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 حضور بانک توسعه تعاون
 در نشست های گفتگو محور 

نمایشگاه رسم تعاون
بانک توســعه تعاون با برگزاری چندین نشســت 
گفتگو محور در حوزه های متنوع بانکداری و تعاون 
در نشســت های گفت و گو محور نمایشــگاه رسم 

تعاون حضور یافت.
برگزاری نشســت های گفتگو محــور از مهمترین 
بخش های نمایشگاه رســم تعاون بوده است و در 
این رویداد نهادها و ســازمان های تخصصی بخش 
تعاون به ارائه مباحث علمی و تجربی در حوزه های 
مختلف تعــاون پرداخته اند. بانک توســعه تعاون 
به همراه دفاتــر تخصصی حــوزه معاونت تعاون، 
اتحادیه های شــرکت های تعاونــی، انجمن علمی 
تعاون، اندیشــکده تعاون، منتا، شرکت های تعاونی 
به ویژه تعاونی های دانش بنیان از جمله مشــارکت 
کننــدگان در برگزاری نشســت های گفتگو محور 
)coop ted( بوده اند. مبحــث »معرفی خدمات 
بانکداری الکترونیک ویژه مشتریان« توسط سعید 
موسوی مجد معاون اداره کل بانکداری الکترونیک 
و موضــوع »معرفی مفاهیم زنجیــره تأمین مالی 
SCF« نیز توسط امیر فرهادی معاون اعتبارسنجی 
اداره کل اعتبارات بانک توسعه تعاون ارائه گردید.

رامیــن نجمی رییــس اداره کل ســرمایه گذاری 
مباحث تخصصــی اوراق صکــوک را ارائه نمود و 
الهام قزی معــاون ارزیابی اداره کل اعتبارات بانک 
 LC توســعه تعاون به ارائه خدمات اعتبار اسنادی
و معرفــی خدمــات اوراق گام پرداخــت. مباحث 
»خدمات به تعاونی های دانش بنیان« توسط مریم 
ســلیم پور رئیس شعبه آزادی، »تسهیالت ویژه به 
بخش تعاون« توســط محمدباقــر گلچینی معاون 
وجوه صندوق توسعه ملی اداره کل امهال و وصول 
مطالبات و »سامانه سبات، معامالت بین بنگاهی« 
توســط جعفر بــرادری مدیر پروژه ســامانه های 
نرم افزاری شــرکت سمات مطرح شد. بانک توسعه 
تعاون همچنیــن در نظریه های علمی و تئوریک در 
خصــوص تعــاون و زندگی بهتر و تعــاون و عدالت 
اجتماعی و نیز نشســت تعاون، کارآفرینی و اشتغال 

بانوان مشارکت داشت.

احیای طرح راكد نوش افرا پس از 9 سال 
با تسهیالت بانك صنعت و معدن

طرح آب معدنی نوش افرا پس از 9 ســال رکود با 
تامین مالــی بانک صنعت و معدن احیا و با حضور 
معاون وزیر صمت، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار کهگیلویه و بویر احمد، مدیر کل سازمان 
صمت، مدیر بانک صنعت و معدن اســتان و سایر 

مسئوالن استانی افتتاح شد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت ومعدن، 
میزان تسهیالت پرداختی این بانک به شرکت یاد 
شده که به تولید و بسته بندی آب معدنی طبیعی 
بدون گاز با ظرفیت 75 تن در ســال اشتغال دارد، 
شــامل تسهیالت ســرمایه ثابت جهت بازسازی و 
نوسازی به مبلغ 65 میلیارد ریال از محل منابع بند 
الف تبصره 18 قانون بودجه ســال 1400 می باشد 

که در سال جاری پرداخت شده است.

ارتقای رتبه پرداخت الکترونیک سداد 
در مبلغ تراکنش های مردادماه 1401

بر اســاس آمارهای شــاپرک، شــرکت پرداخت 
الکترونیک ســداد در مردادماه 1401 توانســت با 
یک پلــه ارتقا در بین دیگر شــرکت های PSP به 
لحاظ ســهم مبلغی از کل ابزارهای پذیرش، رتبه 

