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تخصیص ارز دولتی به واردات کاالهای اساسی مانع از گرانفروشی آنها در بازار نشد

خبر

بازارسکهگرانفروشی

كامران ندري مطرح كرد

 2دليل تفاوت نرخ ارز
در بازار آزاد و ثانويه

يك كارشناس اقتصادي علت تفاوت نرخ ارز در بازار ثانويه و آزاد را
تفاوت متقاضيان در اين دو بازار دانست و گفت :تقاضا براي پس انداز
ارزي و خروج سرمايه در بازار آزاد وجود دارد و براي كنترل آن بايد
انتظارات تورمي را كنترل و مهار كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
فارس ،كامران ندري درباره علت تفاوت نرخ ارز در بازار ثانويه و صرافيها،
اظهارداشت :متقاضيان ارز در در بازار ثانويه واردكنندگان هستند و آنها
هم حاضر نيستند بيشتر از هشت هزار تومان براي تهيه ارز پرداخت
كنند ،زيرا ميبينند هزينههاي توليد به حدي است كه اين افزايش هزينه
را تحمل نميكند و به همين دليل محدوديت از ناحيه تقاضا در بازار
ثانويه وجود دارد .وي با بيان اينكه صادركننده تمايل دارد با قيمتي
باالتر بفروشد اما تقاضا در بازار ثانويه كشش آن قيمت را ندارد ،افزود :در
بازار آزاد واردكنندهها نيستند ،بلكه كساني هستند كه يا به دنبال خروج
سرمايه در آينده هستند يا با توجه به پيشبينيهاي نگرانكنندهاي كه از
آينده دارند ،تالش دارند از ارز به عنوان حفظ ارزش دارايي خود استفاده
كنند و حاضر هستند ارز را با قيمت باالتري هم خريداري كنند .اين
كارشناس اقتصادي تصريح كرد :بنابراين دو نوع تقاضا در بازار وجود دارد؛
يك نوع تقاضا براي واردات كاال و خدمات و يك تقاضا هم براي خروج
سرمايه و تبديل كردن پساندازها به ارز است .سامانه نيما تمهيداتي كه
انديشيده فقط گروه واردكننده ميتواند ارز دريافت كند .ندري با بيان
اينكه اگر تورم قيمتي رخ دهد و بهاي كاالها و خدمات افزايش يابد ،تنها
براي واردكننده تهيه ارز با قيمت باالتر صرفه اقتصادي پيدا ميكند ،گفت:
در حالت دوم اگر تورم كنترل شود ،به مرور زمان كساني كه ارز با قيمت
 11و  12هزارتومان خريدهاند متضرر ميشوند .اينكه كداميك از اين دو
نرخ به سمت نرخ ديگر حركت ميكند ،بستگي به تحوالت نرخ تورم دارد.
البته بنده معتقدم با توجه به تغييرات نرخ تورم ،نرخ بازار ثانويه به سمت
بازار آزاد به تدريج حركت خواهد كرد .وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در
كوتاهمدت ميتوان نرخ ارز در بازار آزاد را به سمت بازار ثانويه كاهش داد،
گفت :بله ،اگر دولت بتواند نگرانيها را نسبت به آينده رفع كند ،ميتواند
قيمت بازار آزاد را به بازار ثانويه نزديك كند .انتظارات تورمي به عوامل
مختلفي از جمله سياستهاي اقتصادي دولت بستگي دارد و بخشي هم
به تحريمها مرتبط است و اينكه تا چه اندازه آمريكا ميتواند تحريمهاي
مرحله دوم را عملياتي كند .به گفته وي اگر انتظارات تورمي كنترل
شود ،احتما ٌالً نرخ بازار آزاد به بازار ثانويه نزديك ميشود .اين كارشناس
اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما تأمين ارز مسافرتي با
نرخ بازار ثانويه توسط سيستم بانكي و كاهش سطح تقاضاي ارز نقدي
ميتواند بر كاهش نرخ ارز در بازار آزاد موثر باشد ،اظهارداشت :بله؛ در بازار
آزاد ارز فيزيكي معامله ميشود كه به دليل محدوديت موجودي و هزينه
جابهجايي كمتر ،بهاي بيشتري نسبت به ارز حوالهاي دارد .وي افزود:
يكي از داليل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما (بازار ثانويه) همين
مسأله است .هميشه اختالف نرخ بين ارز حوالهاي و فيزيكي وجود دارد و
هيچگاه اين دو نرخ كام ً
ال با يكديگر برابر نميشود .ندري گفت :فكر ميكنم
مسأله اصلي انتظارات تورمي است و به نظر ميرسد همان موجودي ارز
در بازار آزاد پاسخگوي نياز ارز مسافرتي باشد و از طرف ديگر تقاضاي ارز
مسافرتي به دليل رشد قيمت ارز كاهش پيدا كرده است .وي تأكيد كرد:
مسأله خروج سرمايه و پس انداز ارز دو تقاضايي است كه بهاي ارز فيزيكي
را در سطحي باالتر از ارز حوالهاي قرار داده است .البته محدوديتهاي
تأمين اسكناس ارز هم در شكلگيري اين شرايط موثر است ،اما بعيد
ميدانم افزايش نرخ ارز به دليل تقاضاي ارز مسافرتي باشد.

