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دستاوردهای بانک انصار در اقتصاد مقاومتی
مدیرعامل یانک انصار گفت: دس��تاوردهای بانک 
انص��ار در راس��تای تحقق اقتص��اد مقاومتی در حوزه 

پولی و بانکی بسیار زیاد است. 
آی��ت اهلل ابراهیمی افزود: ازجمل��ه آن ها می توان به 
ایجاد هس��ته ای علمی متش��کل از متخصص��ان نظری  
و اجرای��ی تحت  عنوان ش��ورای عالی راهب��ری اقتصاد 
مقاومتی اشاره کرد که دارای چندین کمیته تخصصی با 
افراد متعهد، متخصص و با روحیه جهادی آماده همکاری 
با نظام بانکی اس��ت. متمرکز کردن کلیه نیروهای بانک 
اعم از معاونت ها و مدیریت ها و ادارات حول محور اقتصاد 
مقاومتی به گونه ای صورت گرفته که دغدغه فکری همه 
آن ها نیل به اهداف این سیاست ها در حوزه بانکی است. 
وی خاطرنشان کرد: تهیه مدل ریل گذاری بانک ها 
ب��رای ایفای نق��ش در اقتصاد مقاومتی یک دس��تاورد 
بی نظیر است. این الگو مشتمل بر چگونگی اقدام بانک ها 
و استخراج مضامین اجرایی سیاست های 24گانه است 
که در بانک ها تفس��یر عملیاتی دارن��د و مصادیق اقدام 
بانک ها در هر یک از مضامین اس��تخراج شده هستند و 
توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شده است. بانک 
انصار حتی با شرکت های استارت آپ مثل توسن و فناپ 
هماهنگی کرد و آن ها هم آماده مس��اعدت به پیشرفت 
ملی این الگو هستند. این بانک در راستای اجرایی  کردن 
مدل بیش از گذش��ته با اشراف اطالعاتی و عملیاتی بر 
تسهیالت پرداختی خود، مسیر انطباق با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را هموار کرده اس��ت. دس��تاورد دیگر 
تجرب��ه عملی و عبور از تئ��وری و ایجاد زمینه آموزش 
این الگو به دیگران اس��ت. همزمان با پیاده سازی مدل، 
بانک توانس��ت نیروهای انس��انی را در بانک با موضوع 
اقتصادمقاومتی به صورت سیستمی آشنا کند تا بتوانند 

تجربه اجرایی آن را به دیگران منتقل کنند. 
ابراهیم��ی گف��ت: برگ��زاری نخس��تین نشس��ت 
قاعده گذاری نظام ارزی در راس��تای اقتصادمقاومتی گام 
دیگری اس��ت که براس��اس آن، تحقق اقتصادمقاومتی 
براساس یک نظام ارزی کارآمد تسهیل می شود. دیدار با 
مدیران عامل شرکت های تولیدی، کارآفرینان و صاحبان 
کارخانجات مختلف با تأکید بر توسعه ظرفیت های صنعتی 
کش��ور به اتکای س��رمایه های داخلی در راستای توسعه 
ظرفیت های صنعتی کش��ور رهاورد شایسته دیگر بانک 
انصار است. ساخت نخستین سرود ملی اقتصاد مقاومتی 
در راستای فرهنگ سازی و استفاده از ابزارهای فرهنگی 
را باید کاری فاخر و مباهات آمیز از سوی بانک انصار تلقی 
کرد که نتیجه خالقیت های سرمایه های انسانی این بانک 
است. افتتاح ش��عب نمونه بانکداری اسالمی در مناطق 
دارای س��اکنین اهل سنت را هم باید به این ها اضافه کرد 

که پیامدهای مثبت گوناگونی برای کشور دارد.
مدیرعام��ل بانک انص��ار گفت: منظوم��ه اقدامات و 
دس��تاوردهای بانک انصار در راس��تای تحقق منویات و 
مطالبات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تکانه های 
ناشی از سناریوهای دشمنان نظام و ملت ایران در میدان 
جنگ اقتص��ادی محصول نصرت اله��ی، همت و انگیزه 
صادقانه و خالصانه مدیران و همکاران ما در این مجموعه 

است که شکر این نعمت را بر خود واجب می دانیم.