سوم را به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، با این 
افزایــش کــه در ادامه روند رو بــه صعود ماه های 
قبــل حاصل شــده، ســداد در جایگاه ســومین 
شــرکت خدمات پرداخت قرار گرفت. همچنین با 
اختصاص سهمی معادل 1۲.08 درصد از مبلغ کل 
تراکنش های انجام شده در شبکه پرداخت، یکی از 
سه شرکت  پیشتاز در حوزه ارائه خدمات پرداخت 
الکترونیکی است. موفقیت در افزایش سهم از مبالغ 
تراکنش ها با برنامه ریزی های انجام شده طی شش 
ماهــه اخیر و با هدف ایفای نقش موثرتر در بهبود 
تراز منابع و مصارف بانک ملی ایران حاصل شــده 
اســت و پیش بینی می شــود با اجرای برنامه های 
گســترده ای در قالب "طرح پذیرنده ملی" که به 
طور مشترک با همکاری پرداخت الکترونیک سداد 
و بانک ملی ایران عملیاتی خواهد شد، روند ارتقای 

جایگاه سداد در شبکه پرداخت کشور ادامه یابد.

تفاهم نامه بانک رفاه کارگران و بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

امضا شد
بانک رفاه کارگران و بنیاد بهره وری موقوفات آستان 

قدس رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر 
اسماعیل للـــه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
طی ســخنانی در مراســم امضای این تفاهم نامه 
در محل بنیــاد بهره وری موقوفات آســتان قدس 
رضوی، گفت: هــدف بانک رفاه کارگران از امضای 
ایــن تفاهم نامــه حمایت از طرح های توســعه ای 
بــارگاه مقدس رضوی اســت. وی از آمادگی بانک 
رفاه کارگران برای مشــارکت در پروژه های بزرگ 
با آســتان قدس رضوی در تمام بخش ها خبر داد 
و افزود: در این راســتا می توانیم همکاری مناسبی 
داشته باشیم. در ادامه دکتر محسن مکیان دستیار 
ویژه رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قدس 
رضــوی، بانک رفاه کارگــران را با توجه به ترکیب 
مشــتریان این بانک، بانک مردم محور برشمرد و بر 
ضرورت توسعه همکاری های متقابل آستان قدس 

رضوی با این بانک تاکید کرد.

گزارشاخبـــار

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: کشورهایی 
کــه در تحریم های ظالمانه آمریکا شــرکت کردند باید از 
لیســت واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در 

حال پیگیری است.
 ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت 
در مــورد آئین نامه وزارت صمت بــرای واردات خودرو و 
اشــکاالت آن گفت: اینطور نیست که دست وزارت صمت 
برای نوشتن خیلی از بخش های آئین نامه باز باشد چراکه 

قانون در برخی موارد محدودیت هایی ایجاد می کند.
وی افــزود: از جمله این محدودیــت ها، بحث لزوم انتقال 
فناوری و همچنین اولویــت واردات خودروهای اقتصادی 
برای عامه اســت و یک محدویت دیگر هــم میزان ارزی 
است که سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع تخصیص 
داده که متناسب با شرایط کشور است.معاون دفتر صنایع 
خودرو وزارت صمت متذکر شــد: ما تا به امروز آئین نامه 
ای به معنای آئین نامه اجرایی واردات مصوب نکردیم بلکه 
مصوبه هیئــت وزیران با پیشــنهاد وزارتخانه را داریم که 
در راســتای آن مصوبه، دستورالعمل های واردات در حال 
نگارش اســت و اتفاقاً جلســاتی را هم با بخش خصوصی 
کــه واردات انجام دادنــد برگزار کردیــم.وی عنوان کرد: 
کشــورهایی کــه در تحریم های ظالمانه آمریکا شــرکت 
کردند باید از لیســت واردات خودرو به کشــورمان خارج 
شــوند که این در حال پیگیری است.خلخالی افزود: سقف 
دالری که در این آئین نامه تعیین شده متناسب با تصمیم 
گیری های کالن کشور در حوزه اقتصاد است ضمن اینکه 

ما در این بخش، توان تولید داریم.
از سوی دیگر رضا فاطمی امین گفت:مهمترین شاخص در 
کشور تولید اســت. در حال حاضر ۲5 درصد حجم تولید 
ناخالص کشــور از زیر مجموعه وزارت صمت بدست آمده 
اســت.ما در 4 ماه امســال، در حوزه خودرو سواری ۲50 
درصــد اتوبوس 1۲0، کامیون 140 پتروشــیمی 9 درصد 
رشد تولید داشــته ایم. در روغن خوراکی به دلیل اصالح 
ارز ترجیحی ۲6 درصد کاهش داشــته است. ولی گزارشی 
در خصوص کمبود روغن، یا ســیمان در بــازار نداریم.به 
گفته او :ســهم ارزش افزوده خودرو 7 دهم درصد اســت. 

