مرتضی شهيدزاده در تشريح دستاوردهاي بانک کشاورزي در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

کاهش  7درصدی ريسک اعتباري
مديرعامل بانک کشاورزي درباره
دستاوردهاي بانک کشاورزي در يک
سال اخير در راستاي اقتصاد مقاومتي و
ابالغ شوراي اقتصاد گفت :بر اساس برنامه
راهبردي که به وزير اقتصاد ابالغ شده ،يکي
از راهبردهاي بانک کشاورزي کاهش ريسک
اعتباري است که آن را از  10به  3درصد
رساندهايم .ضمن آنکه بر اساس تبصره 35
قانون بودجه مبلغي را براي بخشودگي سود
و جرايم مشتريان تا زير صد ميليون تومان
در نظر گرفتهايم ،به شرط آنکه کل بدهي به
صورت نقدي پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار «سبزينه» ،مرتضي شهيدزاده درباره نحوه
جذب سپردهها در اين بانک گفت :خط قرمز ما قوانين بانک
مرکزي است و حجم سپردهها تغيير آنچناني نکرده است.
مضاف بر آنکه موافق افزايش نرخ سپردهها نيستيم ،چرا که
اگر نرخ سپرده به  21درصد برسد ،براي بانک  24درصد تمام
ميشود که بايد پرسيد براي کدام توليدکننده سودآوري دارد
و اين سبب ميشود که خودمان ضرر کنيم .مديرعامل بانک
کشاورزي درباره برنامه ششم توسعه و کارهايي که قرار است
در اين برنامه در بانک کشاورزي صورت گيرد ،اظهار داشت:
بر اساس برنامهاي که داريم ،بخشي را در زمينه فاينانس
خارجي ،بخشي از منابع داخلي و يک بخشي از صندوق
توسعه ملي و بخش ديگر بابت افزايش سرمايه برنامهريزي
کردهايم که آن را تقديم سازمان برنامه و بودجه کردهايم تا
پس از تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرا شود.
  200هزار ميليارد تومان تسهيالت براي باغداران
مازندران
شهيدزاده همچنين از پرداخت بدهي معوق دولت پس از
سالها به بانک کشاورزي خبر داد و گفت :با مصوبه دولت از
 7400ميليارد تومان بدهي مورد تأييد حسابرسان5800 ،
ميليارد تومان آن مصوب شده که در روند پرداخت قرار گيرد
و اکنون در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
مديرعامل بانک کشاورزي درباره آخرين اقدامات انجام شده
اين بانک براي ارائه تسهيالت به باغداران مرکبات شمال که
پس از سرمازدگي آذر ماه با خسارات فراواني مواجه شدهاند،
گفت :قرار است تا  200هزار ميليارد تومان تسهيالت با سود
 10درصد به اين کشاورزان پرداخت شود که مابهالتفاوت
نرخ سود تا  18درصد قرار است از طريق سازمان مديريت
و برنامه و بودجه تأمين شود .وي افزود :طبق مصوبه ،در
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راستاي توسعه کشت متراکم  1400هکتار
گلخانه بايد ايجاد ميشد که تا پايان امسال اين
رقم به  1800هکتار خواهد رسيد .همچنين
 700ميليارد تومان به خريد کمباين اختصاص
داده شده است.
وي همچنين درباره ارائه تسهيالت در راستاي
توسعه صادرات محصوالت کشاورزي خاطرنشان کرد:
کشمش ،پسته و زعفران از جمله محصوالت استراتژيکي
هستند که براي توسعه صادرات آنها اهميت ويژهاي قائل
هستيم و با کمک صندوق توسعه ملي منابع ارزانقيمت براي
صادرات کشمش و پسته اختصاص دادهايم و درباره وضعيت
پسته نيز با اتاق بازرگاني کرمان جلساتي داشتهايم؛ تا حدي
که توانستهايم با اين حمايتها محصوالتي همچون کشمش
و زعفران را از وضعيت بحراني خارج کنيم.
شهيدزاده از ايجاد شرکت تجاري با همکاري بانک کشاورزي
و توسعه تعاون خبر داد و گفت :با ايجاد اين شرکت توانستهايم
محصوالتي که در استانهاي خوزستان و دزفول روي دست
کشاورزان مانده بود ،با  10برابر قيمت به کشورهايي همچون
روسيه صادر کنيم که خيار ،کيوي و ليموي سنگي از جمله
آنهاست.
استفاده از خط اعتباري
براي برداشت مکانيزه برنج
شهيدزاده درباره آخرين وضعيت اختصاص اعتبار براي خريد
تضميني گندم و نحوه تخصيص اعتبارات گفت :در سال
گذشته بيش از  4هزار ميليارد تومان از محل بازار سرمايه
براي خريد تضميني گندم تأمين کردهايم که ميتوانيم دوباره
آن را براي امسال هم تکرار کنيم.
مديرعامل بانک کشاورزي اضافه کرد :اما معتقديم بايد از
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