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مدیرعامل بانک صنعت و معدن از مذاکره 
با ش��ش بانک  ب��زرگ اروپایی ب��رای دریافت 
خط��وط فاینانس خب��رداد و گف��ت: رقم این 

اعتبار، حدود سه میلیارد یورو است.
علی اشرف افخمی در نشست خبری که 
به مناس��بت هفته دولت انجام گرفت توضیح 
داد: در دو سال ۱۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق 
توس��عه ملی خط اعتباری گرفتی��م که تاکنون 
۱۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده است.
وی با اش��اره به اینکه از س��ال گذش��ته واحد 
بانکداری صنایع کوچک و متوسط را در بخش 
صنعت و معدن راه اندازی کردیم، گفت: اما این 
واحد از امس��ال کار خود را توسعه داده است؛ 
به طوری که به ۷۱۲ واحد با رقم ۹۷۰ میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت کرده است که البته 
مصوبات، بیشتر از این رقم بود.افخمی با اشاره 
به گش��ایش اعتب��ارات در بخش های مختلف 
بانک��ی گف��ت: در بخش بانک ه��ای اروپایی، 
گشایش هایی انجام شده است؛ از جمله اینکه 
در آسیای جنوب شرقی از محل سوئیفت ۳۳۲ 
میلیون دالر گش��ایش اعتبار داشتیم.وی افزود: 
عالوه ب��ر آن دو خط اعتباری پ��س از برجام 
داریم. همچنین بعنوان دومین بانک توانس��تیم 
۴۰۰ میلی��ون دالر خط اعتباری از اِگزیم بانک 
هندوس��تان دریاف��ت کنیم که عملیاتی ش��ده 
است.مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره 
به اینکه نخستین محموله با اعتبار ۱۲۰ میلیون 
دالر ب��ود که تحویل گرفتی��م، تصریح کرد: تا 
س��قف ۱۵۰ میلیون دالر هم در مرحله  بعدی 
می توانی��م از ای��ن محل تجهیزات م��ورد نیاز 
کش��ور را خریداری کنیم.وی به خط اعتباری 
جدید دیگری اش��اره کرد و گفت: قرارداد این 
خرید اعتباری در مرحل��ه نهایی قرار دارد که 
تمام��ی کاره��ای آن انجام ش��ده و امضاهای 
پایان��ی آن مانده اس��ت؛ این خ��ط اعتباری از 

کره جنوبی با رق��م ۱۰۰ میلیون دالر که برای 
فاینانس مواد اولیه اس��ت، ش��روع می ش��ود و 
رق��م قابل افزایش اس��ت.افخمی ب��ا تاکید بر 
اینکه همه اینها م��ورد تائید بانک مرکزی قرار 
گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: ما ب��ا بانک های 
ب��زرگ اروپایی در ح��ال مذاکره هس��تیم که 
هنوز نهایی نش��ده است از جمله با شش بانک 
اروپایی ب��ه صورت کنسرس��یوم وارد مذاکره 
ش��ده ایم که رقم آن حدود س��ه میلیارد یورو 
است.وی با اش��اره به اینکه با دو بانک بزرگ 
چینی هم مذاکراتی انجام ش��ده که هر کدام از 
آنها یک میلیارد یورو خط اعتباری خواهد بود، 
اظهار داش��ت: قدم های خوبی برداشته شده به 
طوری که آخرین آمار نش��ان می دهد که رابطه 
کارگزاری ما با ۵۷ بانک خارجی قطعی ش��ده 
اس��ت.افخمی ادامه داد: ای��ن ۵۷ بانک در ۲۲ 
کشورهس��تند که ۱۴ بان��ک اروپایی و ۸ بانک 
هم آس��یایی است و امیدواریم صرفه جویی که 
از محل نقل و انتقال پول به دست می آید، عاید 
کشور ش��ود.مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
با بیان اینکه ما س��هامدار ی��ک بانک اروپایی 
به نام »بانک تجاری ایران و اروپا« هس��تیم که 
مق��ر آن در اروپا اس��ت، افزود: ای��ن بانک در 
پنج ماه گذش��ته رقمی که به صورت یورو در 
اروپا جابجا کرده، ۵.۵ میلیارد یورو بوده است 

که در گذش��ته ما باید ۱۰ ت��ا ۱۱ درصد بابت 
انتقال این پول کارمزد پرداخت می کردیم.وی 
با اشاره به اینکه االن این رقم به زیر نیم درصد 
رسیده است، گفت: پرداخت ۱۰ تا ۱۱ درصد 
کارمزد، هزینه زیادی بود که به کش��ور تحمیل 
می ش��د اما االن صرفه جویی زی��ادی را از این 
محل به دس��ت آورده ایم که ای��ن هم از نتایج 
برجام بود.افخمی با اشاره به طرح هایی که پنج 
ماهه ابتدایی امس��ال با تامین مالی پروژه ها به 
نتیجه رسیده اس��ت، افزود: ۳۰ طرح عماًل در 
پنج ماهه امس��ال به تولید و بهره برداری رسید 

ک��ه ۱۳ واحد ب��زرگ و ۱۷ واح��د کوچک و 
متوس��ط بوده اس��ت.مدیرعامل بانک صنعت 
و مع��دن ادامه داد: در واحده��ای بزرگ ۵۵۰ 
میلیون دالر س��رمایه گذاری انجام ش��د که این 
س��رمایه گذاری از محل منابع مالی بانک بوده 
است، مانند پتروشیمی مهاباد یا نیروگاه کهنوج.
وی با اش��اره به ورود بان��ک صنعت و معدن 
به پروژه های بزرگ زیرس��اختی اظهار داشت: 
یکی از این پروژه ها، خطوط راه آهن و توسعه 
شبکه بود که برای نخستین بار قطار سریع السیر 
را ب��ا تأمین مالی از محل خط اعتباری چین با 

رقم ۱.۸ میلیارد دالر انج��ام دادیم که LC آن 
باز ش��ده و پروژه عملیاتی شده است.افخمی 
با اش��اره به اینکه امیدواری��م این پروژه مطابق 
با زمانبندی در ۲.۵ س��ال به بهره برداری برسد، 
افزود: در پروژه برقی کردن قطار تهران � مشهد 
هم مطالعاتی را برای فاینانس انجام دادیم و اگر 
موفق به دریافت فاینانس اروپا یا چین شویم، 
این دومین پروژه بزرگ ما در بخش زیرساخت 
خواهد بود.وی با اش��اره به قرارداد با صندوق 
توس��عه ملی اظهار داش��ت: این صندوق منابع 
ارزی م��ا را تأمین می کند که دو قرارداد بزرگ 
با آنها داش��تیم اول مربوط به س��ال ۹۲ بود که 
۵.۹ میلیارد یورو قرارداد بس��ته ش��ده بود که از 
این رقم ۴.۱ میلیارد یورو گشایش اعتبار کردیم.
مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن اف��زود: از این 
میزان حدود دو میلیارد یورو گشایش اعتبار شده 
است و قرارداد آن ۳.۱ میلیارد یورو بود که تاکنون 
۲.۹ میلیارد یورو را به مرحله قرارداد رس��اندیم.
وی با اشاره به گشایش اعتبار در پنج ماهه ابتدایی 
امس��ال گفت: در این م��دت ۳۴۱ میلیون یورو 
گشایش اعتبار ش��ده است که امیدواریم تا پایان 
سال این گشایش اعتبار به دو میلیارد یورو برسد 
که البته این به غیر از سپرده گذاری ارزی است که 
از صندوق توسعه ملی گرفتیم.افخمی با اشاره به 
حضور این بانک در پروژه های نفت و گاز گفت: 

ما در سال ۹۴، ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه 
س��پرده گرفتیم که آن را در اختیار بخش نفت و 
گاز قرار دادیم. همچنین در این مدت ۲۰۰ میلیون 
دالر خ��ط اعتباری که از صندوق گرفته بودیم را 
تس��ویه کردیم و دیگر بدهی به صندوق توسعه 
ملی نداریم.وی با اشاره به اینکه بانک صنعت و 
معدن یک بانک توسعه ای است و شعبات زیادی 
ندارد، افزود: ما ۶۲ ش��عبه در کشور داریم که آن 
هم برای تسهیل رابطه با مشتریان است؛ بنابراین ما 
سپرده جذب نمی کنیم به همین دلیل منابع باید از 
محل سرمایه های بانک باشد که موضوعیت اصلی 

بانک های توسعه ای هم همین است.
مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن افزود: 
سرمایه بانک از س��ال ۸۶ که به ۲۱۰۰ میلیارد 
تومان افزایش یافته بود تا س��ال ۹۴ افزایش��ی 
نداش��ت اما در س��ال ۹۴، ۵۰۰ میلیارد تومان 
افزایش سرمایه دادیم که سرمایه بانک به ۲۶۰۰ 

میلیارد تومان رسید.
وی با اش��اره به اینکه ای��ن رقم معادل 
۸۰۰ میلیون دالر اس��ت که بس��یار س��رمایه 
پایینی به ش��مار می رود، گفت: االن س��رمایه 
بان��ک به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در هفته 
گذش��ته رس��یده اس��ت.افخمی با بیان اینکه 
در س��ال های ۹۳ و ۹۴ ح��دود ۸۷۵ میلیارد 
توم��ان خط اعتباری از بانک مرکزی گرفتیم، 
گفت: عالوه بر این ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر 
هم اختصاص پی��دا می کند که صرف صنایع 
کوچ��ک و متوس��ط خواهد ش��د.مدیرعامل 
بان��ک صنع��ت و معدن با اش��اره ب��ه اینکه 
در این دو س��ال ما ۱۶۰۰ میلی��ارد تومان از 
صندوق توس��عه خط اعتباری گرفتیم، اظهار 
داش��ت: تاکنون ۱۲۰۰ میلی��ارد تومان از این 
راه بازپرداخ��ت کردی��م. همچنین در س��ال 
۹۴، ۸۰۰۰ میلی��ارد تومان پرداختی داش��تیم 
که امسال به همین میزان افزایش پیدا می کند.

مرتضی ش��هیدزاده، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک کش��اورزی ضمن گرامیداشت 
هفت��ه دولت،با اش��اره به این ک��ه باالترین رقم 
رشد اقتصادی کشور متعلق به بخش کشاورزی 
اس��ت، ادام��ه حمایت دولت و توج��ه ویژه به 
بخش کش��اورزی را ضامن تامین امنیت غذایی 
و رس��یدن به خودکفایی دانس��ت.وی در ادامه 
 بان��ک کش��اورزی را در عرص��ه روابط بانکی 
بین المللی پیشرو دانست و اظهار داشت: بانک 
کش��اورزی قبل از برجام با چهار بانک خارجی 
روابط کارگزاری داشت ولی پس از برجام این 
تعداد به ۷۸ عدد رسید و درحال حاضر جامعه 
بین المللی بیشترین ارتباط را در سیستم بانکی 
کشور با بانک کش��اورزی برقرار کرده است به 
طوری که این بانک مورد وثوق موسسات معتبر 
بانکداری بین المللی نظیر بنکرویورومانی قرار 
دارد. وی اف��زود: تا کنون بیش از چهار میلیارد 
دالر گش��ایش LC انجام ش��ده و امیدواریم تا 
پایان سال جاری  این رقم به بیش از پنج میلیارد 
دالربرسد.ش��هید زاده اقدامات بانک کشاورزی 
در زمینه مدیریت مص��رف ازجمله حمایت از 
توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای، پرورش 
ماهی در قفس و اس��تفاده از زنجی��ره تامین را 
برخاسته از  حمایت دولت و منابع مالی مردمی 
دانست ویکی از موفقیت های بانک کشاورزی 
را جمع آوری بیش��ترین منابع مالی مردمی و به 
کارگیری در راه حمایت مالی بخش کشاورزی 
اعالم کرد.وی با بیان این که تراز صادرات نسبت 