ســهم خودرو در تولید ناخالص 18 دهم درصد بوده است. 
بخش کوچکــی از حوزه خودرو در دســت وزارت صمت 
اســت.واردات خودرو از نظر من بالمانع اســت. متاسفانه 
بازار خودرو تنظیم نیســت و این باعث دو قیمت شــدن 
خودرو شــده است. ما در سبد محصوالت خودرو اقتصادی 
بــا کیفیت نداریم. زیرا عرضه محصول جدید 18 ماه زمان 
بر است. آیین نامه خودرو از این قرار است که هر خودرویی 
وارد کشــور می شــود باید خدمات پس از فروش داشته 
باشد.او می گوید:عرضه خودرو در بورس رانت را از بین می 
برد. خودرو باید در بورس کاال به فروش برســد که قیمت 
آن شفاف باشد. بهتر است بدانید قیمت ها در عرضه بورس 

خودرو کاهش یافت.
به گفته فاطمی امین، واگذاری ســهام خودروســازان در 
مرحله اول بزودی انجام خواهد شــد. آیین نامه خودرو از 
یک محل، یک میلیارد یورو و بخش دیگر از سرمایه گذاری 
انجام خواهد شد.او درباره این که آیا عرضه خودرو در بورس 
روی خرید و فروش از طریق قرعه کشی ها تاثیرگذار خواهد 
گذاشت، بیان کرد: سه سازوکار برای عرضه خودرو داریم، 

یک ســری از خودرو ها در قرعه کشی هستند و یکسری از 
خودرو ها مانند »شــاهین و کوئیک آر« که تولیدشان باال 
رفته از قرعه کشی خارج شده اند.فاطمی امین در خصوص 
تولید خودرو های ناقص و کامل گفت:تا 9 شــهریور امسال 
۳۳4 هزار 46۳ خودرو کامل در کشور توسط خودروسازان 
تکمیل می شــود.در مدت مشــابه سال گذشــته این رقم 
88 هزار ۳1۲ بوده اســت که در ایــن بخش ۲79 درصد 
رشــد گزارش شده است.همچنین تولید ناقص خودرو های 
خودروسازان امسال 41 هزار تا شده بود در حالی که سال 
گذشــته ۲91 هزار بوده است. از سوی دیگر معاون صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت از برگزاری ســومین دوره عرضه 
خودرو در سامانه یکپارچه در هفته جاری خبر داد.منوچهر 
منطقی با بیان این مطلب اظهار داشــت: دو شرکت بزرگ 
خودروساز کشور از ابتدای امسال تا دوم شهریور نسبت به 
تولید ۳57 هزار و ۳77 دســتگاه خودروی سبک )سواری 
و وانت( اقدام نموده اند که نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته از افزایش ۲8۳ درصدی تولید کامل و کاهش 85 

درصدی تولید ناقص برخوردار است.

وی با اشــاره بــه تثبیت روند رو به رشــد تولید خودروی 
کامل پس از ۳ سال در دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش 
۲8 درصــدی آمار تحویــل، کاهش 94 درصــدی تعداد 
خودروهای ناقص انباشــته در کف پارکینگ خودروسازان 
و کاهش ۳0 درصدی تعداد تعهدات معوق را در راســتای 
تحقق برنامه های ســاماندهی وضعیــت نامطلوب صنعت 

خودروی کشور در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی اضافه کرد: همچنین برای اجرایی شدن آئین نامه واردات 
خودرو، متقاضیان می بایست نسبت به ایجاد و یا استفاده از 
شبکه خدمات پس از فروش موجود، به ازای واردات هر یک 
هزار دســتگاه خودرو یک نمایندگی پس از فروش، تأمین 
قطعات یدکی ضروری مــورد تأیید مراجع ذیصالح قبل از 
واردات، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس 
از فروش، اعالم فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از 
فروش، و نیز داشــتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول 
برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری، 
داشتن تجربه در واردات خودرو و یا بکارگیری شرکت های 
دارای تجربــه در این زمینه، ارائه ســطح انتقال فناوری در 
خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور و اعالم مشخصات 

فنی خودرو و قیمت آن اقدام نمایند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه به آخرین وضعیت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه 
فروش خودرو اشاره کرد و گفت: پیرو دستور رئیس جمهور 
درخصوص شفاف ســازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو 
به مردم، ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به 
کار کرده و تا کنون نســبت به برگــزاری دو دوره عرضه 
خودرو در ۲7 اردیبهشــت و ۲5 تیر اقدام شــده اســت.

