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ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ وام ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﺻــﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺸـﻮری اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪﻧﺎﻣﻪ ازدواج ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از اول ﻓﺮوردﯾـﻦ ۹۸
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻤﺪﯾﺪ راﯾﮕﺎن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه
 ﻣـﺪﯾﺮ اداره ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﮐـﺎرتﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻘﻀـﯽ ﺷـﺪه ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺣﻀﻮر در ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻒ  ۶۵۷ﺧﻮدروی اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در ﺳﻪ روز
 ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﺎﺟـﺎ از ﮐﺸـﻒ  ۶۵۷دﺳـﺘﮕﺎه ﺧـﻮدرو اﺣﺘﮑـﺎر ﺷـﺪه در اداﻣﻪ ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ اﺣﺘﮑـﺎر
ﺧﻮدرو ﻃﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺟﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮔﯿﻼن ،ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﺸﻒ و ﻣﺤﻞ دﭘﻮی ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آب ،ﮔﺮان ﺷﺪ
 ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿــﻼب اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺗﻌﺮﻓـﻪ آب از دﻫـﻢ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه  ۹۹ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺷﻮرای اﻗﺘﺼـﺎد
ﻫﻔﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ
 ﻣﻌـﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺳـﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﯿﺰ اﻋﻼـم
ﮐﺮد.

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻄﺎی وام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از دﻫﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد
 اﻋﻄـﺎی وام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ از دﻫﻪ ﺳـﻮم ﺧﺮداد,اﻟﻔﺒـﺎ ﺧـﺒﺮ,ﭘﺎﯾﮕـﺎه و ﺳـﺎﯾﺖ ﺧـﺒﺮ ی ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﯿﻤﻪ,ﺑﺎﻧـﮏ,ورزش,اﻋﻄـﺎی وام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ از دﻫﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد,ﺑﻮرس,ﻧﻔﺖ,اﻧﺮژی,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ,ﮔﺮدﺷﮕﺮی,اﻋﻄﺎی وام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از دﻫﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺧﺘﺮ  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺳﺮ ﺑﺮ ﯾﺪه ﺷﺪ!
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱



ﻋﺼﺮ  ۱ﺧﺮداد  ۱۳۹۹ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎﻟﺶ از ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .دﺧﺘﺮی  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻨﮕﺎن ﻟﻤﯿﺮ از ﺑﺨﺶ ﺣﻮﯾﻖ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﭘﺪرش در ﺧﻮاب ﺳﺮ ﺑﺮ ﯾﺪه ﺷﺪ .ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
 اﮔﺮﭼـﻪ ﺛﺒـﺎت ﻧﺴـﺒﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺴــﮑﻦ در ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﭘﺎرﺳـﺎل ﻓﺮﺻـﺖ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﯾــﺪی ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﺑﺮای ﺗﺒــﺪﯾﻞ اﯾـﻦ ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ،آﺑﺴﺘﻦ ﺻﻌﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺧﻮدروﻧﮕﺎران  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻴـﺎل ﻣﻨﺘﻘــﺪان را از ﺗﻮﻟﻴــﺪ ِ ﭘﺮاﻳـﺪ راﺣـﺖ ﻛﺮدﻳـﻢ /ﺗﺤﺮﻳـﻢ ﺑـﻮدﻳﻢ ،ﻛﺮوﻧـﺎ ﻫـﻢ آﻣـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را اداﻣـﻪ دادﯾـﻢ /در ﺳـﺎﯾﭙﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را اﺻﻼح و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺷﻔﺎف ﮐﺮدهاﯾﻢ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺨﻠﻒ  ۸ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ در ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰو ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺪارکﺷﺎن
دﭼﺎر اﯾﺮاد اﺳﺖ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۳

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۵

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۶

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۷

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۸

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۹

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۰

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱۱

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۲

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۳

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱۴

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۴

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۴

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  -ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

۴

ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۱

ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱۵

۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۸:۳۱

ﭘ ﺮ و ژه ﻫ ﺎ ی د ا ﺧ ﻠ ﯽ و ﺧ ﺎ رﺟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻـﺎدرات و واردات ،ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﺷـﻌﺒﻪ
ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖﺧـﺎم در ﻋﺮاق،
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾـﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧﺎن( -
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی آﻫـﻦاﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣــﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻـر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﻮﻧﯽ ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽویﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰدر ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
در ﺣﻮزه ﺳـﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱۶

 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۳۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄــﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس درﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻـد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺻــﺎدراﺗﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻗﺰوﯾـﻦ ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت
ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزی ،داروﯾﯽ ،ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی  ۶ﻣﯿﻠﯿــــﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار ﯾــﻮروﯾﯽ از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣــﺪاث آبﺷــﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ
ﭼﺎﺑﻬــﺎر  -ﮐﻨــﺎرک اﻋﻄــﺎ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗــﺎﻣﯿﻦ آب ﺷــﺮب ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨــﺎرک و ﭼﺎﺑﻬـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫــﺪ و ﺗﻌــﺪادی از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷـــﻌﺒﻪ ﺳـــﻤﻨﺎن در ﺣــﻮزه ﺻـــﻨﻌﺖ ﻧﺴــﺎﺟﯽ ﺗﺴـــﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﯾــﻮآن ﭼﯿــﻦ ،در ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﺳـــﯿﻢ و ﮐــﺎﺑﻞ
۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺣـﺪاث ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺎرﮔـﺎه – اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧـﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔـﺖﺧــﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺧﻂ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
– ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  – ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧﺎن( – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه از
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻫﻦاﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو،
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗـﺎﻟﺐ ﺧـﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻـر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﻮﻧﯽ ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽویﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰدر ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
در ﺣﻮزه ﺳـﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۳۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس درﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻـد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺻــﺎدراﺗﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻗﺰوﯾـﻦ ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت
ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزی ،داروﯾﯽ ،ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر
– ﮐﻨـﺎرک اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﺷــﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨـﺎرک و ﭼﺎﺑﻬـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗﻌـﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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۱۹

۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ ﭘ ﺮ و ژه ﻫ ﺎ ی د ا ﺧ ﻠ ﯽ و ﺧ ﺎ رﺟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت  -ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ
 ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۲:۲۵

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻﺎدرات و واردات ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣـﺪود ﭼﻬﻞ
ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در
ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺻــﺮف ﺷــﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤـﻮﻧﻪ ،اﺣـﺪاث ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق و
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه – اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه
ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔــﺎه ﺑﺮق زﻣﯿـﻦ ﮔﺮﻣــﺎﯾﯽ – ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾــﺎ  – ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن
)ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧﺎن( – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی آﻫـﻦاﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣــﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻـر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﻮﻧﯽ ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽویﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰدر ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﻳ ﺮا ن
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در ﺣﻮزه ﺳـﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۳۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄــﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس درﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻـد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺻــﺎدراﺗﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻗﺰوﯾـﻦ ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت
ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزی ،داروﯾﯽ ،ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر
– ﮐﻨـﺎرک اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﺷــﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨـﺎرک و ﭼﺎﺑﻬـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗﻌـﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
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اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻓﺮازﻧﯿـﻮز  :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻـﺎدرات و واردات ،ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿـﻮز” ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف
ﺷــﺪه اﺳــﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤــﻮﻧﻪ ،اﺣــﺪاث ﺧــﻂ اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴــﺖﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه – اﺣــﺪاث
ﺗﺼــﻔﯿﻪﺧــﺎﻧﻪ آب ﺷــﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳــﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔــﺖﺧـــﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـــﺎه ﺧـــﻂ اﻧﺘﻘـــﺎل ﺑﺮق
ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼــﻔﯿﻪﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑﺮق زﻣﯿـﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ – ﭘﺮوژه
اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  – ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿـﻢ ﯾﺎرﺧـﺎن( – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه از ﺟﻤﻠﻪ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی آﻫـﻦاﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣــﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻـر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﻮﻧﯽ ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽویﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
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ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰدر ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
در ﺣﻮزه ﺳـﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۳۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄــﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس درﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻـد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺻــﺎدراﺗﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻗﺰوﯾـﻦ ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت
ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزی ،داروﯾﯽ ،ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر
– ﮐﻨـﺎرک اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﺷــﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨـﺎرک و ﭼﺎﺑﻬـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗﻌـﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
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ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰
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۰
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♦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان« در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اراﺋﻪ ﻣـﺪﻟﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻧﻴﺖ رﻓﺘـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﻳـﺎن از ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﻚ در اﻳﺮان) ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات(
ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺳﺎﻧﺎز
--ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات(
ﺟﺰاﯾﺮی ،زﻫﺮا
--ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨـﺪي رﻳﺴـﻚ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳـﺎن ﺑـﺎ روﻳﻜﺮد ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﺳﺎﻣـﺎن ده )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  -ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات(
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ
--ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان
ﭘﺮی وﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ
--ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻓﺴﺎد و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ )ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ(
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﮔﺮﮐﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
--آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﺳﻪ ﺷﺎﺧﮕﯽ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر
رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
--ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن در ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﭘﺎرﺳﺎﻓﺮ ،ﻓﺮﻫﺎد
--ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺷﻬﺒﺎزی ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
--ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﯾﺠـﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻏﯿﺮ ﺟـﺎری در ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و اراﺋـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﺳﺐ در
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻃﯽ دوره ۸۷ - ۸۲
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
--ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﻚ اﯾﺮان در ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﻮرﻟﻮ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
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 --آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﺣﻤﺪی ،ﺣﺒﯿﺐ
--ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﻜﺮد داده ﻛﺎوی )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
ﺳﻬﺮاﺑﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
--ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﻬﺮان
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎرم ،ﻋﺎﻃﻔﻪ
--اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ارزی ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻣﺮادی ،ﻣﺤﻤﺪ
--ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘـﺎء رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان(
ﻧﻮاﺑﯽ ﻗﻤﺼﺮی ،ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎدات
--ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪی وﮐﯿﻞ ،ﻧﻮﯾﺪ
♨ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و داﻧﻠﻮد در
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ:
@int_trade

۷
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﭘ ﺮ و ژه ﻫ ﺎ ی د ا ﺧ ﻠ ﯽ و ﺧ ﺎ رﺟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد /
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻﺎدرات و واردات ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣـﺪود ﭼﻬﻞ
ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در
ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺻــﺮف ﺷــﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤـﻮﻧﻪ ،اﺣـﺪاث ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق و
ﭘﺴـﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه  -اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه
ﻧﻔـﺖ ﺧــﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه ﺧــﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣــﺪاث ﺗﺼــﻔﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺎرﮔـﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ -۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن
)ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎر ﺧﺎن(  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـــﺪاث ﮐﺎرﺧـــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی آﻫــﻦ اﺳـــﻔﻨﺠﯽ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﯾــﻮرو ،اﺣـــﺪاث ﻫﺘـــﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی ۵۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ش ﻣﺶ ﻓﻮﻻدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ
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ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارز آوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪدر
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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