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری 
برگزار شد

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، در 
تاریخ 27 بهمن ب��ا حضور جمعی از مدیران و فعاالن 

حوزه بهره وری و کیفیت برگزار شد.
در این کنفرانس که با حضور معاون سازمان برنامه 
و بودجه کشور و نایب رئیس انجمن مدیریت بهره وری، 
مع��اون ارزیاب��ی کیفیت کاال و خدمات س��ازمان ملی 
استاندارد، رئیس سازمان ملی بهره وری، رئیس انجمن 
مدیریت ایران و جمعی از مدیران و کارشناس��ان فعال 
در این حوزه برگزار ش��د، عالوه بر ایراد س��خنرانی ها 
و ارای��ه مقاالت��ی با هدف تبیین جای��گاه بهره وری در 
بخش های مختل��ف اقتصادی و س��ازمان ها، پنل های 
تخصصی  نی��ز با موضوعاتی نظی��ر نظام های مدیریت 
کیفیت، به��ره وری و جایزه ملی کیفیت برگزار ش��د. 
در این کنفرانس همچنین از بانک  پاسارگاد در بخش 
بنگاه های اقتصادی و مالی و از دانشگاه خاتم در بخش 

نهادهای آموزشی و علمی تقدیر شد.

 عملکرد قابل قبول بانک شهر
در نمایشگاه های کتاب استانی

رئیس شورای اسالمی شهر یزد با بیان اینکه بانک 
ش��هر با ارایه خدمات به روز و نوی��ن به اهالی کتاب و 
کتابخوانی در کمک به حوزه فرهنگ خوش درخشیده 
است، گفت: عملکرد این بانک در نمایشگاه های کتاب 

استانی قابل قبول است.
غالمعل��ی س��فید افزود: حض��ور بانک ش��هر در 
نمایش��گاه های کتاب اس��تانی باعث افزایش استقبال 
عموم��ی از ای��ن رویداد فرهنگی ش��ده است.س��فید 
تصری��ح ک��رد: معتق��دم حمایت های بانک ش��هر از 
برگزاری نمایش��گاه های کتاب اس��تانی نقش اساسی 
 در افزایش فروش کت��اب و محصوالت فرهنگی دارد. 
وی ادام��ه داد: این بانک با حمایت از نمایش��گاه های 
کتاب در رش��د ش��اخص های فرهنگ عمومی جامعه 

شهری نقش مستقیم و اثرگذاری ایفا می کند.

اخبار

ایران؛ صادرکننده بنزین
وزیر نفت گفت: ایران هم اکنون صادرکننده بنزین اس��ت، اما بنزین به عمد 

صادر نمی کنیم زیرا می خواهیم ذخایر بنزین کشور را باال ببریم. 
 بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراس��م افتتاح فاز س��وم پاالیش��گاه خلیج فارس 
اظه��ار داش��ت: آمری��کا در ای��ن دوره بر خالف دوره گذش��ته نتوانس��ت روی 

محدودی��ت بنزین ایران تمرکز کند زیرا در این زمینه توانس��تیم ظرفیت بنزین 
را افزایش دهیم. 

وی افزود:هم اکنون هیچ کمبودی در تولید بنزین نداریم؛ از مهرماه 97 واردات بنزین 
نداشته ایم و نیازی هم به واردات بنزین نداریم. بلکه ایران هم اکنون صادرات کننده بنزین 
است. اما بنزین به عمد صادر نمی کنیم. زیرا می خواهیم ذخایر بنزین کشور را باال ببریم. 
در س��ال 91 بنزین با کیفیت یورو 4 در کشور نداش��تیم اما هم اکنون بنزین با کیفیت 

یورو4 و یورو5 به میزان 76 میلیون لیتر در روز تولید می شود.  وزارت نفت

ول پتر
 افزایش بی دلیل قیمت خودرو 
رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هیچ دلیل خاصی برای افزایش قیمت 

خودرو در روز های اخیر وجود ندارد، این افزایش را ناشی از حباب دانست.
محمدرض��ا نجفی منش درباره افزایش قیمت خودرو در روز های اخیر گفت: 
ش��رایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبت به ماه های گذشته نداشته و این 

