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واکنش کارشناسان بانکی:

بدون تیتر

هاي صنفي كاريابيهاي
دبيركل كانون انجمن
سراسر كشور گفت :صندوق سازمان تامين اجتماعي
رغم گذش���ت سه ماه از تصويب قانون مذكور و ابالغ
به
دس���تورالعمل نحوه چگونگ���ي اجراي آن در  40روز
گذشته توسط وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با طرح
مسایلي غيركارشناسي و فني از اجراي وظيفه قانوني
خود شانه خالي ميكند.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اعالم اینکه س���ه
برابر شدن یارانهها بازی دو لبه است ،گفت :در یک بعد
ها و توزیع پول در جامعه قدرت خرید
با افزایش یارانه
م���ردم افزایش پیدا کرده و تقاضا تقویت پیدا میکند،
از سوی دیگر با افزایش نقدینگی بدون توجه به بخش
تولید شاهد تورم خواهیم بود.
وزیر دادگستری نرخهای جدید دیه کامل مرد
مسلمان که  67/5میلیون تومان در ماههای غیرحرام
و  90میلیون تومان در ماههای حرام است را برای اجرا
از اول آبان ماه امسال ابالغ کرد.
رییس س���ازمان چای کشور در مورد دلیل عدم
پرداخ���ت پول چایکاران گفت :دولت جواب بدهد که
چرا پول چایکاران را نمیدهد.
وزیر نفت از مدیران ش���رکتهای تولیدکننده
نفت (س���ه ش���رکت اصلی تولیدکننده نفت و برخی
مدیران دیگر) خواس���ته اس���ت با فرض وجود منابع
کاف���ی مالی ،برنامه خ���ود را برای افزایش تولید نفت
ارایه کنند.
رییس موسس���ه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران گفت :مهلت جدیدی برای تولید و شمارهگذاری
پیکان و روآ صادر نخواهد شد.
وانت
طرح اس���تیضاح وزیر نیروی دولت دهم برای بار
دوم ب���ه دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در حوزه
آب و سدس���ازی و همچنین عدم پرداخت مطالبات
پیمانکاران برق در مجلس تهیه شد .تالش نمایندگان
مجلس برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم
در حالی شکل گرفته است که وی  15اسفند ماه سال
گذش���ته نیز به دلیل ناکارآم���دی و مدیریت با طرح
اس���تیضاح به صحن مجلس فراخوانده شد اما با کسب
 102رای مخالف اس���تیضاح در برابر  101رای موافق
توانست بار دیگر به وزارت نیرو بازگردد.
وزی���ر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه
کیفیت یک ش���انس نیست ،گفت :سازمان استاندارد
و تحقیق���ات صنعتی ایران باید زمینهای را فراهم کند
که کاالهای غیر اس���تاندارد از بازار ایران خداحافظی
کنند.
مع���اون وزیر راه و شهرس���ازی با انتقاد از عدم
برآورد نوع واقعی زمین در س���اخت و سازهای شهری،
از افزایش  15درصدی هزینه تمام شده مسکن ناشی
از این عملکرد خبر داد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار اس���تان
تهران با اشاره به عرضه تخم مرغ از سایر شهرستانها با
بدترین کیفیت در بازار تهران گفت :حتی واردات تخم
مرغ از ترکیه در کنترل قیمت کمکی نکرده است.
روی خط بازار
انواع سکه
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مسووالن در برابر تحریم بانک مرکزی سکوت نکنند
آمری���کا تالش تازهای را برای جلب حمایت متحدانش در مورد تحریم بانک
مرکزی ایران آغاز کرده است.
فارس به نقل از فایننشال تایمز -دیوید کوهن ،معاون وزارت خزانهداری
کرد ،گفت:
آمریکا که در کمیته بانکی مجلس س���نا در واش���نگتن صحبت می
ها و موسسات مالی آمریکا اجازه ارتباط با بانک مرکزی ایران را ندارند.
بانک
آمریکا با ادعای تالش ایران برای ترور س���فیر عربس���تان دور جدیدی از
های خود را برای ترغیب کشورها به تحریم ایران آغاز کرده است.
تالش
در ادامه فشار کنگره بر دولت آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران
بی بی س���ی گزارش داد که برای دومین روز متوالی شماری از مقامهای ارشد
کنگره آمریکا خواهان تحریم بانک مرکزی ایران در واکنش به آنچه تالش ایران
برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن میخوانند شدهاند.
داری آمریکا در نشست کمیته
دیوید کوهن از مقامهای ارش���د وزارت خزانه
روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد و گفت :دولت باراک اوباما مشغول
المللی از تحریم بانک مرکزی ایران است.
جلب حمایت بین
هاورد برمن ،رییس دموکرات این کمیته گفت :به نظر من حمایت فزایندهای
از تحریم بانک مرکزی ایران وجود دارد.
وی اف���زود :هی���چ چیزی به غیر از این تحریمها بر اقتصاد و درآمد ایران اثر
نخواهد گذاشت.
تحریم بانک مرکزی در دنیا س��ابقه ندارد؛ مسووالن واکنش نشان
دهند
داری آمریکا مبنی بر تحریم
همزمان با اعالم این خبر به نقل از معاون خزانه
بانک مرکزی ایران ،فعاالن بانکی ضمن اینکه این مورد را بیس���ابقه دانستند از