منطقی تصریح کــرد: با ســاماندهی تخصیص خودرو در 
سامانه یکپارچه که با عرضه متنوع خودرو و خروج بیش از 
70 درصد انواع محصوالت خودرویی از فرآیند قرعه کشــی 
همراه بوده اســت، پس از ســال ها، آرامش در بازار خودرو 
حاکم شــده و امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو 
برای یــک محصول پرطرفدار خودروســاز داخلی، 8 برابر 

افزایش یافته است.

وعده معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت 

کشورهایتحریمکنندهازلیستوارداتخودروحذفمیشوند

یک عضو کمیســیون صنایــع مجلس می گوید: در امر مبــارزه با قاچاق، وزارت 
صمت و فراجا دارای مســئولیت هستند؛ اما مسئولیت اصلی متوجه ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز است تا دستگا ه های متولی را هماهنگ کند.
علیرضــا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات در روزهای گذشــته رقم قاچاق به 
کشور را ۲5 تا ۲7  میلیارد دالر در سال برآورد کرد؛ ولی نکته کمتر مشاهده شده 
آن اســت که ارقام اعالمی از حجم قاچاق به کشور در به طور عجیبی متناقض و 

غیر قابل استناد است.
علی مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز در سال گذشته اعالم کرد 
میزان قاچاق در کشور 1۲ و نیم میلیارد دالر است که فقط یک سوم از این میزان 

توسط ضابطین کشف می شود.
این در حالی است که مجلس در طول سال های گذشته با آمارهای ستاد مبارزه 
با قاچاق مخالف کرده اســت و بعضاً ارقامی در حدود دو برابر آمار دولت و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این زمینه ارائه داده اند. سید جواد حسینی کیا نایب 
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در بهمن ماه سال گذشته اعالم کرد: 
۲6 میلیــارد دالر کاالی قاچاق در بازار ایران وجــود دارد.در این بین اما وزارت 
صمت نیز ترجیح داده تا آمار رســمی قاچاق را مســکوت نگه دارد و صرفاً برای 
رفع تکلیف به اعالم آمار گزینشی از برخی گروه های کاالیی در کشور اکتفا کرده 
است. سردار علی مؤیدی رئیس  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تیرماه امسال 

در اعتراض به رویه وزارت صمت در اعالم آمار قاچاق اظهار داشــت، از سال 99 
به بعد آمار قاچاق را نداریم و ستاد معطل ارائه آن از سوی وزارت صمت است!

با وجود اینکه ســامانه جامع تجارت به عنوان بزرگ ترین ســامانه پیشگیری و 
مبارزه با قاچاق در وزارت صمت مستقر شده است؛ اما با این حال وزارت صمت 
به علت بی توجهی به تکمیل این ســامانه، هنوز نتوانســته اســت از ویژگی های 

منحصر به فرد این سامانه بهره برداری مؤثری داشته باشد.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در خصوص لزوم 
تکمیل ســامانه جامع تجارت، اظهار داشت: با تکمیل کامل این سامانه بسیاری 
از گلوگاه های فســاد از بین خواهد رفت. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: یکی از 
معضالت کنونی در کشــور عدم نظارت بر بازار اســت و از آنجایی که این حوزه 
بســیار گسترده بوده و بخشــی از کاالها قابل شناسایی و ردیابی نیستند سامانه 
جامع تجارت می تواند نقش بســزایی در کنترل زنجیــره تمام اجناس داخلی و 

خارجی در کشــور ایفا کند.عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
اینکه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1۳90 مجلس شــورای اســالمی 
با ایجاد 8 ســامانه اصلی و 1۳ ســامانه فرعی، برای شناسایی و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز موافقت کرده اســت، اظهار داشت: اما متأسفانه این سامانه ها اکنون به 
طور کامل در کشــور تکمیل نشــده اند. وی افزود: تکمیل سامانه جامع تجارت 
می توانــد قاچاق را به کمترین میزان ممکن برســاند؛ اما در حال حاضر به دلیل 
نبود زیرساخت های مناســب و نبود اراده کافی، نیروی مناسب و امکانات، عماًل 
این سامانه به فراموشی ســپرده شده است.حسینی کیا ادامه داد: ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز رســالتی فراتر از ســایر دستگاه ها دارد و این ستاد موظف است 
هر دســتگاهی که کوتاهی می کند، قصور و کــم کاری آن ها به مراجع ذی صالح 
گزارش کند.از سال 1۳9۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال نشــان می دهــد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و 
خروجی )شــامل قاچاق معکوس( بیش از 1۲ میلیارد دالر بوده است که نسبت 
به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کاالها از جمله 
پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

