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عضوهیات مدیره شرکت بیمه ما :

صنعت بیمه از فرصت های بین المللی استفاده خوبی نکرده است
گروه بانك و بيمه: یك عضوهيات مدیره شرکت بيمه ما، با بيان 
اینکه صنعت بيمه درحوزه بين الملل فعاليت خوبی نداشته، 
گفت:صنعت بيمه یك عقب افتادگی معناداری در حوزه بين 
المل�ل دارد. ب�ه گزارش تجارت به نقل از چابك آنالین حجت 
به�اری ف�ر با بي�ان اینکه صنعت بيمه درحال حاضر در تمامی 
زمينه ها فعاليت دارد، افزود: این موضوع که صنعت بيمه می 
تواند در بازارهای بين المللی فعال تر شود حرف درستی است 
زی�را صنع�ت بيمه در حوزه بين الملل فعاليت خوبی نداش�ته 

است. 
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما، دلیل عقب ماندگی صنعت 
بیمه از بازار بین الملل را اینگونه توضیح داد که ش��رکت های 
بیمه ای در سنوات گذشته از فرصت های ایجاد شده در بازاربین 
الملل اس��تفاده خوبی نکرده بنابراین باید چابکی خود را دراین 

زمینه بیشترکنند. 
وی، با اشاره به بیمه مرکزی که متولی صنعت بیمه است، گفت: 
بیمه مرکزی هم در حوزه بین الملل زمینه را برای ورود شرکت 
ها فراهم نکرده و شرکت های بیمه ای باید تالش کنند و فعال 
شوند که بتوانند این بازارها را به دست بیاورند. عضوهیات مدیره 
شرکت بیمه ما، اظهار امیدواری کرد که شرکت های جدید در 

این حوزه انرژی بیش��تری بگذارند و دراین حوزه هم موفقیت 
های خوبی ایجاد شود. 

وی، با بیان اینکه صنعت بیمه صنعتی نوپا است، گفت: صنعت 
بیمه، صنعتی است که باید روزآمد باشد و هرروز باید خود را به 
روزرس��انی کند اگراز اتفاقات و دانش روز غافل ش��ود اثرات آن 
را در ضریب نفوذ بیمه و همه زمینه ها خواهد دید. عضوهیات 
مدیره ش��رکت بیمه ما، اذعان داش��ت: متولی صنعت بیمه هم 
می تواند روی بخش بین الملل تالش بیش��تری کرده  وبرای 
ش��رکت ه��ای بیمه ای راهکار ارائه کن��د تابتوانند به بازارهای 

بین المللی ورود بهتری  داشته باشند. 
وی، اظهارکرد: وقتی نشس��ت های بین المللی ایجاد می ش��ود 
و ب��ازرگان ه��ای مختلف به کش��ورهای دیگ��ر از طریق اتاق 
بازرگانی س��فر می کنند می توانند از مس��ئولین  صنعت بیمه 
کش��ورهم دعوت کنندتا درکنار آنها باش��ند. بهاری فر، معتقد 
اس��ت:آن چیزی که برای بازرگانان مهم اس��ت تضمین برای 
امنیت سرمایه گذاری است زیرا درحال حاضر زیان های پولی 
دردنیا برای بازرگانان بس��یار حائز اهمیت اس��ت و صنعت بیمه 
می تواند در حوزه زیان های پولی به خصوص تضمین سرمایه 

گذاری ورود پیدا کند.  
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بانك و بيمه

نماد شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس در فرابورس درج شد۷۰ نفر از کارکنان موسسات منحله جذب بانک دی شدند
نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی گفت: ۷۰ نفر از پرسنل موسسات منحله کاسپین 
و توسعه جذب بانک دی شده اند.  به گزارش تجارت به نقل از ایبنا امیرعباس هاشمی 
نژاد؛ درباره موضوع سالمت بانک در بانک دی گفت: بحث سالمت بانکی یکی از 
دغدغه های بزرگ بانک مرکزی اس��ت و در این راس��تا دستورالعمل ها، آئین نامه ها 
و قوانینی وجود دارد که هر بانکی ملزم به رعایت آن اس��ت. به همین دلیل بانک 
دی از ابتدای استقرار هیئت مدیره جدید تالش کرده تا در این جهت حرکت کند و 
الحمداهلل موفق هم بوده است. هاشمی نژاد در ادامه اضافه کرد: بانک دی کمیته هایی 