سبزینه

پرهام پوررجب

برنج كه طي چهار ماه نخست امسال بيش از
 ۶۷۴ميليون دالر ارز دولتي براي وارداتش
صرف شده ،برخالف آنچه از سوي مسئوالن
اعالم شد با افزايش حدود  ۵۰درصدي مواجه
شده كه پنج برابر گرانتر از ميزان افزايش
قيمت برنج ايراني درجه يك است؛ بنابراين
دستگاههاي نظارتي و متولي بازار بايد با اين
تخلف آشكار برخورد كنند .برنج يكي از كاالهاي
اساسي است كه با توجه به ميزان توليد و مصرف
آن همواره جزو محصوالت وارداتي و البته
استراتژيك كشور بهشمار رفته كه از پايينترين
نرخ ارز براي واردات استفاده كرده است ،در
ماههاي گذشته نيز اين محصول استراتژيك با
نرخ ارز دولتي چهارهزارو  200توماني به اضافه
يارانه  ۴۰۰توماني وارد شده كه بانك مركزي
در آخرين آمار خود از فهرست دريافتكنندگان
ارز دولتي ،اعالم كرد  ۱۰۴شركت از ارز دولتي
چهارهزارو  200توماني براي واردات برنج سفيد
استفاده كردهاند كه مجموع ارز تخصيص يافته
به آنها به  ۵۰۲ميليون و  ۹۵۷هزار و ۶۶۰
يورو ميرسد و براساس آمار رسمي منتشر شده
از سوي مركز آمار وزارت جهاد كشاورزي ،در
چهار ماهه نخست امسال بيش از  ۶۶۲هزار
تن برنج به ارزشي بالغبر  ۶۷۴ميليون دالر
به كشور وارد شده است كه از نظر وزني 2/8
درصد و از نظر ارزشي  11/96درصد رشد را
نسبت به همين بازه زماني نشان ميدهد .اين
ميزان هزينه از منابع ارزي كشور آن هم در
اين شرايط در حالي براي واردات برنج صورت
گرفته است كه قيمت برنج خارجي چندين
برابر بيشتر از برنج درجه يك و دو ايراني
گرانتر شده است ،در حالي كه رئيسجمهور
در آخرين گفتوگوي زنده تلويزيوني خود و
ديگر دولتمردان ،بارها بر اين مسأله تأكيد كرد
كه محصوالت و كاالهاي اساسي كه مشمول
ارز دولتي براي واردات هستند نبايد با افزايش
قيمت روبهرو شوند و دستگاههاي نظارتي نيز
بايد بر آنها نظارت كامل را داشته باشند .حسن
روحاني در گفتوگوي زنده تلويزيوني با بيان
اينكه بانك مركزي تنها براي كاالهاي ضروري
و ملزومات پزشكي متعهد است كه با يك قيمت
متعادل يا ثابت ارز تهيه كند ،تأكيد كرد :مردم
براساس اين بسته جديد ارزي بايد اطمينان
داشته باشند كه نوسانات مربوط به بازار ارز
تأثيري بر رشد قيمت كاالهاي اساسي نخواهد
داشت و در اين زمينه قرار شد فهرستي از سوي