افزایش قیمت حبابی است که به زودی نیز از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه 
افزایش قیمت خودرو های داخلی در روز های اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: 

این افزایش قیمت ناشی از عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر داللی است.
وی گفت: در دو ماهه اخیر و از آنجایی که خودروسازان بدهی خود را به قطعه سازان 
نداده اند، تولید خودرو کاهش یافته، اما این موضوع عامل افزایش قیمت در روز های اخیر 
نیس��ت. اگر از ابتدای س��ال اجازه داده می شد تا قیمت خودرو به تدریج باال برود، امروز 

تولید نیز اُفت نمی کرد.  تسنیم

اتول
 مشکلی در تامین کاالهای اساسی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تامین کاالهای اساسی مشکلی نداریم 
و مش��کالت پیش آمده در برخی کاالها، به دلی��ل اختالل در نظام توزیع اتفاق 

افتاده است.
 فرهاد دژپسند ادامه داد: آمریکا به دنبال آن بود تا صادرات نفت ایران را به 

صفر برساند اما در عمل موفق نشد. وی ادامه داد: دولتمردان کاخ سفید خواهان 
این بودند که با اعمال تحریم ها معیش��ت مردم دچار مشکل شود اما در اغلب موارد 

با بررسی هایی که صورت گرفته، مشکلی وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینکه وارات کاالهای اساس��ی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داش��ته و از نظر تامین کاالهای اساس��ی مشکل نداریم، افزود: در تامین برخی از کاالها 
مش��کالتی داشتیم که با ورود دولت این موارد کاهش پیدا می کند؛ از ابتدا نیز مشخص 

بود که این مشکالت به دلیل اختالل در نظام توزیع رخ داده است.  ایرنا

وز بازار ر

«به دیگران بیاموزیم در روزهاى بلند تابستان از روشنایى طبیعى استفاده کنند.»

آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى پیمانکاران به شماره 9712012
وزارت نیرو 
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مع��اون توس��عه بازرگان��ی و  صنایع کشاورزی وزارت جهاد سبد خــانوار
با اشاره به مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری 

گفت: وزارت صنعت مسئول توزیع شده است.
علی اکب��ر مهرفرد گفت: در مدل جدید توزیع 
گوشت قرمز مسئولیت تامین برعهده وزارت جهاد 
کشاورزی و مسئولیت توزیع برعهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت. وی اظهار داشت: در بخش 
توزیع گوش��ت قرمز وارداتی قرار شده که گوشت 
با ارز رس��می 4200 تومان براساس شاخص های 
تعیین ش��ده وزارت صنعت بی��ن گروه های هدف 
تقس��یم شود نه اینکه هر کسی بیشتر برای خرید 
مراجعه کرد و در صف ایس��تاد گوش��ت بیشتری 
بگیرد و کسی که کمتر آمد گوشت گیرش نیاید.

مهرف��رد ب��ا اش��اره ب��ه گروه ه��ای ه��دف 
دریافت کنن��ده گوش��ت واردات��ی تنظی��م بازاری 
گفت: اینها ش��امل دهک های کم درآمد جامعه از 
جمله خانوارهای کمیته ام��داد امام خمینی)ره(، 
کارگ��ری،  تعاونی ه��ای  ش��بکه های  بهزیس��تی، 

فرهنگیان، نظامی و کارمندی می شود.
معاون وزیر جهادکش��اورزی تصری��ح کرد: در 
کنار این نوع عرضه قرار است بخشی از گوشت مورد 
نیاز کش��ور با ارز نیمایی وارد کشور شود و خارج از 
شبکه تنظیم بازار و در کنار گوشت تولید داخل در 
اختیار بازار قرار گیرد تا بازار متعادل شود که مبنای 