را در همین راستا و بحث های کنترل داخلی فعال کرده و جلسات مستمری دارد که نتایج تمام این کارها منجر به 
سالمت بانک و ثبات بیشتر در سال های آینده خواهد شد.   وی درباره توسعه شعب و فعالیت های دیگر بانک دی 
بیان کرد: یکی از رسالت های مدیریت جدید، توسعه شبکه شعب و باجه های خدمت رسانی به گروه هدف است که 
ایثارگران و خانواده معظم شهدا را در برمی گیرد. با توجه به مقررات تعداد شعب را توسعه داده ایم و انشااهلل در آینده 
نزدیک تاسیس شعب جدید را در استان های مختلف کشور در دستور کار قرار خواهیم داد.  نایب رئیس هیئت مدیره 
بانک دی در خصوص جذب برخی از کارکنان موسسات کاسپین و توسعه بنا به درخواست بانک مرکزی در بانک 

دی اظهار داشت: جذب تعدادی از این افراد انجام شده است. 

معاون سرمایه گذاری بانک تجارت از درج نماد شرکت مولد نیروگاهی تجارت 
ف��ارس ب��ه عنوان دویس��ت و هش��تاد و دومین نماد معامالت��ی )یکصد و هفتاد و 
شش��مین ش��رکت در بازار دوم( در فهرس��ت نرخ های فرابورس ایران علی رغم 
نامناس��ب بودن ش��رایط بازار س��رمایه از سال ۱۳۹۹ و به تعویق افتادن واگذاری 
شرکت مذکور، خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، 
دکتر عباس ابراهیمی، گفت: صورت های مالی و س��ایر اطالعات این ش��رکت از 
طریق س��امانه کدال بزودی در دس��ترس عموم قرار می گیرد. وی اظهار داش��ت: 

نماد ش��رکت به عنوان یکی از ش��رکت های ارزنده بانک تجارت با س��ودخالص یک هزار و پانصد میلیارد ریال در 
س��ال۱۴۰۰بوده که نس��بت به س��نوات قبل روند رو به رش��د چشم گیری داشته و با اقدامات صورت گرفته انشااهلل 
به زودی س��هام آن به عموم مردم عرضه خواهد ش��د. وی تاکید کرد: در س��ال جاری ش��رایط پذیرش و عرضه 
شرکت های دیگری از جمله شرکت تأمین سرمایه کاردان نیز در بازار سرمایه فراهم خواهد شد. -نیروگاه سیکل 
ترکیبی با ظرفیت۱.۰۳۵ مگاوات تولید برق در استان فارس بوده که در گروه عرضه برق،  گاز، بخار و آب گرم در 
نهم خردادماه س��ال جاری و با س��رمایه ای به مبلغ هش��ت هزار و چهارصد و هفتاد و یک میلیاردریال نزد س��ازمان 

بورس ثبت شده است و دارای شاخصه های عملکردی بسیار مناسب در سطح صنعت برق است.

 پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران
 به بیش از ۷ هزار زوج طی دوماه

بان��ک مل��ی ایران با رویکرد حمایت از ازدواج جوانان از ابتدای 
سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه تعداد ۱۵ هزار و ۵۱۲ فقره 
وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است. به گزارش تجارت 
نق��ل از رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، بر این اس��اس ارزش 
ریالی این تسهیالت به ۲۰ هزار و ۶۶۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون 
ریال می رسد. بانک ملی ایران در همین مدت یک هزار و ۴۵۷ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به ۳ هزار و 
۵۹۹ متقاضی پرداخت کرده اس��ت. ترویج س��نت حسنه ازدواج 
و کمک به جوانان از مهم ترین سیاس��ت های اعتباری بانک 
ملی ایران محس��وب می ش��ود که بر همین اس��اس بانک ملی 
ایران در س��ال گذش��ته نیز بیش از ۲۲۴ هزار و ۵۰۰  فقره وام 
قرض الحس��نه ازدواج به ارزش ریالی ۱۹۷ هزار میلیارد ریال 
به زوج های جوان پرداخت کرده است. اکنون براساس قوانین 
باالدستی سقف وام قرض الحسنه ازدواج در سال جاری برای 
هر یک از زوجین یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال با دوره 
بازپرداخت ۱۰س��اله و نرخ چهار درصد کارمزد از س��وی بانک 
ملی ایران پرداخت می شود. متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد 
از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۷ باش��د و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، 

