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عضو هیات مدیره بانک تاکید کرد:

نقش اثرگذار بانک ملی ایران
در شکوفایی اقتصادی کشور

اختالف میان
مرکز آمار و
بانک مرکزی
باال گرفت

آتش اختالف میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
بار دیگر برافروخته شده و در حالی که مرکز آمار در
کمسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای
اقتصادی از سوی بانک مرکزی تاکید کرده است ،مدیر
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده که این
بانک بر اساس قانون ،همچنان به تولید و انتشار آمار
اقدام خواهد کرد.
حاشیههای انتظار نرخ تورم و رشد اقتصادی بین
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همواره وجود داشته و
گاها این تنش باال گرفته تا جایی که یکبار برای حل
این اختالف ،مجلس وارد عمل شد.
مرکز آمار ،خود را متولی انتشار آمارهای مختلف
کشور میداند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار
آمار تخصصی اقتصادی پافشاری میکند و همین امر
باعث شده که همواره اختالف بین این دو نهاد وجود
داشته باشد.
اما چیزی که بیشتر به این اختالف دامن میزند،
تفاوت بین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز
آمار است که این تفاوت گاها زیاد شده و اندکی مردم را
سردرگم میکند.
این اختالف در ماه گذشته به جایی رسید که مدیر
اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ
تورم از سوی بانک مرکزی تا اطالع ثانوی برای بررسی
بیشتر و کمکردن اختالف آمار دو نهاد خبر داد.
محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز
آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور
هستند ،گفت :آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد
طیف گستردهای از موضوعات و متغیرها را پوشش
میدهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید
میشود که به عنوان مثال میتوان به نرخ تورم شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و
مرکز آمار تاکید کرد :در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج
نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختالف محسوسی
رخ میدهد و در بررسیهای انجام شده عمده دالیل این
امر مربوط به تفاوت سال پایه ،دوره های احصاء هزینه
های خانوارها ،تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور
کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل

معاون سازمان بورس:

انتظار
رشدهای
هیجانی از
بازار سرمایه
نباید داشت

عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی ،گفت:
اخیرا ً نیز بین نتایج شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی
و مرکز آمار تفاوتهایی رخ داده است که ممکن است
برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود ،به همین
دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل
از بانک مرکزی منتشر میکند ،تصمیم گرفته شده تا
نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعال منتشر نشود تا
با انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دوجانبه در
خصوص اختالفات آمارها ،این اختالفات به حداقل ممکن
کاهش یابد.
وی البته این را هم تاکید کرده بود که بانک مرکزی
کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر
شاخصهای اقتصادی نظیر شاخص بهای تولیدکننده
ادامه خواهد داد.
به نظر میرسد این تصمیم بانک مرکزی موجب شد
که مرکز آمار به دنبال توقف انتشار سایر آمار از سوی
بانک مرکزی باشد و این در حالی است که مرکز آمار
از لحاظ قانونی نمیتواند جلوی انتشار این آمار از سوی
بانک مرکزی را بگیرد.
این موضوع آنجایی جالبتر میشود که شب
گذشته مرکز آمار ایران با انتشار خبری در سایت خود
از پایان موازیکاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی
تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از
اعتبارات دولتی پس از جلسه کمیسیون تخصصی شورای
عالی آمار خبر داد؛ شورایی که زیر نظر خود مرکز آمار
ایران است.
در این جلسه ،حذف موازیکاری در “تولید و انتشار
آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی“
به اتفاق آرا تایید شد.
در خروجی تصمیمات این کمیسیون همچنین
اعالم شده که شاخصهای قیمت و حسابهای ملی،
آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور) نیستند و
بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
همچنین تایید شده که مرکزآمار ایران دستگاه
اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی
شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشوراست.
اما پس از این اقدام مرکز آمار ،بازهم بانک مرکزی
پاسخ مرکز آمار ایران را اینبار با اشاره به مصوبات قانونی