مقامات سیاستگذار پولی کشور خواستند به این مورد واکنش نشان دهند.
در این راس���تا سید بهاءالدین حسینیهاشمی ،مدیرعامل سابق بانک تات
درباره تصمیم آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران اظهار داشت :بانک مرکزی
هر کشوری مقام تنظیمکننده سیاستهای پولی و بانکی برای آن کشور است و
المللی نسبت به مسوولیت خود اقدام میکند.
هم در عرصه داخلی و بین
وی افزود :بانک مرکزی یک بانک انتفاعی و دارای فعالیت تجاری نیس���ت و
ها نام برد که نقش سیاستگذاری
توان از آن به عنوان "بانک" بانک
به عبارتی می

برای شبکه بانکی را دارد.
مدیرعامل س���ابق بانک تات با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان بانک دولت
نیز حس���اب میش���ود ،گفت :تحریم بانک مرکزی در دنیا سابقه نداشته است؛
این مورد یک نوع سوءاستفاده از موقعیت بینالمللی آمریکاست که میخواهد
این اقدام را انجام دهد.
ادامه داد :شاید منظور از قصد تحریم بانک مرکزی ایران
هاش���می
حسینی
تحریم مدیران ارش���د این بانک باشد ،چراکه بانک مرکزی فعالیتهای پولی
و بانکی ندارد.
وی ضمن اینکه تحریم بانک مرکزی را بی معنی دانست ،گفت :بانک مرکزی
کشور برای س���اماندهی پولی و بانکی مردم آن کشور است در حقیقت آمریکا
میخواهد برای مردم ایران مضیقه درست کند.
به گفته مدیرعامل س���ابق بانک تات ،آمریکا در ش���رایطی میخواهد بانک
الملل نباید فشار و یا
مرکزی ایران را تحریم کند که طبق قوانین س���ازمان بین
محدودیت علیه مردم کشورها ایجاد شود.
فرید ضیاءالملکی نیز در واکنش به سیاست اخیر آمریکا مبنی بر تحریم بانک
ال بعید به حساب میآید
مرکزی اظهار داش���ت :تحریم بانک مرکزی امری کام 
که در هیچ جای دنیا دیده نشده است.
این کارش���ناس بانکی تاکید کرد :مقامات بانک مرکزی باید هرچه سریعتر
به این اظهارات واکنش نشان دهند.
مقامات ایران در واکنش این ادعاها را رد کرده و آن را در راستای سیاستهای
ضد ایرانی واش���نگتن ارزیابی کردهاند .بسیاری از سیاستمداران و اندیشمندان
جهان نیز نسبت به صحت ادعای آمریکا ابراز تردید کردهاند.