می توانند برای دریافت وام مذکور اقدام کنند. 

 مدیرعامل جدید هلدینگ
 داده ورزی سداد معرفی شد

هیات مدیره هلدینگ داده ورزی سداد، دکتر حمیدرضا احمدیان را 
به  عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کرد. به گزارش تجارت 
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نشست هیات مدیره 
این شرکت، ضمن معرفی احمدیان به عنوان مدیرعامل و نایب 
رییس هیأت مدیره، از زحمات دکتر فرهاد فائز مدیرعامل پیشین 
س��داد تقدیر ش��د. حمیدرضا احمدیان دارای مدرک دکتری علم 
اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات از دانشگاه 
تهران است و از سوابق و مسئولیت های وی می توان به عضویت 
هیأت مدیره شرکت شاپرک )شبکه پرداخت الکترونیکی کشور(، 
عضو هیأت مدیره شرکت نگاه بانک کارآفرین، مشاور مدیرعامل 
بانک مس��کن در حوزه فناوری و نوآوری و رییس هیأت مدیره 
شرکت فناوری اطالعات ناواکو، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت 
از س��رمایه گ��ذاری وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، عضو 
ش��ورای راهبردی کار آفرینی و توس��عه کس��ب و کارهای نوین 
دانش��گاه ش��هید بهشتی و عضو شورای عالی فناوری اطالعات 

دانشگاه فنی و حرفه ای اشاره کرد.
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کشاورزی 

اخبار کوتاه

 صید ماهی در اختیار  صیادان ایرانی قرار خواهد گرفت؛ 

خروج شناورهای چینی از دریای جنوب
گروه کشاورزی: بعد از سالها بحث و گمانه زنی، به نظر می رسد 
با تدبير جدید س�ازمان ش�يالت وظيفه صيد آبزیان در دریای 
جن�وب بر عه�ده صيادان ایرانی قرار خواهد گرفت. به گزارش 
تجارت در همين ارتباط رئيس س�ازمان ش�يالت ایران گفت: 
پس از رفتن کش�تی های چينی از دریای جنوب، این بار صيد 
فانوس ماهيان در دریای جنوب با شناورها و نيروهای کامال ایرانی 
انجام می ش�ود. روز گذش�ته سيد حسين حسينی در نشست 
خب�ری در پاس�خ به این س�وال که آیا صيد ماهي�ان در دریای 
جنوب توس�ط کش�تی ها و ش�ناورهای چينی انجام می شود و 
آخری�ن اخب�ار در مورد صيد فانوس ماهيان چيس�ت؟ اظهار 
داش�ت: کش�تی ها و ش�ناورهای  چينی دیگر در دریای جنوب 
اقدام به صيد ماهی نمی کنند، اما برنامه ای داریم که صيد این 
ماهی ها توسط کشتی ها و شناورهای کامال ایرانی انجام شود که 
در آن از نيروها و خدمه های ایرانی استفاده خواهد شد. رئيس 
س�ازمان ش�يالت ایران اظهار داش�ت: در موسسه تحقيقات، 
مدیریت صيد، دستورالعمل و پروتکل های صيد فانوس ماهيان 
در دریای جنوب بررس�ی می ش�ود که پس از اقناع سازی افکار 

عمومی توسط شناورها و نيروهای ایرانی انجام خواهد شد.
وی افزود: در این طرح شرایط حفظ و پایداری ماهیان در آب های 
کم عمق نیز مدیریت می شود و در آن کامال از تکنولوژی ایرانی 