قیمتی آن نرخ تمام شده کاال خواهد بود.
وی با بیان اینکه عمده مس��ئولیت تامین کاال 
برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در 
بخ��ش تامین کاال در س��ال 97 بهت��ر از 96 عمل 
ک��رده ایم ب��ه طور مثال در بحث گوش��ت قرمز تا 
ام��روز ح��دود 15 هزارتن بیش از کل نیاز س��ال 
96 گوش��ت قرمز وارد کشور شده است. امسال در 
واردات گوشت گوساله و منجمد 20 درصد افزایش 
و در واردات گوشت گوسفندی دو برابر رشد نسبت 

به سال 96 داشته ایم.
وی اضاف��ه ک��رد: تولید داخلی گوش��ت قرمز 
تفاوتی نداش��ته است منتهی چون اختالف زیادی 
در ن��رخ ارز پیش آمد با مق��داری قاچاق دام زنده 
در مرزها مواجه ایم که قیمت ها را برهم زده است 
البته آمار اکتش��افات قاچاق مشخص نیست و باید 

نیروی انتظامی آنها را اعالم کند.
معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی 
وزارت جهاد کش��اورزی درباره وجود مش��کل در 
توزی��ع کاال در بازار گفت: تنظی��م بازار یک کلمه 
کلی نیست بلکه دارای شاخص های تامین، توزیع 
و نظارت است؛ یکی از این شاخص ها بحث تامین 
کاال به ش��مار می رود که از مح��ل تولید داخلی و 
واردات انجام می ش��ود؛ در برخ��ی موارد بازار تنها 
با کاالی تولید داخل تنظیم می ش��ود اما گاهی از 

کاالهای وارداتی نیز کمک می گیریم.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزیاظهار 
داشت: در بخش توزیع کاال نیز وقتی بازار متعادل 
اس��ت هیچ رانتی وج��ود ندارد اخت��الف قیمتی 
نیس��ت، بنابراین خود ب��ه خود نظام ب��ازار یعنی 
عرضه و تقاضا به درس��تی عمل می کند اما وقتی 
که در ش��رایط وجود ارز دو نرخی به طور طبیعی 
ای��ن امکان وج��ود دارد که مثال کاالی��ی که وارد 
کش��ور می ش��ود با ارز 4200 تومانی ص��ادر و یا 
جلوی صادرات گرفته شود و قاچاق صورت بگیرد 

که شرایط خاصی را ایجاد می کند.

جبران کمبود گوشت قرمز با آبزیان
مهرفرد گفت:  ظرفیت افزایش تولید گوش��ت 
قرمز در کش��ور به دلیل محدودیت های علوفه ای 
بیش از این امکان پذیر نیس��ت و بهتر است، برای 
تامین کمبود از آبزیان کم��ک بگیریم. وی تاکید 

کرد که بهتر است تکلیفی هم برای بخش شیالت 
ترس��یم شود و در آن به س��قف پروتئینی که باید 
تامین شود، نیز اش��اره کنند. چراکه تعیین سقف 

می تواند اجرا را بهتر و مسئولیت را سنگین  کند.
معاون توس��عه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی 
در عی��ن حال تاکید کرد که نباید جبران پروتئین 
گوش��ت توسط آبزیان وارد مس��ئله تنظیم بازاری 
ش��ود. یعنی اگر بخواهیم ارز 4200 تومانی برای 
این بخ��ش تعیین کنیم محصوالت این بخش هم 
به حوزه تنظیم بازاری وارد می ش��ود و وزیر جهاد 

کشاورزی با این مسئله مخالف است.
مهرفرد با اشاره به صحبت های یک ماه پیش 
آقای رئیس جمهور در وزارت کشور گفت:  روحانی 
در جلسه ای که با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
در محل ساختمان وزارتخانه داشت اشاره کرد که 
یک روز جمهوری اس��المی ایران در سبد پروتئین 

تولید بیش��تر مرغ را انجام داد تا فش��ار بر گوشت 
قرمز کمتر ش��ود و اکنون جای آن است که ماهی 

در الگوی غذایی مردم بیشتر شود.
وی گفت: چون به صورت اقلیمی تولید علوفه 
در کش��ور ما زیاد نیست، نمی توانیم تولید گوشت 

قرمز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
معاون توس��عه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی 
ادامه داد: تولید س��االنه گوش��ت قرمز در کشور با 
احتس��اب 100 الی 150ت��ن واردات حدود 950 
هزار تن اس��ت و س��رانه آن در کش��ور حدود 12 