با درنظرگرفتن این نکته که میزان واردات کاال به کشــور در سال گذشته بیش 
از 5۲ میلیارد دالر بوده اســت؛ می توان ادعا کرد که پدیده شوم قاچاق، بیش از 

یک پنجم کل کاالهای وارداتی را به خود اختصاص داده است.  تسنیم

یک ششم واردات به کشور، قاچاق است

 چرا سامانه جامع تجارت پس از 10 سال 
تکمیل نشده است؟

پلکانـی  مشـوق های  گفـت:  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
کاهـش مصـرف آب در بخش کشـاورزی بـا وزارت نیرو 
در حـال تکمیـل اسـت و قبـل از سـال زراعـی جدیـد 

می شـود. ابـالغ 
جـواد سـاداتی نژاد در مراسـم آغـاز سـال زراعی جدید 
کـه بـا حضـور رئیـس جمهـور برگـزار شـد اعـالم کرد: 
بخـش  در  آب  مصـرف  کاهـش  پلکانـی  مشـوق های 
کشـاورزی بـا همـکاری وزارت نیـرو در حـال تکمیـل 
شـدن اسـت کـه قبـل از سـال زراعـی  جدیـد ابـالغ 
بسـیار  تأثیـر  می شـود  پیش بینـی  کـه  شـد  خواهـد 
مناسـبی در کاهش مصرف آب کشـاورزی داشـته باشد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه اولین بار اسـت 
افتتاحیـه آغـاز سـال زراعـی جدیـد بـا حضـور رئیـس 
کشـاورزی  وضعیـت  گفـت:  می شـود،  انجـام  جمهـور 
کشـور بسیار مناسـب اسـت و امیدواریم در سال جدید 
رکورد هـای جدیـد در تولیـد رقـم بخـورد. سـاداتی نژاد  
اعـالم کـرد: طرح الگوی کشـت در روزهـای آینده برای 

اجـرا در سـال زراعـی جدیـد ابـالغ خواهد شـد.
وی همچنین از برنامه وزارت جهاد کشـاورزی در سـال 
زراعـی  جدید بـه موضوع انتقـال محصوالت اساسـی به 
گلخانه هـا اشـاره کـرد و گفـت: از آنجـا کـه محصوالت 
گلخانـه ای بـه آب کمتری نیاز دارنـد در کاهش مصرف 
آب هـم موثـر خواهد بود.به گفته وزیر جهاد کشـاورزی 
یکـی دیگـر از برنامه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی در 
سـال زراعـی جدیـد اعمـال سیاسـت غیرقیمتـی بـه 
جـای سیاسـت قیمتی اسـت که کشـاورزان کشـورهای 
دیگـر تجربـه خوبـی در این زمینه داشـتند بـه طور که 
برزیـل زمانـی وارد کننـده محصوالت کشـاورزی بوده و 
اکنـون بـه تولید کننـده ۲0 درصد غـذای جهان تبدیل 
شـده اسـت.وی در بخش دیگـری از صحبت هـای خود 
بـه وضعیـت کشـاورزی در سـال گذشـته اشـاره کرد و 
گفـت: بـا حمایت هـای دولت قیمـت گندم بـه 11 500 
تومـان افزایـش یافت کـه انگیزه خوبی برای کشـاورزان 
ایجـاد کـرد  تولیـد گنـدم بـه 11 میلیـون تـن افزایـش 

