بــا فعال كردن بخش 

خصوصى، شاهد رونق بازار مسكن باشيم.
وى افزود: در بحث بافت هاى فرسوده بيش از دو هزار 

و 700 محله در اولويت تعريف شده براى بهسازى است.
وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه هدف ما، زمينه سازى 
براى خانه دار شدن مردم و تعادل بخشى به مسكن است، 
اظهار كرد: اين بسيار مهم و كليدى است كه جريان توليد 
و عرضه مســكن به يك جريان پايدار تبديل شــود و از 

شرايط نوسانى، آسيب نبيند.
اسالمى درباره آزادراه تهران شمال هم گفت: اميدوارم 

تابستان امسال مردم از اين آزاد راه استفاده كنند.
وزير با بيان اينكه اين آزادراه چندين تونل دارد، افزود: 
عالوه بر ســختى و پيچيدگى طرح، عوامل ركود زيادى 
به اين پروژه تحميل شده و معارضات زيادى داشته و در 

برهه اى از زمان نيز در اولويت نبوده است.

وى درباره حمل و نقل هوايــى هم گفت: بايد از حالت 
متمركز به حالت متنوع و شــبكه اى تغيير روش دهيم. 
وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه به جز تهران بايد به 
مراكز ديگر هم توجه كنيم، افزود: اقصى نقاط كشور بايد 

از فرصت پرواز بيشتر، بهره مند شوند.

بازارمسکنرامتعادلمیکنیم
وزیر راه و شهرسازی:

خبر

| رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش توليد 
روزانه خودرو خبر داد و گفت: اين اتفــاق خبر خوبى براى مصرف 

كنندگان و جامعه صنعت خودرويى كشور است.
رضا رحمانــى وزير صنعت، معــدن و تجــارت در جمع مديران 
معاونت امور صنايع ضمن يادآورى شــرايط خاص كشور، بر نقش 
اراده و خواست مديران و مسئولين در عبور از شرايط فعلى و بهبود 
اوضاع تاكيد كرد و گفت: با توجه به گســتردگى موضوعات مطرح 
در صنعت خودرو، رفع مشــكالت اين بخش در سرفصل برنامه هاى 
وزارت صنعت قرار گرفته كه با تالش مستمر معاونت امور صنايع و 
دستورات مساعد رياست محترم جمهور در اين بخش، با تعيين شدن 
تكاليف خودروسازان براى ايفاى تعهدات خود به مشتريان، موضوع 

به خوبى مديريت شد.
وزير صنعــت، معدن و تجارت افزود: در اين راســتا توليد خودرو 
افزايش يافته اســت كه خبر خوبى براى مصرف كنندگان و جامعه 

صنعت خودرو است.
رحمانى با تاكيد بر نظارت دفاتر تخصصى در زمينه فرآيند انجام 
امور ثبت سفارشات در استان ها و رفع مسايل موجود در اين بخش 

گفت: شــاه بيت اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت صيانت از 
توليد و حفظ شرايط موجود با وجود مشكالت پيش آمده است و در 
اين شرايط معاونت امور صنايع به دليل گستردگى حوزه وظايف، از 

نقش تعيين كننده اى بر خوردار است.
وى ادامــه داد: با توجه به ضــرورت تامين مواد اوليــه مورد نياز 
واحد هاى توليدى، واقعى ســازى نياز اين واحد ها در كليه زمينه ها 
به ويژه در حوزه محصوالت پتروشيمى ضرورى است و از ابزار هاى 
نظارتى براى پايش وضعيت مصرف مــواد اوليه واحد هاى توليدى 
استفاده كرده و با بروز رسانى اطالعات در سامانه بهين ياب، تثبيت 
فرآيند تامين مواد اوليه واحد هاى توليــدى به ميزان نياز واقعى را 

تضمين نمائيد.
در ادامه جلســه وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت 
طرح تبادل در دســت اجرا براى برقرارى دسترســى به اطالعات 
مصرف نهاده هاى انرژى واحد هاى توليدى گفت: با در اختيار داشتن 
اطالعات مرتبط با مصرف آب، بــرق و گاز هر واحد توليدى، امكان 
پايش واقعى وضعيت عملكرد شركت ها و تصميم گيرى در خصوص 

دسترسى واحد ها به مواد اوليه مهيا خواهد شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

تولید روزانه خودرو افزایش می یابد