استفاده خواهد شد.
حس��ینی اضاف��ه کرد: در دنیا صی��د در آب های عمیق انجام می 
ش��ود و برای ما هم که آب های عمیق از بندر جاس��ک تا گواتر 
را                            داریم، امکان برداش��ت فانوس ماهیان وجود دارد، اما قبال این 

برداش��ت بدون توضیح دادن در این باره که تداخلی با آب های 
کم عمق ندارد انجام شد و درواقع یک بی سلیقگی و بی تدبیری 
بود که انجام شد، اما این بار می خواهیم با اقناع افکار عمومی و 
نیز با نیروهای کامال ایرانی برداشت ماهیان از قسمت های عمیق 
دریا را                            انجام دهیم. رئیس س��ازمان ش��یالت ایران با بیان اینکه 
برداشت ماهی از قسمت های عمیق دریا از لحاظ علمی درست 
و منطقی اس��ت، گفت: این بار با اصالح مدیریت و ناوگان های 

مناسب ایرانی و حتی خدمه های ایرانی که سیستم های پیشرفته 
در سطح بین المللی استفاده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کاهش قیمت محصوالت 
آبزی و نیز فرهنگ سازی برای مصرف آن چه برنامه ای دارید؟ 
گف��ت: ۷۰ درص��د هزینه های محص��والت آبزی را                            خوراک آنها 
تشکیل می دهد و در این زمینه کمیته فناوری دانش بنیان ایجاد 
کرده ایم تا نهاده های ارزان قیمت جایگزین شود و به دنبال این 

هس��تیم که با فرهنگ س��ازی و اس��تفاده از رسانه ها محصوالت 
آب��زی را                            در س��بد مص��رف خانوارها حداقل ب��رای دو بار در هفته 

قرار دهیم.
حس��ینی در عی��ن ح��ال از قیمت فعلی محص��والت آبزی دفاع 
کرد و گفت: قیمت ها آنچنان که می گویند گران نیست. رئیس 
سازمان شیالت ایران به تنوع عرضه ماهی در بازار تاکید کرد و 
گفت: پس از مردمی سازی یارانه ها بخش تولید می تواند به طور 
عادالنه سهم خود را                            از بازار بگیرد، بنابراین تولید قوی تر خواهد 
ش��د و در آینده هم عرضه و تقاضا قیمت بازار را                            متعادل خواهد 
کرد. وی به برنامه های حمایت از آبزی پروری پرداخت و گفت: 
تسهیالت ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصدی با پرداخت یک ساله و تا سقف 
ب��ه ترتی��ب ۲۰۰ و ۸۰ میلیون و ۱۸ درصدی به صورت نامحدود 
 به افرادی که بخواهند طرح های تولید محصوالت آبزی را                            اجرا 

کنند پرداخت می شود.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تولید ماهی قزل آال در 
کشور کاهش یافته، گفت: تولید قزل آال ۲۰۰ هزار تن است و هیچ 
کاهشی وجود نداشته است. وی به وجود حدود ۸۵ شناور ایرانی 
در محدوده اقیانوس هند برای صید تن ماهیان خبر داد و گفت: 
ایران در زمینه صید تن ماهیان رتبه دوم دنیا را                            دارد و ساالنه ۱۷۵ 
هزار تن، تن ماهی صید می ش��ود. رئیس س��ازمان شیالت ایران 
با بیان اینکه صید تن ماهیان در اقیانوس هند برای کشور و نیز 
تامین امنیت آنها مهم است، گفت: امنیت آنها حفظ می شود اما ۵ 
شناور ایرانی توسط کشورهای اطراف اقیانوس هند متوقف شده 

که مذاکره برای آزادسازی آنها در حال انجام است.

