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  با آيت اهللا صفايي بوشهري و معاونين ديدار مدير عامل بانك كشاورزي
29/10/89  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

 به بانكنقش بسيار مهمي دارند،  ،كشور ياقتصاد ي توسعه ي هستند كه در چرخه يعنوان دوبانك و كشاورزي 

 و نقدينگي از حراست و )دولتي چه آزاد و ينقدينگ چه( نقدينگي، آوري جمع متكفل ،اقتصاد ي تپنده قلب عنوان 

يك  اقتصادي جغرافياي در بانك و دارند، مهمي نقش اقتصاد توسعه در كه است هايي مكان در نقدينگي ارائه

  .كند مي يباز رااقتصادي  بقل نقشكشور 

  

 نقدينگي ارائه و جذب حفظ، متكفلبلكه  ،آن از قبل حفاظت از گذشته است جامعه نقدينگي حافظ تنها  نه بانك

 و  هرج و نابهنجار اقتصاد بدون بانك يعني اقتصاد كه است خاطر همين به .باشد مينيز  پيشرفت و توسعه جهت

  .مرج

  

 تمام لذا دارد، همرا  مغز نقش اقتصادي هاي جغرافيا و ها اقليم از بسياري در ،قلب نقش از گذشته بانك االن

 هستند، پول زمينه در اقتصادي مسائل تدبيرو  امور تمام متكفل كه دارند مركزي بانكيك  جهان كشورهاي

 در عرصه نظاميك  اقتصاد راهبردي هاي سياست داراي هم و است جامعه ياقتصاد قلب هم بانك بنابراين

  .است نقدينگي

  

 كننده نتأمي و توليد كه دارد جغرافيايك  پيشرفت و توسعه در يمهم بسيار نقش كه است كشاورزي ،ديگر نكته

 واقعي استقالل به را كشور يك تواند مي جهان كنوني فضاي در كه است عاملي هم و است تغذيه اوليه مواد

  .برساند خودش

  

يي كه ها ويژگي اين تمام با اما است، كشاورزي عرصه در استقالل عامل هم و ،مغز هم ،قلب هم كشاورزي بانك

ارائه  شما كه بانكي خدمات تمام با كه كنيد مي مالحظه شمااما  ددار ايران دارايي و اقتصادي نظام در بانك

 تسهيالت از شما وري بهره كه دهد مي نشان اين ،است زياد بسيار معوقات و پايين بسيار وري بهره اما دهيد مي

 انكبيك  .است اشتباه ايران بانكي تسهيالت اعطاي راهبردي سياست رابطه اين در .است نبوده موفق شما اعطايي

  .بانك دارد در وري بهره سالمت عدم از نشان معوقه باشد، داشته معوقه صورت هيچ به نبايد

   

با حضور  بزرگ همايشيك  بايد كه است اين دهدب انجام دارايي و اقتصادي امور وزارت بايد كه كاري اولين

 كه كنند بررسي برگزار كند و در اين همايش ايران در بانكداري امور شناسي آسيب جهت بانكداري متخصصين
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 معوقه دچار مي دهيد ي كه شما ارائهخدمات همه اين و چرا دارند مشكالتي چه ها و آسيب چه ايران هاي بانك

   .شود مي

  

 باشد، نداشتهجايي  شما هدف گروه در اقتصادي صحيح وري بهره نقدينگي و است شده باعث كه عواملي از يكي

 عرصه در بايد ما هستيم ديم كشت دنبال به هنوز ما است، كشاورزي عرصه در مدرن تكنولوژي استفاده عدم

  .باشيم ديم غير و مدرن تكنولوژي از استفاده دنبال به دريايي، و زميني كشاورزي

  

 در ،سازه ساخت عرصه در آموزش ،ندنيست خود كار عرصه در روز به آموزش داراي شما هدف گروه ،اينكه دومين

 ما هدف گروه يعني اساساً ،مديريت بازتوليد ايده پردازي نوين نيز ندارندو  بازاريابي مديريت مديريت، عرصه

  .ندارند آموزش

  

 مديريت و است نديده را ي الزمها آموزش كه كند مي يصاشخا به وام اعطاي ما هاي بانك كه هست اين ،سوم

ه گذاشت سر پشت را مراحل اين جهاني هاي بانك تمام .ندارد هم را نقدينگي از اقتصادي بهينه وري بهره اقتصادي

 خود بانك بايد كه توليد، جهت در البته بدهند، بي پشتوانه وام داينب صورت هيچ به ايران هاي بانك ند،ا

 خود دعب و دكن كارشناسي آن روي بانك و بدهد پروژه پيشنهاد يك كارشناس و طراح يعني كند گذاري سرمايه

 بانك وكيل و مباشر عنوان به را كننده پيشنهاد آقاي و بدهد انجام بانك راكار آن  همه و كند گذاري رمايهس بانك

سپس بعد از بازگشت اصل پول به بانك آن مكان به شخص متقاضي به شرط تمليك  .دهيد مي قرار سرمايه بر

ديگر نه ضامن و نه معوقه بانكي و نه  اجاره داده شود كه در آخر مجاناً به ايشان واگذار شود در اين سيستم

   .بشود نظر تجديد توليدي هاي وام ساختار بر بايد پس مشكالت قضايي با آن همه هزينه ها نياز نمي باشد

  

 


