کشاورزی در دولت تدبیر و امید

عملکرد بانک کشاورزي استان تهران در راستای اقتصاد مقاومتی

رشد  30درصدي پرداخت تسهيالت
در بانک کشاورزي استان تهران
مدير شعب بانك كشاورزي در استان
تهران با تشريح اقدامات و فعاليتهاي
شاخص مديريت استان تهران در دولت
تدبير و اميد براي حمايت از بخش كشاورزي
گفت :پس از انتصاب رئيس هيات مديره و
مديرعامل محترم بانك كشاورزي و بر اساس
رهنمودهای ارائه شده اقدامات شايان ذكري
در حمايت از بخش كشاورزي صورت گرفته
است.
علي اكبر فهيمي در گفتگو با سبزینه با عنوان اینکه بانك
كشاورزي به عنوان تنها بانك تخصصي بخش كشاورزي است
که همواره تالش مي كند با ارائه خدمات بانكي در كوتاه
ترين زمان ممكن توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي را مورد
حمايت خود قرار دهد اظهار داشت :بررسي نقش کشاورزي
در اقتصاد ملي و رشد اقتصادي کشور نشان ميدهد که
کشاورزي در ايران بزرگترين بخش اقتصادي پس از بخش
خدمات است که حدود  20درصد توليد ناخالص ملي و سهم
عمدهاي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص ميدهد.
همچنين محل اشتغال بخش وسيعي از جمعيت کشور است
و با ارزيابي رابطه ميان بخش کشاورزي و کل اقتصاد به جرأت
ميتوان گفت که رشد بخش کشاورزي از طريق تأثيرگذاري
بر بهرهوري کل جامعه ،سهم چشمگيري در رشد اقتصاد دارد
و ارزش افزوده بخش کشاورزي بيشترين تأثير را بر ارزش
افزوده کل داشته است .با وجود تأثير مثبت و مساعدت شايان
توجه بخش کشاورزي به رشد  4/5درصدي حال حاضر
اقتصاد کشور ،ضرورت حمايت از فعاالن اين بخش پررنگتر
از سابق خودنمايي ميکند ،چراکه رشد بخش کشاورزي
بهطور نسبي کمتر تحت تأثير شوکهاي ناشي از نوسانات
اقتصادي قرار ميگيرد و از پايداري بيشتري برخوردار است.
از اينرو فرصت ويژهاي براي حفظ و ارتقای رشد اقتصاد
کشور مهيا ميشود.
علي اکبر فهيمي ،مدير شعب بانک کشاورزي استان تهران،
سابقهاي موفق و درخشان در حوزههاي مختلف بانکي از جمله
جذب سپردههاي مردمي ،وصول مطالبات ،جذب اعتبارات
خاص و جلب رضايت همکاران و کسب تقديرنامههاي
متعددي از سوي استانداران ،مديرعامل بانک و اعضای هيئت
مديره بانک کشاورزی دارد.
مديريت استان تهران به عنوان يکي از مديريتهاي فعال و
استراتژيک کشور که عالوه بر وجود  6منطقه جغرافيايي،
شهر بزرگ تهران را نيز در خود دارد ،با  51شعبه بانکي و
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 542کارمند ،در خدمترساني به مردم شريف استان تهران
موفقيتهاي قابل توجهي کسب کرده است.
مديريت استان تهران ،به لطف خداوند و با تالش و کوشش
خستگيناپذير همکاران شعب و مديريت در دولت تدبير و
اميد توانسته دستاوردهاي قابل توجهي را کسب کند و پس
از انتصاب دکتر شهيدزاده ،رئيس هيئت مديره و مديرعامل
بانک کشاورزي ،اقدامات شايان ذکري انجام داده که به
گوشهاي از اين اقدامات اشاره خواهد شد:
پرداخت تسهيالت و حمايت از توسعه پايدار بخش کشاورزي
در اولويت کاري برنامههاي بانک کشاورزي مديريت استان
تهران قرار دارد .همکاران اين مديريت با بهرهگيري از
رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) که همواره
تأکيد ويژهاي در حمايت از اقتصاد مقاومتي و توليدکنندگان
داخلي دارند ،توانستهاند با پرداخت بيش از  81هزار فقره
تسهيالت با مبلغي بيش از  43هزار ميليارد ريال و  30درصد
رشد نسبت به سالهاي گذشته ،نقش خود را در پیشبرد
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