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون تاثیر نوسان نرخ
ارز بر تحوالت بازار سرمایه گفت :روند تولید و فروش شرکت ها
قیمت سهام را تعیین می کند؛ اکنون گزارش های میان دوره ای
و ماهانه شرکت ها مناسب است ،اما نباید انتظار رشدهای هیجانی
از بازار داشت.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسن امیری در
ارتباط با عوامل موثر بر بازار سرمایه در  9ماهه امسال ،افزود :همه
جای دنیا تغییرات نرخ ارز عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
را تحت تاثیر قرار می دهد و در کشور ما با توجه به تحریم شدت
تاثیر تغییرات نرخ ارز بیشتر است ،بنابراین مهمترین مساله اقتصاد
کشور امسال تغییرات نرخ ارز است.
به گفته وی ،بخش مهمی از عملکرد شرکت ها وابسته به نرخ
ارز است و اکنون در بازار سرمایه صنایع مختلفی حضور دارند و
میزان تاثیرپذیری این صنایع از تغییر نرخ ارز متفاوت است.
امیری تصریح کرد :عملکرد مالی شرکت های صادرات محور
با شرکت هایی که بخش عمده فعالیت آنها داخل کشور است،
تفاوت دارد و در تکانه های ارزی و محدودیت ها ،انتقال پول برای
هر دو گروه ،چگونگی تامین مواد اولیه برای شرکت های واردات
محور و نحوه فروش و حمل کاال برای شرکت های صادرات محور
اهمیت دارد.

مجلس شورای اسالمی داد و تاکید کرد که این بانک
کماکان به انتشار آمار تخصصی خود بر اساس قانون ادامه
خواهد داد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی این بار گفته
است که مبنای فعالیتهای آماری بانک مرکزی بند (پ)
ماده  ۱۰احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است و
این بانک با قوت به فعالیتهای قانونی خود در زمینه
تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه
خواهد داد.
چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه  ۸۰ساله
تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب
سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولید
کنندههای مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده
است ،افزود :در این مدت عموم مردم ،دستگاههای
اجرایی ،محققان ،دانشگاهها و مراجع قضایی از آمارهای
بانک مرکزی استفاده کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در
سالهای اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار
نرخ تورم کرده است ،گفت :طبیعتاً به دالیل مختلف نظیر
سال پایه ،طرحهای مربوط به احصای هزینه های خانوار،
ترکیب سبد اقالم و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده
ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی
وجود داشته است .در همین راستا ،اخیرا ً بانک مرکزی
تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی
مشترک به منظور کاهش اختالفات ،موقتا نرخ تورم را
منتشر نکند.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد:
متعاقبا تالش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود،
اما این تالشها بیپاسخ ماند و مرکز آمار ،تمایلی در این
خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک،
موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
ارجاع داد؛ البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح
این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد
قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی ،گفت:
ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده
 ۵۴قانون برنامه پنجم توسعه ،قانونگذار در جهت اصالح
قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و
رشد اقتصادی ،ماده  ۱۰قانون احکام دائمی برنامههای

س ها و ناشران گفت :با توجه به شرایط
معاون نظارت بر بور 
ایجاد شده و محدودیت ها در  6ماهه نخست امسال ،وضعیت
سودآوری شرکت ها مناسب بود.
وی اضافه کرد :نوسان های نرخ ارز موجب شد تا بازار سرمایه
رشد خوبی را از نظر حجم و ارزش معامالت تجربه کند و بر همین
اساس مشاهده شد که بخشی از پول های سرگردان وارد بازار
سرمایه شد.
امیری در ارتباط با عوامل مثبت تاثیر گذار بر بازار هم اظهار
داشت :تنوع ابزارها مخاطبان مختلفی را جذب بازار سرمایه کرده
و در سال های گذشته تالش الزم در حوزه ابزارهای اسالمی و
ابزارهای نوین مالی ،انجام شد که منجر به نوآفرینی و تحول در
بازار سرمایه شده است.
به گفته وی ،سعی سازمان بورس این است که تنوع ابزارها به
عنوان یک فرایند دایمی و پیوسته انجام شود و برای ورود ابزارهای
متنوع و جدیدتری نیز به بازار سرمایه تالش می شود و در حال
حاضر همه ابزار های کالسیک بازار سرمایه در دسترس فعالین
این بازار قرار دارد.به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار هر چه تعامالت بین المللی در عرصه اقتصاد کشور بیشتر
باشد ،شرایط برای بازار سرمایه نیز بهتر می شود.
وی اضافه کرد :تغییر جایگاه ایران در نهادهای بین المللی

توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک
مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد
و اعالم داشت که این آمار ،آمار تخصصی رسمی کشور
خواهد بود.
چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون
تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار از سوی
بانک مرکزی ،گفت :اوالً کمیسیون تخصصی شورای
عالی آمار نمیتواند خالف قانون مذکور مصوبهای
داشته باشد ،ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و
محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده  ۱۰احکام
دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید
و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده
است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود
است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس
محترم شورای اسالمی است ،نه کمیسیون تخصصی
شورای عالی آمار.
وی با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد
قانونی توسط بانک مرکزی ،گفت :لذا مبنای فعالیتهای
آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده  ۱۰احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت
به فعالیتهای قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار
و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد .البته
در راستای کاهش تفاوتهای بین مراجع آماری و به
منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی
را دارد تا نسبت به بررسیهای فنی و کارشناسی مشترک
اقدام کند.
به این ترتیب به نظر میرسد که مرکز آمار
ایران به جای همکاری و تعامل با بانک مرکزی برای
کاهش اختالف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد به
دنبال جلوگیری از انتشار آمارهای بانک مرکزی است
و این در حالی است که این موضوع را به جای طرح
در محافل قانونی مربوطه در کمیسیون شورای عالی
آمار مطرح کرده است.
با این حال ،آن طور که بانک مرکزی اعالم کرده تا
زمانی که مجلس شورای اسالمی تغییر و تفسیری را بر
بند پ ماده  ۱۰احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
اعمال نکند ،این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام
به انتشار آمار میکند و موارد مقرر در کمیسیون شورای
عالی آمار فاقد وجاهت قانونی است.

بورسی نیز یکی از اقدامات مهم در عرصه بین المللی است که در
آینده نتایج مثبت آن بیشتر نمایان می شود.
س ها و ناشران به دو اقدام مهم در دستور
معاون نظارت بر بور 
کار سازمان اشاره کرد و گفت :اکنون بازنگری دستورالعمل نحوه
پذیرش ،افشا و معامالت بازار پایه فرابورس در حال انجام است و
بازنگری کاملی در این رابطه صورت گرفته و این دستورالعمل نهایی
شده و در انتظار تصویب هیات مدیره بسر می برد.
وی یادآور شد :بحث بازنگری دستورالعمل پذیرش در بورس و
فرابورس در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتماال در ترکیب هیات
های پذیرش و همچنین فرایندهای مربوط به پذیرش بازنگری
هایی انجام می شود.
امیری این راهم گفت :موضوع بازنگری اینکه چه شرکتی می
تواند در تابلوی فرابورس و چه شرکتی می تواند بر تابلوی بورس
قرار بگیرد ،در دستور کار است.
به گزارش ایرنا ،شاخص بورس دیروز (دوشنبه) با افزایش یک
هزار و  47پله ای نسبت به روز یکشنبه به رقم  162هزار و 323
واحدی صعود کرد.
براساس معامالت دیروز  2میلیارد و  49میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و  931میلیارد ریال در 161
هزار نوبت دادوستد شد.

رئیس مجمع کارآفرینان خبرداد:

۷۳درصدمنابع بانکی در اختیارسفتهبازان

رئیس مجمع کارآفرینان ضمن گالیه از
عدم هدایت نقدینگی به سمت صنعت ،گفت:
چگونه ممکن است بانکی از ابتدای سال
تاکنون آن هم در نبود پول ۲۷ ،هزار میلیارد
تومان منابع جدید جذب کرده باشد؟
روز دوشنبه فرهاد دژپسند ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی میزبان  ۳۰تن از
کارآفرینان برتر کشور بود.
در این جلسه محمدرضا دیانی ،رئیس
مجمع کارآفرینان کشور گالیه های زیادی
از اوضاع اقتصادی و نحوه تصمیم گیری
متولیان کشور مطرح کرد.