یافـت و وضعیـت پایـداری را در امنیـت غذایـی کشـور 
ایجـاد کرد.وزیـر جهـاد کشـاورزی همچنیـن از افزایش 
تولیـد سـایر کاالهای اساسـی هـم خبـر داد و گفت: در 
سـال جـاری تولیـد برنـج کشـور ۲5 درصـد و جـو ۲0 
درصـد افزایـش داشـته است.سـاداتی نژاد همچنیـن از 
تصویـب سـند تامین مالی کشـاورزی قراردادی توسـط 
و  داد  اعتبـار خبـر  و  پـول  و شـورای  مرکـزی  بانـک 
گفـت: بانـک هـا هـم موظـف شـده اند در انجام کشـت 
قـراردادی با کشـاورزان همکاری الزم را داشـته باشـند.
اسـناد  صـدور  از  همچنیـن  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
کشـاورزی خبـر داد و گفـت: صـدور سـند زمیـن های 
گذشـته  سـالهای  بـه  نسـبت  درصـد   80 کشـاورزی 
افزایـش یافتـه و ۳0 درصد تداخـالت ارزی تنها در 10 
مـاه گذشـته انجام شـده اسـت.وی در بخـش دیگری از 
صحبـت هـای خـود از ارائـه 71 هـزار میلیـارد تومانـی 
تسـهیالت توسـط بانـک کشـاورزی خبـر داد و گفـت: 
این در حالی اسـت که سـال گذشـته ارائه تسـهیالت از 

سـوی بانـک فقـط ۳0 هـزار میلیـارد تومـان بود.
سـاداتی نژاد اجـرای هدفمنـدی یارانـه هـا را از اتفـاق 
بزرگـی در بخـش کشـاورزی و صنعـت دام طیـور اعالم 
کـرد و افـزود: در همـه دنیـا فقـط بـا جنـگ اوکرایـن، 
مجبـور  و  شـدند  مواجـه  غـذا  کمبـود  بـا  کشـورها 
کشـاورزان  وجـود  بـا  امـا  شـدند  بنـدی  سـهمیه  بـه 
وجـود  تحریـم،  بـا  و  مـا  کشـور  در  زحمت کـش 
خشکسـالی و کـم آبـی همه نیازهـا را به راحتـی تامین 
کردیم.وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: در مراسـم امـروز 
از 171 نفـر کشـاورز پیـش رو و ۳8 نفـر جنـگل کار 
نمونـه تجلیـل بـه عمـل آمـد کـه فاصلـه تولیـد آنها با 
کشـاورزان معمولـی گاهی تـا 10 برابر اسـت.وی اظهار 
کـرد: دسـتورالعمل حمایـت از کشـاورزان پیـش رو هم 
بـه زودی ابـالغ خواهـد شـد.در ادامـه مراسـم بـه 14 
نفـر از کشـاورزان پیشـرو بـه عنـوان نمونه، لـوح تقدیر 
داده شـد و در حضـور رئیس جمهـور از آنهـا قدردانی به 

عمـل آمـد.  فـارس

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

ابالغ مشوق های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی  
بــه  اشــاره  بــا  ملــی  توســعه  صنــدوق  رئیــس 
ــر  ــرمایه گذاری، ب ــدوق در س ــد صن ــت های جدی سیاس
ضــرورت صــرف منابــع ایــن صنــدوق در مســیر توســعه 
و همچنیــن رعایــت بازپرداخــت ارزی مطالبــات آن 

ــرد. ــد ک تاکی
مهــدی غضنفــری، رئیــس و عضــو هیــات عامــل صندوق 
ــب کــه خوشــبختانه  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب توســعه مل
ــبت  ــدوق نس ــهیالت صن ــت تس ــد بازپرداخ ــروز رون ام
ــان پرداخــت مطالبــات  ــه گذشــته بهتــر شــده و جری ب
ســرعت گرفتــه اســت، گفــت: امــروز بســیاری از 
ــرخ روز ارز در حــال بازپرداخــت اســت،  ــا ن ــات ب مطالب
ــا  ــرای آنه ــه ب ــوز مشــکالتی وجــود دارد ک ــد هن هرچن
ــران،  ــاق ای ــه ات ــات رئیس ــای هی ــا اعض ــت ب در نشس

ــم. ــرح کردی ــی مط راهکارهای
او صنــدوق توســعه ملــی را صندوقــی ارزی معرفــی کــرد 
ــان  ــای ارز، همچن ــرازو نشــیب های به ــا وجــود ف ــه ب ک
بایــد مطالبــات آن بــه صــورت ارزی پــس داده شــود. بــر 
اســاس اظهــارات غضنفــری، هیــات رئیســه اتــاق ایــران 
نیــز در ایــن نشســت بــر ارزی بــودن صنــدوق کــه یکــی 
از خــط قرمزهــای آن اســت تاکیــد کردنــد و همراهــی 