به واردات برای اولین بار پیش��ی گرفته است و 
این افتخار در اثر پش��تیبانی دولت از تولید ملی 
و در اج��رای فرامین مقام معظ��م رهبری بوده 
اس��ت، گفت: بانک کش��اورزی تالش می کند 
در راه بهبود ش��اخص های اقتصادی ، حمایت 
از تولی��د مل��ی و بهبود ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی گام بردارد و هدف این بانک حمایت 
از تولید ملی استاندارد به منظور صادرات پایدار 
و جذب بازارهای دائمی است که خود موجب 
تداوم و کیفی��ت تولید خواهد شد.ش��هیدزاده 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
بحران منابع آب��ی و راندمان پایین مصرف آب 
در بخش کشاورزی، یکی از اولویت های بانک 
کش��اورزی را حمایت از طرح ه��ای پرورش 
ماهی در قفس با نرخ تولید پنج برابر و مصرف 
آب دریا برش��مرد و آمادگی بانک کشاورزی را 
ب��رای انجام تعهدات ۲۰۰ ه��زار تنی دولت در 
برنامه توسعه اعالم کرد. وی افزود: برای توسعه 
سیس��تم های آبیاری تحت فش��ار ۵۰۰ میلیون 
دالر ارز در اختیار بانک کش��اورزی قرار گرفته 

است.ش��هیدزاده همچنین اولویت دیگر بانک 
کشاورزی در این زمینه را تغییر الگوی کشت و 
توسعه گلخانه ها با توجه به کاهش ۹۰ درصدی 
مص��رف آب در آن ه��ا اع��الم ک��رد و گفت: 
 هدف ما تحقق تعهدات ۱۸۰۰ هکتاری کش��ت 
گلخان��ه ای اس��ت و اخیرا ب��رای احداث ۷۵۰ 

هکتار مجتمع گلخانه ای کشت هایدروپونیک 
در کرمان  به روش اروپای غربی ، اقدامات اولیه 
وحمایت مالی و کارشناسی آغاز شده است.وی 
همچنین کاهش نرخ تسهیالت سرمایه گذاری 
کشاورزی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد را با توجه 
به این که نرخ تمام ش��ده باالت��ر از ۱۵ درصد 

اس��ت، نتیجه حمایت دولت و مساعدت بانک 
کش��اورزی به تولید داخلی دانست.شهیدزاده با 
بیان این مطلب که اقتص��اد دانش بنیان همواره 
م��ورد تاکید مق��ام معظم رهبری و در دس��تور 
کار بانک کش��اورزی بوده اس��ت، ب��ه معرفی 
مرکز پژوهش های راهبردی بانک کش��اورزی 
پرداخ��ت و از کارشناس��ان و محققان دعوت 
کرد ایده ها و نتایج پژوهش های خود را برای 
اس��تفاده در پروژه های بانک و اعتالی بخش 
کش��اورزی با این مرکز به اش��تراک بگذارند.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به این ک��ه دولت در 
پایان س��ال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۱۰۵۰ میلیارد ریال از 
بدهی صندوق بیمه به بانک کش��اورزی را به 
عهده گرفته اس��ت گف��ت: اگرچه طلب بانک 
از دولت مربوط به دولت های قبل اس��ت ولی 
دولت حاضر تمام تالش خود را برای تس��ویه 
این بده��ی انجام داده است.ش��هیدزاده درباره 
افزایش س��رمایه بانک کشاورزی گفت: دولت 
۵۰۰۰ میلیارد ریال از رقم بودجه سال ۱۳۹۴ و 
۳۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار افزایش سرمایه 