وزارتخانههاي بهداشت ،صنعت ،معدن و تجارت
و جهاد كشاورزي به بانك مركزي ارائه شود تا با
اين فهرست كه مربوط به كاالهاي اساسي است،
بانك مركزي ارز چهارهزارو  200توماني را به
آن اختصاص دهند .در اين راستا قرار شد كه
همه وزرا تا رسيدن كاالهاي اساسي وارد شده
با ارز چهارهزارو  200توماني به دست مردم بر
اين روند نظارت داشته باشند تا در اين ميان
هيچ افزايش قيمتي رخ ندهد .وي با تأكيد بر
اينكه اگر كاالهاي اساسي وارد نوسانات ارزي
شود ،مردم دچار نگرانيهاي شديدي نسبت به
آينده ميشوند و اقشار ضعيف بهشدت آسيب
ميبينند ،اظهاركرد :دولت و بانك مركزي
متعهد شده است كه ساالنه  ۱۵تا  ۲۰ميليارد
دالر ارز دولتي چهارهزارو  200توماني تأمين
كند و تا فروردينماه سال آينده اين قيمت را در
نظر گرفتهايم و تغييري براي كاالهاي اساسي
نخواهد كرد .از سوي ديگر وزير صنعت ،معدن
و تجارت بر اين نكته تأكيد كرده نبايد كاالهاي
اساسي كه ارز چهارهزارو  200توماني دريافت
ميكنند افزايش قيمت پيدا كنند و با متخلفان
برخورد ميشود .اما برنج وارداتي (غيرتايلندي)
براساس آخرين آمار رسمي منتشر شده از
سوي بانك مركزي با افزايش قيمت مواجه
شده است و متوسط قيمت خردهفروشي اين
محصول استراتژيك در هفته منتهي به ۱۲

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﺭﺯﻭ ﺣﺎﺟﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980244200354ﺷﻌﺒﻪ  1161ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609987798200113ﺷﻌﺒﻪ  1083ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ

 9709972180100376ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺪﺍ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ

ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/03ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﻣﺎﺩﻩ  115ﻭ  180ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ

ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1161ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  30ﻣﺘﺮﻯ ﻻﻟﻪ  4ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎ ﭘﻼﻙ 2

ﻭﺍﺣﺪ  6ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺭﺷﺘﭽﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ

ﺭﺷﺘﭽﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ  38ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ

ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1083ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/46063ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ  1106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻔﺎﺋﻰ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻀﺎﻧﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980245900194ﺷﻌﺒﻪ  1180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ

ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1180ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9709972182000928ﺷﻜﺎﺕ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺮﻭﻟﻲ -2

ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﻮﺳﻒﺁﺑﺎﺩ

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﻟﻪ ﭘﻼﻙ  12ﻭﺍﺣﺪ -3 22ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺏ ﺯﺍﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﻖﻃﻠﺐ
ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻼﻙ  26ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺁﺑﺪﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:

ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ ﻛﻼﺭﻩ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮﺷﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ  -1ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺤﻤﺪﻯ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﻭ
 -3ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺏ ﺯﺍﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻛﻮﺷﺎ  -4ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺁﺑﺪﺍﻥ  -5ﻓﺮﻫﺎﺩ

ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ

ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ

ﻭ ﺷﻜﺎﺕ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ
ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩﻫﺎﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ

ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺎﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ

ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ

ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ

ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/46068ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1180ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺟﺒﺎﺭﻯ ﻣﺮﺍﺩﻟﻮ

ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺪﺍ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﻳﻰ ﺑﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ

ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  53ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ  6ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ

ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ

ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1161ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/46069ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1161ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﺰﺍﺩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980244200601ﺷﻌﺒﻪ  1161ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1161ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9709972180100373ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺿﺮﻏﺎﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﺮﺷﺖ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ
 119ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮﻯ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮﻯ

ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ  35ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ

ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺿﺮﻏﺎﻣﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ

ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ

ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ

ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ

ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  53ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﻬﻢ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ  6ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1161ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/46070ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1161ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﺰﺍﺩ

مرداد ماه كيلويي هفتهزارو  899تومان
در سطح شهر تهران بوده كه نسبت به هفته
مشابه سال گذشته  45/7گرانتر شده است؛
اين در حالي است كه هر كيلوگرم برنج توليد
داخلي درجه يك در همين بازه زماني افزايش
قيمت حدود  ۹درصدي را تجربه كرده است.
در اين ميان مشخص نيست دستگاههاي
نظارتي مانند سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان در اين بازار چه نقشي ايفا
كرده و چرا با متخلفان در بازار برنج برخورد
نميكنند؟ البته به گفته دولتمردان و در
راستاي شفافسازي نام متخلفان و عوامل اين
نابهساماني نيز معرفي ميشود.
تيم اقتصادي دولت
جلوی گرانی را بگیرد
سيدناصر موسوي الرگاني ،عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ،بر ضرورت
جلوگيري از احتكار ارز و كاال تأكيد كرد و گفت:
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي و در مقاطع
حساس متأسفانه يكعده سودجو بهدنبال
كسب منافع بودند؛ البته با هدايتهاي امام
راحل و برنامهريزي از ادامه احتكارهاي ابتداي
انقالب ،جلوگيري شد .اين عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ،ادامه داد:
برخيها حتي در زمان جنگ تحميلي مايحتاج
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مردم را احتكار ميكردند و نوسانات بازار ارز و
سكه نيز در آن مقاطع وجود داشت ،بنابراين تيم
اقتصادي دولت بايد با برنامهريزي اصولي اجازه
ندهد عدهای سوداگر با ايجاد فضاي رواني ناشي
از خروج آمريكا از برجام ،بتوانند گرانفروشي را
تداوم بخشد .نماينده مردم فالورجان در مجلس
دهم شوراي اسالمي ،ادامه داد :احتكاركنندگان
بدانند در راستاي نقشههاي آمريكا و رژيم
صهيونيستي كار ميكنند و با احتكار و ايجاد
فشار اقتصادي قصد دارند نارضايتي در كشور
ايجاد كنند .موسوي الرگاني افزود :اينكه
برخيها ارز و سكه طال خريداري و در منزل
نگهداري ميكنند در شرايطي كه بخش توليد
كشور نياز به نقدينگي دارد ،غيرقابل قبول است.
وي ادامه داد :نگهداري بيش از  10هزار يورو،
قاچاق محسوب ميشود و اگر مسئوالن نظارتي،
برخورد جدي با احتكاركنندگان داشته باشند
اين روند احتكار كاال و ارز خاتمه مييابد ،البته
شرايط صادركنندگان و فعاالن اقتصادي كه
ضرورت دارد ارز بيشتري در اختيار داشته
باشند ،متفاوت با احتكاركنندگان ارزي است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،يادآور شد :در هر صورت بايد تدابيري
انديشيده شود كه مردم انگيزه داشته باشند
بهجاي نگهداري ارز در خانهها ،نقدينگي خود
را روانه بخش توليد كنند.