خوبــی در ایــن رابطــه بیــن دو نهــاد شــکل گرفــت.
رئیــس صنــدوق توســعه ملــی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه 
کــه نبایــد اجــازه دهیــم، صنــدوق به سرنوشــت حســاب 
ــر  ــم ب ــروز حاک ــره ارزی دچــار شــود، سیاســت ام ذخی
ــروش نفــت  ــع آن از ف ــی کــه مناب ــدوق توســعه مل صن
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  را  می شــود  تامیــن 
مختلــف عنــوان کــرد و خواســتار همراهــی اتــاق ایــران 
بــرای تغییــر نگاه هــا بــه جایــگاه ایــن صنــدوق در نظــام 

اقتصــادی کشــور شــد.
ــک  ــی، بان ــعه مل ــدوق توس ــری، صن ــاد غضنف ــه اعتق ب
تســهیالت دهنــده نیســت بلکــه محلــی اســت کــه بایــد 
بودجــه و منابــع خــود را بــرای نســل های بعــدی حفــظ 

کنــد و بــرای تحقــق توســعه گام بــردارد.
او نــرخ بــازده صنــدوق در ســال های گذشــته را بســیار 

پاییــن ارزیابــی کــرد و افــزود: بــه دنبــال راهــی هســتیم 
کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی عــالوه بــر افزایــش 
نــرخ بــازده صنــدوق، ســطح ســرمایه گذاری آن را 
افزایــش دهیــم. در ایــن راســتا معتقدیــم تولیــدی موثــر 
اســت کــه منجــر بــه توســعه شــود یعنــی منابعــی کــه 
ــد  ــرد بای ــرار می گی ــدی ق ــای تولی ــار واحده در اختی
ــع صنــدوق را  ــا باشــد و چنانچــه یــک بنــگاه، مناب پوی
ــا  ــا آن برخــورد می شــود ت ــت ب ــا جدی ــد ب ــس کن حب
ــه صنــدوق برگــردد و در اختیــار واحــد موثــر  ــع ب مناب
دیگــری قــرار گیرد.رئیــس صنــدوق توســعه ملــی 
ــد و  ــم خوان ــوزه را مه ــن ح ــی در ای ــم مال ــت نظ رعای
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــی بی ــن نگاه ــترش چنی گس

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی کشــور را م
ــرد:  ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــری از س ــش دیگ او در بخ
یکــی از خطــوط قرمــز صنــدوق ایــن اســت کــه 
ــاد  ــک دســتگاه و نه ــا ی ــت ی تبعــات سیاســت های دول
ــره  ــذاری و غی ــادرات، قیمت گ ــع ص ــه من ــر ب ــه منج ک
می شــود نبایــد گریبــان صنــدوق را بگیــرد. اگــر نهــادی 
ــای  ــات و پیامده ــه تبع ــد ب ــد، بای ــذاری می کن قیمت گ
آن فکــر کنــد و پاســخ گوی آن باشــد. صنــدوق بــا 
ــه  ــک وزارتخان ــا ی ــت ی ــم دول ــه تصمی ــت از اینک جدی
منجــر بــه عــدم بازپرداخــت ارزی منابــع صنــدوق شــود، 
مقابلــه می کند.ایــن مقــام مســئول به ســایت اتــاق ایران 
ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــا کاری ک ــت: تنه گف
ــت های  ــل سیاس ــه دلی ــه ب ــی ک ــت از بنگاه های حمای
دولــت قــادر بــه بازپرداخــت تســهیالت خــود نیســتند، 
انجــام می دهــد، پذیــرش درخواســت امهــال مشــتریان 
اســت. در واقــع صنــدوق هرگونــه حمایتــی کــه بــه خط 

ــرد. ــد را می پذی ــه ای وارد نکن ــای آن خدش قرمزه
ــی از ســوی  ــاره پرداخــت تســهیالت ریال ــری درب غضنف
ــا  ــت و ب ــدک اس ــع ان ــن مناب ــت: ای ــز گف ــدوق نی صن
کمــی ترجیــح بــه حــوزه کشــاورزی و گردشــگری اعطــا 
ــع نیــز متقاضیــان  ــرای اســتفاده از ایــن مناب می شــود. ب
ــنا ــد.  ایس ــه کنن ــل مراجع ــای عام ــه بانک ه ــد ب بای

رئیس صندوق توسعه ملی تشریح کرد

جزئیاتی جدید از نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی


