ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﺻﺪد ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ۲
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،روح اﻟﻠﻪ ﺧﺪارﺣﻤﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی از  ۱۵۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻃﯽ  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۴۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  ۳۵/۵دﻫﻢ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان در اﯾﻦ رﺷﺪ  ۴درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ رﺷﺪﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪارﺣﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه
 ۵۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۹۸ﺣﺪود  ۲۷/۹درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ .ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸـﺎورزی در  ۱۰ﻣـﺎﻫﻪ اول اﻣﺴـﺎل  ۶۱درﺻـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و  ۳۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش در اﺧﺘﯿﺎر
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :در  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺣﺪود ۱۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد
 ۱۵درﺻﺪ ) ۳درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺳﻮد( در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻗﺮار دادﯾﻢ .در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﺷﯿﺮدوش داﻣﺪاری ،ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﻏﯿﺮه
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺪود  ۴۷۸ﻃﺮح در دﺳﺖ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮآوری ﺷﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت،
 ۳واﺣﺪ ﺑﺰرگ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دارﯾﻢ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎف ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ۲ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث
دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪر در روز را دارﻧﺪ.

ﺧﺪارﺣﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورز ﮐﺎرت ﺣﺪود  ۲۶ﻫﺰار و
 ۴۰۶ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺸﺎورز ﮐﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات از
 ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