اخبار بانکی
مدير عامل بانك كشاورزي:

روابط عمومي بانك كشاورزي
در خدمت افزايش رضايتمندي
در جامعه است

شانزدهمين جلسه شوراي اطالعرساني وزارت امور اقتصادي و دارايي به
ميزباني بانك كشاورزي و با حضور سيد مالك حسيني ،مشاور وزير و رئيس
مركز اطالعرساني وزارت امور اقتصادي و دارايي ،روحاهلل خدارحمي ،رئيس
هيئت مديره و مديرعامل بانك كشاورزي ،و مديران روابط عمومي بانكها
و شركتهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي ،در آغاز اين نشست
سيد مالك حسيني ضمن تبريك انتصاب صدرالدين كاظمي به سمت
رئيس اداره كل روابط عمومي و همكاريهاي بينالملل بانك كشاورزي،
اظهار اميدواري كرد با تعامل ،همانديشي و همكاري بيشتر در ادامه مسير
گامهاي موثري برداشته شود .در شانزدهمين جلسه شوراي اطالعرساني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،رو حاهلل خدارحمي با تأكيد بر نقش موثر
همانديشي و تعامل در پيشبرد اهداف روابط عمومي در راستاي بالندگي
كشور ،نقش روابط عموميها در شرايط كنوني كشور را بسيار حساس
و كليدي دانست و افزود :روابط عموميها با حسن خلق ،گرهگشايي از
مشكالتمراجعان،ايجادنشاطوهمدلي،پاسخگويي،ارتباطموثروسازنده،
شفافسازي و جلب رضايت مشتريان ،نقش مهمي در ايجاد آرامش ،امنيت
رواني ،عطوفت ،همدلي و اتحاد در جامعه و برهم زدن نقشههاي دشمنان
دارند .وي خاطرنشان كرد :مجموعه بانك كشاورزي در خدمت افزايش
رضايتمندي و همدلي در جامعه ،اجراي سياستهاي دولت و اهداف نظام
مقدس جمهوري اسالمي ايران است .خدارحمي سپس نكاتي را درباره
قدمت ،اصالت ،رسالت و جايگاه بانك كشاورزي در توسعه اقتصادي كشور
و پيشبرد اهداف اقتصادي دولت بيان كرد و به تشريح برخي اقدامات اين
بانك در حوزه كشاورزي ،اقتصاد و صنعت بانكداري پرداخت .وي تصريح
كرد :حمايت مالي از واحدهاي توليدي و صنعتي بخش كشاورزي و غذا با
تأكيد بر توسعه كشاورزي دانشبنيان و اقتصادي ،تأمين امنيت غذايي،
تأمين مالي براي توسعه كشتهاي متراكم و گلخانهاي و پرورش ماهي
در دريا ،پيشتازي در عرصه بانكداري الكترونيك ،عملكرد درخشان در
جذب منابع صندوق توسعه ملي ،نقش موثر در پيشبرد طرح ملي توسعه
اشتغال روستايي و عشايري با هدف اشتغال و اميدآفريني ،عامليت موفق
خريد تضميني گندم ،بيمه محصوالت كشاورزي و پرداخت غرامت و رشد
چشمگير  40درصدي منابع بانك توأم با كاهش قيمت تمام شده ،از جمله
اقدامات و موفقيتهاي بانك كشاورزي در سال گذشته بوده است .شايان
ذكر است در ادامه اين جلسه مديران روابط عمومي بانكها و شركتهاي
تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره برخي رخدادها و مسائل روز و
چگونگي ورود روابط عموميها براي مديريت چالشها و رسيدن به بهترين
نتايج ،گفتوگو و تبادل نظر كردند.

پرداخت 500میلیارد ریال تسهیالت
باغداری طی  3ماه توسط بانک
کشاورزیآذربایجانشرقی

مدیریت بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي در سه ماهه ابتدای
سال جاری بیش از  500میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه باغداری
در این استان پرداخت کرده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط
عمومي مدیریت شعب بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي ،این میزان
تسهیالت به دو هزار و  209نفر از واجدان شرایط پرداخت شد.
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