وی با بیان اینکه افراد توانمند در
پیشران های اقتصادی کشور همیشه در
حاشیه هستند ،گفت :در کشور ما هیچ
گاه توجه کافی به افراد توانمند نمی شود
از این رو شاهد ظهور افرادی همچون
بابک زنجانی و حمید باقری درمنی در
اقتصاد بوده ایم.
دیانی افزود :در جلسات اتاق بازرگانی
افراد پیشران و غیرپیشران مشخص نیست؛
دوستانی اظهارنظر می کنند که معلوم نیست
چه کسانی هستند .ما مخالف اعطای ارز ۴۲۰۰
تومانی بودیم اما مشخص نیست چه کسی در
جلسات اتاق با این امر موافقت کرد.
بدهی  ۸هزار میلیاردی بانک های
غیردولتی به بانک مرکزی
وی در ادامه با اشاره به بدهی بانک
های غیردولتی و موسسات مالی به بانک
مرکزی ،گفت :بدهی بانک های غیردولتی
و موسسات مالی به بانک مرکزی از سال ۹۱
تا  ،۹۶از  ۲۸۰۰میلیارد تومان به  ۸هزار
میلیارد تومان رسیده است.دیانی افزود:
چگونه ممکن است بانکی از ابتدای سال
تاکنون آن هم در نبود پول ۲۷ ،هزار میلیارد
تومان منابع جدید جذب کرده باشد؟

منابع بانک مرکزی ۱۲۰ ،هزار
میلیارد تومان شده است
رئیس مجمع کارآفرینان ادامه داد :در
دولت یازدهم ،آقای طیب نیا اعالم کرد یکی
از بانک ها  ۱۲هزار میلیارد تومان جذب
منابع داشته که تصمیم گرفته ایم این روند
را متوقف کنیم؛ این روند نه تنها متوقف نشد
بلکه در حال حاضر منابع بانک مرکزی مرز
 ۱۲۰هزار میلیارد تومان را رد کرده است.
دیانی به بدهی های دولت به سیستم
بانکی اشاره کرد و گفت :از سال  ۹۳تاکنون
شاهد رشد باالی ضریب فزاینده نقدینگی
بوده ایم به گونه ای که از  ۴.۶۳درصد به
 ۷.۲۴درصد رسیده است.
وی افزود :چرا با وجود اینکه نقدینگی
در کشور وجود دارد اما پولی دست صنعت
را نگرفته است؟ بسیاری از صنایع هنوز به
تولید سال  ۹۰-۸۹نرسیده اند.
 ۷۳درصد منابع بانکی در اختیار
سفته بازان است
رئیس مجمع کارآفرینان اظهار داشت:
در سال  ۵۲ ،۸۰درصد از منابع بانکی به
صنعت و  ۱۵درصد به سایر بخش ها
اختصاص داشت اما در سال  ،۹۷تنها ۲۱

درصد منابع به صنعت و  ۷۳درصد به سفته
بازی اختصاص یافته است.
دیانی گفت :بانک های دولتی  ۴۹درصد
منابع را به امالک و مجموعه ها برده اند.
وی در ادامه با اشاره به بخش صادرات،
اظهار داشت :صادرات در کشور ما همچون
گاو شیردهی شده که نه تنها علوفه اش را
کم کرده اند بلکه باربری نیز از او می گیرند.
رئیس مجمع کارآفرینان کشور خطاب
به وزیر اقتصاد گفت :ما در نفت دچار مشکل
هستیم ،با سران قوا صحبت کنید تا به ما
اعتماد کرده و اجازه دهید صنایع مشکل
نفت را حل کنند .شما به کسانی اعتماد می
کنید که تاکنون پاسخ خوبی به اعتمادتان
نداده اند.وی افزود :صادرات غیرنفتی به
دلیل سیاست های خام گونه چند جوان
در سازمان های امنیتی و بانک مرکزی به
مشکل برخورده است.
روند کنونی جلسات سران قوا،
کمکی به حل مشکل صنایع نمی کند
دیانی ادامه داد ۱۵۰ :واحد بزرگ در
کشور داریم که ساالنه صدها میلیارد تومان
مالیات می دهند؛ الزم است یک کمیته
تخصصی برای این واحدها تشکیل دهید

تا مشکالتشان را بشنوید .اگر تصمیم گیری
درستی نشود  ۲برابر میزان کنونی هم سران
قوا جلسه بگذارند ،نتیجه ای حاصل نمی
شود .مشکل نقدینگی بانک ها و صنایع را با
دستورالعمل کلی نمی توان حل کرد.
وی در ادامه با اشاره به بدهی بانک ها
به بانک مرکزی ،اظهار داشت :اگر منابعی
که آقای سیف از بیت المال خارج و برای
موسسات خرج کرد در اختیار صنایع کشور
می گذاشت ،امروز منابع و درآمد ارزی
کشور ۲۵ ،میلیارد دالر افزایش می یافت.
سازمان مالیات ،سفته بازان را رها
کرده است
دیانی با اشاره به افزایش سرمایه بانک
های تخصصی ،گفت :از روز اول دولت یازدهم،
قرار بر افزایش سرمایه بانک های تخصصی بود،
حدود  ۶سال گذشته اما هنوز این مشکل حل
نشده است.رئیس مجمع کارآفرینان کشور
خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی ،اظهار
داشت :سازمان امور مالیاتی از افرادی که
امالک زیادی در مناطق بزرگ دارند مالیات
نمی گیرد؛ سفته بازان را که درآمد سرشاری
دارند رها کرده است و در عوض تا دستشان می
رسد از صنایع مالیات می گیرند.

عضو هیات مدیره بانک ملی
ایران با تاکید بر اینکه عملکرد
بانک در عرصه های مختلف باید
به جامعه آرامش و ثبات هدیه
کند ،گفت :هیچ جامعه ای به
ثبات و استمرار نمی رسد مگر آنکه
مشکالت اقتصادی مردم رفع شود
و عملکرد ما در بانک ملی ایران به
طور مستقیم و غیر مستقیم در
شکوفایی اقتصادی اثرگذار بوده و
این امر مسئولیت ما را دو چندان می کند .به گزارش اخبار صنعت،
مسعود خاتونی در همایش هم اندیشی بهبود عملکرد حوزه های
مستقر در استان تهران که با حضور اصالن کریمی مدیر امور شعب
تهران ،روسای ادارات امور شعب تهران و روسای حوزه ها در سالن
همایش اداره امور شعب مرکزی تهران برگزار شد ،با بیان اینکه
روسای حوزه های بانک باید دارای استراتژی ویژه در حوزه کاری
خود باشند ،افزود :یک رییس و مدیر باید با حوزه جغرافیایی خود
آشنایی داشته باشد و به عنوان یک بازاریاب مطلع و آگاه تمامی
منطقه را شناسایی کند .ضمن اینکه باید به واحدهای زیرمجموعه
خود مشاوره فنی داده و یار و بازوی توانمندی برای اداره امور و
شعبه باشد .وی ادامه داد :روسای حوزه ها به عنوان مدیران ارشد
بانک باید با مطالعه و بینش اقتصادی هرچه بیشتر ،در واحدهای
تابعه خود اطمینان بخش و اعتماد ساز بوده و در رسیدن به اهداف
عالی بانک بهترین راهنما برای بخش های زیر مجموعه خود باشند.
معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران
تصریح کرد :روسای حوزه ها باید نظم و انضباط ،کنترل  ،هدایت و
پشتیبانی واحدها را مورد نظر قرار داده و امید می رود تا پایان سال،
عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود ارائه کنند.
در ادامه این همایش مدیر امور شعب تهران بانک ملی ایران
نیز با اشاره به ساختار حوزه و فلسفه وجودی و شکل گیری آن و
همچنین جایگاه روسای حوزه ها گفت :اگر تصمیم بر تغییر در
زیرمجموعه و سازمان داشته باشیم ،ابتدا باید این تغییر را از خود
شروع کنیم.
اصالن کریمی اظهار کرد :حوزه ها باید فاصله میان شعبه و
ادارات امور و ستاد را پرکنند و مسئوالن حوزه نیز با شفاف سازی و
صداقت  ،مشکالت را پیگیری کنند.وی خاطر نشان کرد :همچنین
مسئوالن حوزه بانک باید پاسخگو و مطالبه گر باشند و چنان عمل
کنند که تا پایان سال با جذب منابع ارزان قیمت و وصول مطالبات
یاری گر بانک باشند.در پایان روسای حوزه ها به بیان نظرات و
پیشنهادهای خود پرداختند.همچنین در حاشیه همایش ،خاتونی
از شعبه میدان هفت تیر بانک بازدید و ضمن گفت و گو با کارکنان
شعبه ،راهکارهایی را جهت بهبود روند امور ارائه کرد.
روح اله خدارحمی اعالم کرد:

حمایت بانک کشاورزی از کشاورزی قراردادی
و زنجیره ارزش تولید محصوالت کشاورزی

حمایت بانک کشاورزی
از زنجیره ارزش محصوالت
کشاورزی و کشاورزی قراردادی
ظرفیت های فراوانی برای اقتصاد
کشاورزی ایجاد کرده است و
روح اله خدارحمی رییس هیأت
مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی
استفاده از این ظرفیت ها موجب
پایداری تولید در این بخش می
داند.به گزارش اخبار صنعت،
خدارحمی با اعالم این مطلب به نقش حمایتی این بانک در
تأمین منابع مالی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود :عالوه
بر فعالیت های تولیدی در سطح مزرعه فرآوری محصوالت،
احداث سردخانه و تأمین ماشین آالت مورد نیاز در پوشش
حمایتی بانک کشاورزی قرار دارند .وی با بیان اینکه در سال
های اخیر و براساس سیاست های دولت حرکت ها و اقدامات
قابل توجهی در حمایت از بخش کشاورزی صورت گرفته است.
تصریح کرد :تأمین مالی زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی در
قالب کشاورزی قراردادی می تواند ضمن ارتباط منطقی میان
زنجیره های ارزش ،فرصت مناسبی برای بهره گیری از ظرفیت
های بخش کشاورزی ایجاد کند.مدیرعامل بانک کشاورزی در
تشریح کشاورزی قراردادی و نقشی که در ایجاد ارتباط منطقی
بین زنجیره ها دارد خاطر نشان کرد :یک بنگاه اقتصادی می
تواند با ایجاد زنجیره ای از تولیدکنندگان به تولید بهتر کمک
کند البته در برخی از زمینه ها از جمله تولید مرغ و تخم مرغ
زنجیره های بزرگی ایجاد و برنامه ریزی برای تولید و عرضه
محصوالت صورت گرفته است .وی با تأکید بر اینکه کشاورزی
قراردادی و حمایت زنجیره ها به ثبات و پایداری تولید کمک
می کند و ارزش افزوده باالتری را برای فعاالن ایجاد می کند،
اضافه کرد :درسال های اخیر در زمینه تولید زعفران و عسل
اقداماتی صورت گرفته است و بانک کشاورزی از این زنجیره
های ارزش با هدف هماهنگی بهتر برای بهره برداری از منابع و
حل مشکالت بخش کشاورزی حمایت می کند .وی به ظرفیت
های جدیدی که در بخش کشاورزی وجود دارد اشاره کرد و متذکر
شد :در زمینه تولید گیاهان دارویی فرصت های وجود دارد که می
تواند از طریق کشاورزی قراردادی و ایجاد زنجیره زمینه مناسبی
برای تولید ایجاد کند.خدارحمی بر ضرورت حضور شرکت های
دانش بنیان برای بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاروزی تأکید
و خاطرنشان کرد :در رویداد استارت آپی بانک کشاورزی شرکت
های خالق و نوآوری حضور داشتند که می توانند به شکوفایی
بخش کشاورزی به ویژه در فروش محصوالت کمک فراوانی کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی توسعه همکاری بین فعاالن بخش
کشاورزی را موجب گسترش و توسعه این بخش دانست و افزود :در
تالشیم با حمایت از ایجاد پروژه هایی که با مشارکت تولیدکنندگان
ایجاد می شود رقابت را به همکاری تبدیل کنیم .خدارحمی حمایت از
ایجاد این تشکل ها و ایجاد مناسبات جدید را زمینه ساز هم افزایی
تولید در بخش کشاورزی دانست و گفت :همکاری و تعاون بین
فعاالن تولید موقعیت بهتری را برای فعالیت آنان ایجاد می کند .وی
به تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در زمینه تأمین مالی زنجیره
ارزش محصوالت کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی اشاره کرد
و گفت :تاکنون مبلغ  10هزار میلیارد ریال برای کشت زعفران در
استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.
با آغاز به کار رسمی بازار ارز؛

نرخ  ۱۰۹۰۰تومانی دالر
بر تابلو صرافیهای بانکی نشست

با آغاز به کار رسمی بازار ارز ،صرافیهای بانکی نرخ هر دالر
را برای خرید  ۱۰۸۰۰تومان و برای فروش  ۱۰۹۰۰تومان اعالم
کردند.با آغاز به کار رسمی بازار ارز ،سه شنبه  ۱۹دی ماه قیمت
هر دالر آمریکا در صرافیهای بانکی برای خرید  ۱۰۸۰۰تومان و
برای فروش  ۱۰۹۰۰تومان به ثبت رسید .همچنین هر یورو برای
خرید  ۱۲۶۵۰تومان و برای فروش  ۱۲۷۵۰تومان است.همچنین
صرافی های غیر بانکی نرخ هر دالر را برای فروش  ۱۰۹۴۰تومان
نرخ گذاری کرده اند.