معاون نخس��ت وزیر روس��یه گفت: س��ال آینده یکی از س��خت ترین س��ال ها برای بازار جهانی غذا خواهد بود و خیلی زود اس��ت که بخواهیم درباره 
کاهش قیمت مواد غذایی در بازار صحبت کنیم. به گزارش تاس، ویکتوریا آبرامچنکو، معاون نخست وزیر روسیه، گفت که سال ۲۰۲۳ یکی از 
سخت ترین سال ها در بازار غذایی جهان خواهد بو د و خیلی زود است که بخواهیم درباره کاهش قیمت غذا در بازار جهانی صحبت کنیم. وی 
طی مصاحبه ای در حاش��یه برگزاری مجمع بین المللی اقتصادی س��ن پترزبورگ تأکید کرد: من معتقدم که از منظر ش��رایط بازار جهانی غذا س��ال 
آینده یکی از سخت ترین سال ها خواهد بود. تهدید بروز قحطی ناشی از عدم دسترسی به غذا ناشی از عوامل اقتصادی و فیزیکی یک موضوع 

واقعی است. این مقام روس افزود: شرایط بدتر خواهد شد و تقریبا تمام نقش آفرینان در بازار غذا این اوضاع را                            تجربه خواهند کرد. 

پس از افزایش های شدید قیمتی در چند ماه اخیر بالخره روز گذشته بازارهای جهانی با کاهش ۴۴ دالری قیمت گندم بسته شد. پس از افزایش 
های ش��دید قیمت کاالهای اساس��ی در روزها و ماه های اخیر، روز گذش��ته بازارهای جهانی با کاهش قیمت برخی کاالهای اساس��ی مواجه ش��د. 
قیمت گندم به عنوان اساس��ی ترین محصول زراعی و موثر در امنیت غذایی، روز گذش��ته با ۴۴ دالر کاهش بس��ته ش��د و قیمت این محصول در 
هر بوشل به قیمت ۱۰۴۶ دالر و ۷۵ سنت معامله شد. قیمت گندم پس از جنگ اوکراین و روسیه جهش شدیدی داشت و از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. قیمت خوراک دام هم که در ماه های گذشته با شتاب بیشتری صعودی بود روز گذشته با ۴ 

دالر کاهش همراه شد و خبر خوبی برای وارد کنندگان بود. 
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دودِ دوگانگی میان جهاد

 

 و صمت به چشم تولیدکنندگان رفت
دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت:دوگانگی 
میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت زیان های زیادی 
را به تولیدکنندگان وارد کرده اس��ت. س��یاوش س��لیمی، دبیر 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با اشاره به مشکالت 
ایجاد ش��ده برای صادرات شیرخش��ک گفت: دوگانگی میان 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت زیان های زیادی را به 
تولیدکنندگان وارد کرده اس��ت. وی اضافه کرد: وقتی وزارت 
جهاد کش��اورزی به این نتیجه می رس��د که باید تعرفه ها حذف 
ش��وند چرا که صادرات با این روال توجیه اقتصادی ندارد، این 
مس��اله به وزارت صمت منتقل می ش��ود اما آنجا تحت عناوین 
مختلف یا موضوع متوقف می شود یا اینکه به تأخیر می افتد و 
یا اینکه به طور کلی منتفی می شود. این فعال بخش خصوصی 
تاکید کرد که این شیوه قابل قبول نیست و باید اصالح شود. 

 واردات نهاده های دامی 
۳۳ درصد کاهش یافت

تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۵۷۸ هزار و 
۶۲۸ تن نهاده دامی )ذرت، جو و کنجاله سویا( وارد کشور شده 
است. به تجارت به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طی��ور ای��ران )اوندا(، می��زان واردات نهاده های دامی تا پایان 
اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ 
به لحاظ وزنی ۳۳ درصد و به لحاظ ارزش��ی ۱۶ درصد کاهش 

را تجربه کرده است. 

قیمت  گوشت گوسفندی در مسیر صعودی
بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار 
در روزه��ای پایان��ی خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت مرغ، 
برنج ایرانی و تداوم کمبود رب گوجه فرنگی است. در این راستا 
یکی از مغازه داران می گوید: شرکت های تولیدی منتظر تعیین 
قیمت رب گوجه فرنگی از س��وی س��تاد تنظیم بازار هس��تند و 
ب��ه همی��ن جه��ت عرضه آن را کاهش داده اند. بر اس��اس این 
گزارش قیمت گوشت گوساله نیز حدود ۲۰ هزار تومان کاهش 
پیدا کرده اما نمودار قیمت گوش��ت گوس��فندی روند صعودی 

را طی کرده است.