گزارش اختالس این هفته نهایی میشود

تاسیس بانکهای منطقهای در دستور کار

یک عضو کمیس���یون اصل  90از جلس���ه ویژه این کمیسیون طی دوشنبه هفته جاری و احتمال رایگیری گزارش اختالس بزرگ
در این جلسه خبر داد و گفت :در هفته جاری این گزارش نهایی میشود.
بیما -سید فاضل موسوی درباره وضعیت بررسی گزارش ویژه اختالس بزرگ در کمیسیون اصل  90اظهار داشت :در هفته گذشته
این کمیسیون جلسات متعددی برای بررسی گزارش ویژه اختالس بزرگ داشت ولی نتیجهای حاصل نشد.این عضو کمیسیون اصل
 90درباره محور این گزارش نیز گفت :تا زمانی که این گزارش قطعی نشده نمیتوان به بیان محورهای آن پرداخت چراکه این امر به
معنای حکمی میماند که هنوز صادر نشده است.موسوی ادامه داد :هنوز این گزارش آماده نشده و زمانی که اعضای کمیسیون اصل
 90به این گزارش رای بدهند به منزله نهایی شدن آن خواهد بود؛ این هفته این گزارش نهایی میشود.وی تاکید کرد :زمانی که رای
گیری در کمیسیون اصل  90انجام شود موضوع به هیات رییسه مجلس ارایه میشود تا در اسرع وقت رسیدگی به آن در صحن علنی
آغاز ش���ود.این نماینده مجلس درباره احضار رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به کمیس���یون اصل  90نیز گفت :به واس���طه این
پرونده بهمنی و حس���ینی دایم با کمیس���یون ارتباط دارند و توضیحاتی را باید ارایه دهند.اعضای کمیسیون اصل  90از هفته گذشته
بررسی گزارش ویژه اختالس بزرگ را در این کمیسیون آغاز کردهاند اما تاکنون به جمعبندی و رایگیری نرسیدهاند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاس���یس بانکهای منطقهای در دس���تور کار قرار دارد ،گفت :بهبود
کیفیت و خدماتدهی بانکها از اولویتهای نظام بانکی است.
مهر -اصغر ابوالحس���نی هس���تیانی افزود :بررسی تاس���یس بانکهای منطقهای در دستور کار شورای پول و اعتبار
قرار دارد.
های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد :با نهایی شدن موضوع تاسیس
معاون امور بانکی ،بیمه و شرکت
ای در شورای پول و اعتبار نتایج توسط سخنگو اعالم خواهد شد.
بانکهای منطقه
های کشور و مجوزهای صادره را در حال حاضر کافی ارزیابی کرد و افزود :بهبود کیفیت و خدماتدهی
وی تعداد بانک
از سوی سیستم بانکی در اولویت قرار دارد.
ابوالحس���نی خاطرنش���ان کرد :در سالهای اخیر مجوزهای زیادی برای تاس���یس بانکهای جدید از سوی شورای
پول و اعتبار صادر ش���ده ،بنابراین بهتر اس���ت که به خدماتدهی بانکها توجه شود و دیگر نیاز به ارایه مجوزهای جدید
نیست.

عضو کمیس���یون برنامه و بودجه مجلس
درباره وعده سه برابر شدن یارانه نقدی گفت:
افزایش یارانهها ممکن است ولی با پنج برابر
شدن قیمتها.
ایسنا -موس���یالرضا ثروتی در واکنش
به وعده رییس جمهور مبنی بر افزایش س���ه
برابری یارانهها اظهار داش���ت :امکان افزایش
یارانهها ب���ه  10برابر هم وجود دارد ولی این
امر مس���تلزم آن است که منابع تامین شود،
منابع وقتی تامین میشود که قیمتها به چند
برابر افزایش یابد.
وی با اش���اره به اینکه هماکنون در همین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه

افزایش یارانهها ممکن است ولی با پنج برابر شدن قیمتها
وضعی���ت موجود  16ه���زار میلیارد تومان
کس���ری بودجه وج���ود دارد ،افزود :منظور
دولت از افزایش سه برابری یارانهها این است
ها را باید پن���ج برابر کند ،چراکه
ک���ه قیمت
اکن���ون همین مقدار افزایش در پرداخت
هم
یارانهها  16هزار میلیارد تومان کسری دارد.
ثروت���ی در ادامه تصری���ح کرد 54 :هزار
میلیارد توم���ان آخرین مصوبه مجلس بوده