بانک ها در س��ال ۹۵ را  برای افزایش سرمایه  
بان��ک کش��اورزی اختصاص داده اس��ت.وی 
افزود: امیدواریم با تداوم این روند مش��کل و 
دغدغه کمبود کفایت سرمایه بانک کشاورزی 
برطرف ش��ود. وی بانک کشاورزی را درزمینه 
تحقق اه��داف اقتصاد مقاومت��ی و حمایت از 
توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، 
پیش��رو و دارای رتب��ه اول در سیس��تم بانکی 
اع��الم کرد.وی افزایش ضریب مکانیزاس��یون 
برای اس��تفاده بهینه از ان��رژی و مدرنیزه کردن 
تولید کش��اورزی و دامی را جزو اولویت های 
بانک کش��اورزی دانس��ت و در راستای دستور 
مقام معظم رهبری، سقف پرداخت تسهیالت در 
این بخش را بدون محدودیت اعالم کرد.شهید 
زاده تصریح کرد: تسهیالت درخواستی به بیش 
از ۸۵ درصد پرونده های تکمیل شده پرداخت 
شده است و نقص در پرونده ها عمدتا به دلیل 
مش��کالت تامین وثیقه بوده است که با رایزنی 
بان��ک و ش��رکت بیمه منبعد بیم��ه اعتباری به 
میزان ۵۰ درصد می تواند جایگزین وثیقه شود.
شهیدزاده میزان خرید گندم مازاد کشاورزان در 
سال جاری را بیش از پیش بینی انجام شده و تا 
کنون ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴۰ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد وافزود:  تامین منابع 
ب��رای پرداخت وجوه گندم  با حمایت دولت و 
تالش بانک کشاورزی از محل اعتبارات دولتی، 
فروش اوراق س��لف م��وازی و فروش گندم تا 

پایان شهریور تامین خواهد شد.

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات اعالم 
کرد: با توجه به قانون اخیر مجلس در اصالحیه 
بودجه از محل تس��عیر نرخ ارز، بانک توسعه 
صادرات با افزایش ۸۸۰۰ میلیارد ریالی سرمایه 

مواجه خواهد شد.
علی صالح آبادی با اش��اره به عدم اضافه 
برداش��ت بانک توسعه صادرات از منابع بانک 
مرک��زی افزود: وجوه ن��زد این بانک متعلق به 
خطوط اعتباری اس��ت که از این محل ۸۸۰۰ 
میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه 
صادرات و از محل تسعیر ارز با توجه به مصوبه 
اخیر مجلس پیش بینی ش��ده است.به گفته وی 
هم اکنون س��رمایه بانک توس��عه صادرات ۲۵ 
هزار میلیارد ریال اس��ت.صالح آبادی با اشاره 
به پرداخت یارانه س��ود به تسهیالت صادراتی 
براس��اس تفاهم نامه منعقده با سازمان توسعه 
تجارت گفت : به این منظور ۲۲۰ میلیارد ریال 
اختصاص یافته اس��ت که در سراس��ر کش��ور 
تاکنون نزدیک به ۴۹ میلیارد ریال به حس��اب 

صادرکنندگان واریز شده است. در ضمن ارقام 
یاد ش��ده برای امس��ال فراتر از گذشته بوده و 
حدود س��ه هزار میلیارد ریال خواهد بود.وی 
ب��ا اعالم این مطلب که بن��گاه های کوچک و 
متوس��ط توانمندی ایجاد اش��تغال پایدار را در 
کشور دارا هس��تند افزود : بانک در این زمینه 
عملک��رد قابل توجهی داش��ته اس��ت به بیش 
از ۹۸ ش��رکت بالغ بر دوه��زار و ۳۸۴ میلیارد 
 ریال تس��هیالت اعطا ش��ده است و مهم ترین 
اس��تان ه��ای دریاف��ت کننده این تس��هیالت 
از ش��عب ای��ن بانک تهران ، کرم��ان، فارس ، 