مفقودی - سندکمپانی و سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز ( خودرو سواری 
سیستم سایپا تیپ ۱۳۱SE مدل ۱۳۹۴به شماره پالک ۸۸۵ س ۲۴ ایران ۹۳ شماره 
موتور ۵۴۰۷۲۸۴ش��ماره شاس��ی NAS۴۱۱۱۰۰F۱۱۵۱۷۷۰ به نام رضوانه حسینی 

صفت مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------

مفقودی  - سند کمپانی و سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز ( خودرو سواری 

سیس��تم س��پند تیپ پی کی آی مدل ۱۳۸۳ به ش��ماره پالک ۱۲۷ س ۱۲ ایران ۲۴ 
ش��ماره موتور M۱۳۷۰۴۱۵۶ ش��ماره شاس��ی ۳۰۳۴۳۴۱ به نام محمد فوادی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است. 

گروه بانک و بیمه: رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد: این بانک در س��ال ۱۴۰۰ با پرداخت ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد 
ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشدی 
۱۰۷ درصدی را در این بخش نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است. به گزارش تجارت 
به نقل از روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران، "رضا حس��ینی صفا" با اش��اره به 
اولویت اعطای س��رمایه درگردش به مش��تریان بانک، گفت: این بانک طی س��ال های 

اخیر برنامه اعطای تسهیالت سرمایه درگردش از محل منابع بانک به واحدهای معتبر 
صادراتی و دارای درآمد ارزی در کشور را دنبال کرده است.

وی اظهار داش��ت: بانک توس��عه صادرات ایران با اعطای ۱۱هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش معدن در سال ۱۴۰۰، رشدی ۱۰۴ درصدی را در این حوزه نسبت به 
سال ۱۳۹۹ داشته است. حسینی صفا بخش صنعت را یکی از ظرفیت های مهم کشور 
برای درآمد ارزی و اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات ایران با هدف 

توسعه ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، ۱۰۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تسهیالت 
در سال گذشته به مشتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت ویژه از این حوزه را در 
برنامه های خود دارد. رئیس اداره کل نظارت بر تس��هیالت و پیگیری مطالبات بانک 
توسعه صادرات ایران، افزود: این بانک در سال ۱۴۰۰ به مشتریان فعال در بخش های 
مرتبط با تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی 

داخلی نیز در مجموع ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.  

رشد ۱۰۷ درصدی تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی

تأمین امنیت غذایی متضمن تحقق اقتدار ملی است
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت: رویکرد تأمین امنیت پایدار غذایی با 
استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی و مدیریت دانش بنیان با الهام از سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در دس��تور کار قرار دارد. س��ید س��عید راد با تأکید بر اینکه این ش��رکت، برنامه 
جامع سال ۱۴۰۱ خود شامل برنامه های کلی و برنامه های جاری و عملیاتی را مترتب 

بر راهبردها و برنامه های ابالغی وفق برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی تهیه 
و تدوین کرده است، افزود: رویکرد اصلی این برنامه بر مبنای اثربخشی و کارایی است 
و به نوعی تنظیم شده که امکان رصد و پایش عملکرد و ارزیابی پیشرفت هر برنامه را 
داشته باشد. وی با اشاره به اینکه هم افزایی در فعالیت ها از طریق ایجاد ارتباط و تعامل 

س��ازنده با اتحادیه ها، انجمن ها، اصناف، تش��کل ها و تعاونی ها در دس��تور کار شرکت 
بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است، اظهار کرد: بدون تردید، استفاده از توانمندی ها 
و ظرفیت های فراوان بخش خصوصی، مکمل تالش های ش��بانه روزی بخش دولتی 

برای نیل به تحقق اقتدار ملی از رهگذر تأمین امنیت غذایی است.