واگذاری صادرات برق
به بخش خصوصی
مدیرعامل ش���رکت مدیریت شبکه برق با اشاره به صدور
نزدیک به  4میلیارد کیلووات س���اعت انرژی در ش���ش ماهه
نخس���ت امس���ال ،از امکان واگذاری صادرات برق به بخش
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خصوصی خبر داد و گفت :به زودی س���اخت نیروگاه مشترک
ایران -ترکیه آغاز میشود.
ایرن��ا  -میرفتاح فتاحقرهباغ با بی���ان اینکه ایران با تمام
کشورهایی که مرز خاکی دارد ،انرژی الکتریکی مبادله میکند،
گفت :هم اکنون ایران با کش���ورهای عراق ،ترکیه ،ارمنستان،
ترکمنس���تان ،آذربایجان ،پاکس���تان و افغانس���تان تبادل

نگاهی به سهام شرکت های فاوا
نام شركت
شركت مخابرات ايران
هاي مخابرات شهيد قندي
كابل
پردازي ايران
داده
خدمات انفورماتيك
ايران ارقام
ارتباطات سيار ايران
افرانت
افرانت

قيمت
3627
2557
2035
12983
3911
49983
15601
10622

که از این رقم  10هزار میلیارد تومان س���هم
تولید 4 ،هزار میلیارد تومان س���هم عوارض،
ها و  40هزار میلیارد
ش���هرداریها و دهیاری
تومان دیگر ه���م برای پرداخت یارانه نقدی
به خانوار است.
عضو کمیس���یون برنامه و بودجه مجلس
در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری
مبنی بر اینکه دولت به غیر از پرداخت نقدی

تغيير(درصد)
0/27ـ
2/96ـ
3/78ـ
+0/05
0/31ـ
0/14ـ
3/33ـ
1/04ـ

الکتریکی دارد و بیشترین صادرات برق ایران به عراق است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعالم اینکه
در شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به  4میلیارد کیلووات
س���اعت انرژی صادر و  2میلی���ارد و یکصد میلیون کیلووات
س���اعت نیز انرژی وارد کرده ایم ،تصریح کرد :هم اکنون امکان
صادرات برق توس���ط بخش خصوصی در حال پیگیری است و

آمار معامالت بورس
مجموع حجم معامالت

 425ميليون سهم

مجموع ارزش معامالت

 1/120/069ميليون ريال

جمع تعداد معامالت

 15672معامله

ارزش بازار

 1/270/010ميليارد ريال

فراخوان بانک توسعه اسالمی
برای "جایزه علوم و فناوری"

خودپردازهای بانک ملی ایران
تا  6هزار دستگاه افزایش مییابد

بانک توس���عه اس�ل�امی( )BIDبا انتش���ار فراخوانی
عموم���ی اع�ل�ام کرد که دهمی���ن دوره «جای���زه علوم و
فناوری» ویژه موسس���ات مالی کشورهای اسالمی به زودی
شود.
آغاز می
رس��انی « -»africanmanagerدر
پایگاه اطالع
این فراخوان آمده اس���ت :بانک توسعه اسالمی برای انتخاب
سه موسس���ه برتر مالی در کشورهای اسالمی ،دهمین دوره
های آتی برگزار
مس���ابقه «جایزه علوم و فناوری» را طی ماه
خواهد کرد.
موسس���ات مالی برای ش���رکت در این دوره از مسابقات،
های
های خود در زمینه توس���عه علوم و فناوری
باید فعالیت
نوین ،توس���عه کشاورزی ،فناوری اطالعات ،نانو تکنولوژی و
علوم دارویی در کش���ورهای اسالمی را به دبیرخانه مسابقات
تحویل دهند.
برن���دگان این دوره ،در س���ی و هفتمین اجالس عمومی
ماه سال
اعضای بانک توس���عه اسالمی که  ۱۵و  ۱۶فروردین
 ۱۳۹۱در خارطوم ،پایتخت س���ودان ،برگزار خواهد ش���د،
شوند.
معرفی می
بانک توسعه اسالمی برای هر یک از برندگان مبلغ صد هزار
دالر جایزه نقدی در نظر گرفته است.