خراسان رضوی و یزد هستند.
به گفت��ه صالح آبادی درزمین��ه بانکداری 
بین المللی بانک توس��عه صادرات با ۹۰ بانک 
رابطه کارگ��زاری برقرار ک��رده و امکان حواله 
و گش��ایش اعتبار با ۶۵ کش��ور فراهم گردیده 
اس��ت . همچنین به منظور نقل و انتقال وجوه 
در ۲۱ بانک خارجی افتتاح حساب شده است.
وی با اش��اره به دریافت خط اعتباری سه هزار 

میلیاردی از صندوق توس��عه ملی برای شرکت 
های صادرکننده گفت: همچنین یک میلیارد دالر 
خط اعتباری ارزی در قالب اعتبار خریدار برای 
صادرات خدمات فنی مهندس��ی در نظر گرفته 

شده اس��ت به این ش��رط که ۶۰ درصد کاالی 
ایرانی برای ساخت در آن کشور استفاده شود.

صالح آب��ادی ب��ا اش��اره به ارتباط��ات بین 
 بانکی با ۶ بانک روس��ی گفت: با کشور روسیه 

هماهنگ��ی های��ی انج��ام داده ایم تا ص��ادرات 
از بزرگتری��ن  ایران��ی در یک��ی  محص��والت 
فروشگاه های این کش��ور به نام" مگنت" عرضه 
ش��ود که ای��ن ابتدای هم��کاری ایران با کش��ور 
روس��یه برای توسعه صادرات محسوب می شود.
صالح آبادی با بیان اینکه برقراری ارتباط اقتصادی 
پایداربا کشورهای همسایه یکی ازمحورهای اقتصاد 
مقاومتی اس��ت،گفت: عالوه بر برقراری ارتباط با 
روسیه طرح انتقال برق بین ارمنستان و ایران در یک 
سال پیش شروع شده و همچنان در حال پیگیری 
است. امیدواریم سال آینده این طرح به بهره برداری 
برس��د، پس از بهره برداری مبادله برق بین ایران و 
ارمنستان انجام خواهد شد.وی در تشریح عملکرد 
اعتباری بانک توس��عه صادرات گفت: تسهیالت 
اعطایی در طی پنج ماه سال جاری بالغ بر ۷۹۸ر۱۷ 
میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، معادل ۳۶ درصد رشد داشته است. در پایان 
مرداد ماه سال جاری مانده تسهیالت بانک بالغ بر 
۶۴۳ر۱۳۳ میلیارد ریال اس��ت که نسبت به مدت 

مشابه س��ال قبل ۴ر۳۶ درصد رشد داشته است.
به گفته مدیرعامل بانک توس��عه صادرات، مانده 
تس��هیالت اعطایی بانک در پایان مرداد ماه ۵ر۱۸ 
درصد به صورت ریالی و ۵ر۸۱ درصد به صورت 
ارزی است.مانده س��پرده های ریالی اشخاص در 
پایان مرداد ماه سال جاری معادل ۱۵۲ر۱۷ میلیارد 
ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۲۵ درصد رشد داش��ته است. مانده سپرده های 
ارزی اش��خاص در پای��ان مرداد ماه س��ال جاری 
معادل ۵۲۳ میلیون دالر است که این میزان، مشابه 
س��ال گذشته است.وی با اشاره به طرح های مهم 
تامین مالی شده بانک توسعه صادرات اعالم کرد: 
بزرگترین اعتبار اسنادی بانک توسعه صادرات ایران 
در سال ۱۳۹۴ به ارزش ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو 
برای پروژه پتروشیمی بوشهر گشایش یافته است 
با ارزش ترین پروژه بانک در طول دوران فعالیت 
است. این پروژه از محل فاینانس چین انجام شده و 
ساالنه سه میلیارد دالر صادرات غیر نفتی را افزایش 

خواهد داد.

با راه اندازی واحد بانکداری صنایع کوچک و متوسط صورت پذیرفت؛

 اعطای تسهیالت به ۷۱۲ واحد 
با رقم 9۷0 میلیارد تومان

مدیرعامل بانک کشاورزی:

  از تولید ملی استاندارد با هدف صادرات پایدار 
حمایت خواهیم کرد

سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش می یابد

    