کیلوگرم است.
مهرف��رد گفت:  در کش��ور ایران س��االنه 2.2 
میلی��ون ت��ن هم مرغ تولید می ش��ود که س��رانه 
مصرف آن 25 کیلوگرم است. بنابراین باید بخشی 
از تامی��ن نیاز محص��والت پروتئین��ی را از طریق 
شیالت تامین کنیم. وی با اشاره به محدودیت های 
علوفه در کشور گفت:  94 درصد خوراک برای دام 
استفاده می ش��ود ذرت و کنجاله سویاست که در 

هر دو مورد وابسته است.
به گفته معاون توس��عه بازرگان��ی وزیر جهاد 
کشاورزی کشور سال گذشته 7.5 میلیون تن ذرت 
وارد کردیم و تا 100 س��ال دیگ��ر هم نمی توانیم 
ذرت ب��ه اندازه کافی در کش��ور تولید کنیم چون 
آب بر اس��ت و اگر بخواهیم ای��ن محصول را تولید 

کنیم، یک محصول دیگر را باید حذف کنیم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد اعالم کرد

 توزیع گوشت تنظیم بازاری
برای دهک های پایین 

معاون وزیر راه و شهرسازی:
شهر های جدید بستر بکر سرمایه گذاری است

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه  خونه به  ش��هر های جدید بستر بکر س��رمایه گذاری خونه 
است، گفت: ش��هر های جدید یک سیاست ملی در پاسخ به نیاز 

آمایش سرزمین و تامین زندگی شایسته برای مردم است.
 حبی��ب اهلل طاهرخان��ی در نشس��ت تخصصی س��رمایه گذاری 
در ش��هر های جدید، اظهار کرد: اولویت م��ا در دولت دوازدهم ارتقای 

کیفیت زندگی در شهر های جدید در تمامی ابعاد است و ما قصد داریم 
شهر هایی ایجاد کنیم که بجای پذیرش سرریز جمعیت شهر های بزرگ 
دارای عملکرد آمایش��ی در استقرار بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه 

سرزمین بوده و خود زمینه ساز توسعه و نقطه رشد و تحول باشند.
وی در ادامه افزود: احداث و توسعه شهر های جدید بدون نظام 
مالی و تحقق پذیری مش��خص امکان پذیر نیس��ت به همین دلیل 
مدل ه��ای گوناگون مدیریت و انواع روش های ش��راکت عمومی - 

خصوصی و تامین مالی توسعه در سرلوحه اقدامات قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: احداث ش��هر های 

جدید یک سیاست ملی در پاسخ به نیاز آمایش سرزمین و تامین 
زندگی شایسته برای مردم بوده و عالوه بر شهر های جدید موجود 
در پاس��خ به نیاز های آتی جابه جای��ی جمعیت در قالب طرح های 
آمایش سرزمین برنامه ریزی مکان یابی و احداث نسل دوم شهر های 
جدید نیز با بررسی و آسیب شناسی تجربه گذشته و اتخاذ رویکرد 

نوین همچون شهر هوشمند و شهر پایدار در دست اقدام است.
مدیرعامل ش��هر های جدید یادآور ش��د: موضوع ش��هر های 
جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاس��ت های اصلی وزارت 
راه و شهرس��ازی به ویژه درپیرامون ش��هر های ب��زرگ، در کنار 

بازآفرینی بافت قدیم ش��هر ها در پاسخ به ضرورت توسعه درونی 
و کیفی ش��هر ها موجود اس��ت که به عنوان موضوع هایی ملی و 
مکمل محل بحث کارشناس��ان، دانشگاهیان و مدیران شهری در 

سطوح ملی و منطقه ای هستند.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد: احداث و توس��عه 
ش��هر های جدید ب��دون نظام مال��ی و تحقق پذیری مش��خص 
امکان پذیر نیس��ت به همین دلیل مدل ه��ای گوناگون مدیریت 
دارایی و انواع روش های ش��راکت عموم��ی - خصوصی و تامین 

مالی توسعه در سرلوحه اقدامات قرار دارند.  میزان