بانک ملی ایران در نظر دارد با توس����عه بانکداری الکترونیکی ،تعداد خودپردازهای خود را تا
پایان سال آینده به  6هزار دستگاه برساند.
روابط عمومی بانک ملی -این بانک با توجه به گستردگی شبکه شعب خود ،با داشتن 22
درصد از کل خودپردازهای سیستم بانکی ،بیشترین تعداد خودپرداز در شبکه بانکی را دارد که
تعداد خودپردازهای فعال خود را تا پایان شهریور ماه امسال به عدد 4هزارو  864رساند ،این در
های مذکور در پایان سال گذشته 4 ،هزارو  9عدد بود.
حالی است که تعداد دستگاه
بر این اس����اس ،در پایان سال آینده به طور متوس����ط هرشعبه بانک ملی ایران دو خودپرداز
خواهد داشت که نقشی بسزا و موثر درکاهش مراجعه مردم به شعب و تسهیل انجام امور بانکی
آنها ایفا خواهد کرد.
خودپردازهای بانک ملی ایران دارای خدماتی نظیر دریافت مانده حس����اب ،پرداخت اقساط
تس����هیالت ،صدور و تغییر رمز ،دریافت  10گردش آخر حس����اب ،انتقال وجه ،پرداخت قبوض و
اند.
های اعتباری هستند که بر اساس آمارهای موجود عملکرد موفقی داشته
کارت
شارژ س����یم
مطابق آخرین آمار منتش����ر شده توسط بانک مرکزی در تیرماه امسال ،خودپردازهای این بانک
های ش����بکه بانکی را در اختیار
از نظر تعداد  47درصد و از نظر مبلغ  36درصد از کل تراکنش
اند.
داشته
های موفق خودپردازهای سیستم بانکی
بر اساس همین آمار 26 ،درصد از کل تعداد تراکنش
در خرداد امسال متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
تع����داد تراکن����ش خودپردازه����ای بانک ملی ایران در ش����هریورماه امس����ال  91میلیون
و  704ه����زار و  893ع����دد و ب����ه مبل����غ  88ه����زار و  53میلی����ارد و  490میلی����ون
ریال بود.

یارانه ،اه���داف دیگر این قانون را نیز اجرایی
کند ،تاکید کرد :دولت اگر همان فرمایش���ات
مقام معظم رهبری را اجرایی کند و آن را فصل
الخطاب مس���ووالن اجرایی خود قرار دهد،
موضوع اجرای قانون هدفمندی حل ش���ده
تلقی میشود.
دول��ت مصوبات مجلس در راس��تای
قانون هدفمندکردن را اجرایی کند

وی درباره اینکه قوانین تصویب ش���ده در
شوند ،گفت:
مجلس توس���ط دولت اجرا نمی
تاکنون چندین بار از دولت گزارش درخواست
کردهای���م ،دولت یک گزارش هم ارایه نکرده
ک���ه باالخره دولت در اج���رای قانون از چه
منابع���ی و یا با چه س���از و کارهایی در حال
هاست.
اجرای قانون هدفمندی یارانه
ثروتی پرداخت���ن دولت به دادن وعده و
ش���عار را نوعی عادت دانست و خاطرنشان
ک���رد :اغل���ب وعدههای دولت پش���توانه
علم���ی ،منطقی و حقوق���ی و جنبه قانونی
هم ندارند.

به زودی این ش���رایط فراهم خواهد شد که برق تولیدی توسط
بخش خصوصی به کشورهای همسایه صادر شود.
وی همچنی���ن از امکان افزایش تبادل برق ایران با ترکیه
خبر داد و یادآور شد :مذاکرههای زیادی با ترکیه انجام گرفته
اس���ت و این کشور در طرف شرق خود که غرب ایران محسوب
میشود ،نیاز فراوانی به برق دارد.

تاالر شیشه ای در روز گذشته
مقدار
26668/3
1670/4
34261
22739/1
31531/6
20451/6

عنوان شاخص
شاخص كل
 30شركت
آزاد شناور
اول
دوم
صنعت
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تغییر
175/9
13/1
283/4
147/8
231
135/5

ویترین بانک ها

صدور ویزا کارت
در واحدهای ارزی بانک تجارت

بان���ک تجارت به منظور تس���هیل معامالت خرد
مش���تریان عازم خارج از کشور ،اقدام به صدور کارت
ارزی  Visaاز طریق واحدهای ارزی در سراسر کشور
میکند.
رواب��ط عمومی بانک تجارت -براین اس���اس
مش���تریان می توانند با مراجعه به هر یک از واحدهای
ارزی این بانک و افتتاح حساب ارزی نسبت به دریافت
کارت ویزا اقدام کرده و از خدمات ش���رکت  Visaدر
کشور مقصد خود استفاده کنند.
دارندگان این کارت میتوانند در مس���افرتهای
خارج از کشورشان وجه نقد مورد نیاز را از دستگاههای
خودپ���رداز عضو Visaدریاف���ت کنند .همچنین
های فروشpos
مش���تریان میتوانند از طریق پایانه
نصب شده در فروش���گاههای طرف قرارداد شرکت
 Visaخرید ک���رده و برای خریده���ای اینترنتی از
ها و دانش���گاهها ارایه دهنده
فروش���گاهها ،سازمان
های اینترنتی طرف قرارداد با Visa
خدمات در سایت
اقدام کنند.
کارته���ای ارزی  Visaدر دو نوع کالس���یک با
های اعتبار یکهزار2 ،هزار و 5هزار دالر یا معادل
سقف
آن ب���ه ارز یورو و طالیی حداکثر با اعتبار 5هزار دالر
ی���ا معادل آن به ارز یورو در قبال اخذ کارمزد مربوطه
صادر میشوند .کارتهای فوق با مدت اعتبار یک ساله
صادر می شوند و قابلیت تمدید را دارند.
ش���رکت  Visaیکی از س���ه صادر کننده معتبر
کارتهای اعتباری جهان اس���ت که در بیش از 200
کشور جهان قابلیت استفاده دارد.

"بتشكن" مديرعامل
بانك اقتصادنوين شد

ب���ا توديع احمد طاهري بهبهاني ،محمدهاش���م
بتشكن به عنوان مديرعامل جديد بانك اقتصادنوين
معرفي شد.
بینا -در اين مراسم كه با حضور اعضاي هيات مديره
و مديران بانك اقتصادنوين برگزار ش���د ،با اهداي يك
جلد كالم اهلل مجيد و لوح تقدير از زحمات مدير عامل
قبلي بانك اقتصادنوين قدرداني شد.
بتش���كن پيش از اين به عنوان عضو هيات مديره،
عضو هيات عامل ،معاون بانكداري ش���ركتي ،معاونت
ريزي بانك اقتصادنوين ،ریيس
امور اقتصادي و برنامه
هيات مديره بانك همكاريهاي اسالمي ،ریيس هيات
مديره شركت تامين سرمايه نوين و ریيس هيات مديره
بورس و اوراق بهادار مشغول به فعاليت بوده است.

پرداخت  12هزار میلیارد ریال
وام در بانک صنعت ومعدن

از ابتدای س���ال جاری تا پایان شهریور ماه امسال
بانک صنعت ومعدن مبلغ  11هزار و  991میلیارد ریال
تسهیالت را به صنعتگران و کارآفرینان پرداخت کرد.
بینا -مبلغ یاد ش���ده در مقایسه با  10هزار و 361
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده توسط این بانک
در ش���ش ماهه نخست سال گذشته بیانگر  16درصد
افزایش در میزان تسهیالت پرداختی است.
اعتبارات اسنادی ریالی گشایش یافته توسط این
بانک نیز از  2هزار و  400میلیارد ریال در ش���ش ماه
اول سال  1389به  2هزارو  479میلیارد ریال در مدت
مشابه س���ال جاری رسیده که این ارقام نیز  3درصد
رشد در گشایش اعتبارات یاد شده است.
بانک صنعت و معدن از ابتدای سال جاری تا پایان
شهریور ماه  485میلیون دالر اعتبارات اسنادی ارزی
نیز برای متقاضیان این بخش از تسهیالت بانک صنعت
و معدن گشایش کرده است.
میزان مطالبات دریافت ش���ده توسط این بانک
در ش���ش ماه نخست امس���ال  8هزارو  473میلیارد
بوده اس���ت و مبلغ یاد شده در مقایسه با  5هزارو 994
میلیارد ریال مطالبات وصولی س���ال  1389میزان
 41درصد رشد را نشان میدهد.بانک صنعت و معدن
به عن���وان تنها بانک تخصصی بخش صنایع و معادن
های صنعتی و معدنی کشور
کش���ور تامین مالی طرح
را برعهده دارد.
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