ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻓﺮارو  ۱۰۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

داﻣﺎد وز ﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ
 ﻋﻠﯽاﺷـﺮف ر ﯾﺎﺣﯽ ،داﻣﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖزاده ،وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻓﺴﺎد ۶.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﮐﻪ
در درون اﯾﺮان ﻣﺘـﻮاری و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻤﻨـﻮعاﻟﺨﺮوج ﺑـﻮد ،ﺣﺎﻻـ ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻋﻼـم دادﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺧـﺎرجﮐﺸـﻮر ﮔﺮ ﯾﺨﺘـﻪ و زودﺗﺮ از ﺧـﻮدش ﺧـﺎﻧﻮادهاش را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۹۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وز ﯾﺮ ﺑﻬـﺪاﺷﺖ :وﻗـﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ روزاﻧﻪ  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑـﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮگ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را در ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی
ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ | ﺳﺎ ﯾ ﺖ اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب
 ﻧﻤﮑﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳـﺪ ،از ﺟﻬـﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪی او ،ﭼـﻮن اﯾﻦ وﯾﺮوس ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗﺮ ﯾﻦ وﯾﺮوﺳـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن در ﺟﻬـﺎن وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﺮگ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رواﯾﺘﯽ از ﺧﻠﻮت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺎن
 ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒــﺎر ،ﺗﺼــﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠـﻢﻫــﺎ از داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸــﮕﺎهﻫـﺎی ﺳﺮاﺳــﺮ
ﮐ ﺸﻮر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮﭘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد /ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
 ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﮐﺎﻻﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را
ا ز ا ﻗ ﺸ ﺎ ر آ ﺳ ﯿ ﺐ ﭘ ﺬ ﯾ ﺮ ﺟ ﺎ ﻣ ﻌ ﻪ دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
آﻓﺘﺎب  ۷۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﮐﻮﻟﺮ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﻃﻬﺮ اﺳﺖ
 ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ای در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﻃﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
اﺑ ﻌ ﺎ د ا ﯾ ﻦ ﺣ ﺎ د ﺛ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
آﻓﺘﺎب  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮاﯾﺪ در ﺑﺎزار راﮐﺪ ﺧﻮدرو  ۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرد
 ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺑـﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ در ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﺷـﯿﺒﯽ ﻣﻼـﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺸـﺘﺮی و ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت راه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﺎﻧﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 اﺳـــﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧـــﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و ﻧﯿﺮوﻫــﺎی اﻧﺴــﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ وزارت راه ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﮐﺮد و آن را ﺟﺰو وﻇــﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣــﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ :ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب اﺳﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
 ﻣﺮﮐﺰ رﺳـﺎﻧﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ اﺳـﺪﺑﯿﮕﯽ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻔـﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ۴۴۵ :ﻣﺘﺨﻠﻒ ارزی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻣﻌـﺎون ﻗﻀـﺎﯾﯽ دادﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﺑـﺎ روش ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ارزی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
 ۲۵۰ﻣﺘﺨﻠﻒ ارزی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮای ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه و
 ۴۴۵ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮ ﯾﻮرﻣﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻋﻼم ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘـﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﺷــﯿﻮه ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺷﻬﺮ ﯾﻮر  ۹۹را اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﻋ ﺼﺮ
ﺑﺎزار

ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

ﺻ ﺪا ی
ﭘﻮ ل

ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۸

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﻋ ﺼﺮ
ﺑﺎزار

ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  ۷ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺷﺎﺗﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﺻ ﺪا ی ﭘ ﻮ ل

۸

ﻋﺼﺮ ﭘﺮس

۱

۱۶

۱۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۰۰

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ
۰

 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼــﻞ اﻗﺘﺼــﺎد  -ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ:ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓﻫـﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ روﻧـﻖ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﻮرس ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاریﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی را
اﯾ ﺠﺎ د ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺟـﻮان،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﺮﮐـﺖ ﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ دوﻟـﺖ ﺑﺮای ورود ﺑـﻪ ﺑـﻮرس اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓ ﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻــﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻـد,
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾــﺪ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ و دﻗﯿـﻖ در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص وﺟـﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓ ﺑﺰرگ ،ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻋـﺪدی
ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾـﻦ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧـﻖ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼـت در ﺑـﻮرس  ,ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ز ﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔـﺖ:در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧـﺪارد وﻟﯽ در ﺻـﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ ﺷـﺪن آن،
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻـﺮف ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم در ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره در ﮐﺸﻮر ،ﺳﻮق دﻫﯿﻢ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋ ﺼﺮ
ﺑﺎزار

ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

ﺻ ﺪا ی
ﭘﻮ ل

ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ
 ﺻ ﺪا ی ﭘ ﻮ ل /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۱۰۰۰ 
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۱۳:۵۸



ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

ﮐــﺪ ﺧــﺒﺮ ۵۲۶۳۸ :ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓﻫـﺎ ﺑﺮای ﺷــﺮوع ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد را وارد ﺑـﻮرس ﮐﻨﻨــﺪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی
ﮔﻔـﺖ:ﻫﻠــﺪﯾﻨﮓﻫـﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ روﻧـﻖ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠـﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼـت در ﺑـﻮرس ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاریﻫـﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺻـﺪای ﭘـﻮل ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران
ﺟﻮان ،در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ,ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾــﺪ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ و دﻗﯿـﻖ در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص وﺟـﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺰرگ ،ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻋـﺪدی
ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧـﻖ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼـت در ﺑـﻮرس  ,ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ز ﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔـﺖ:در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧـﺪارد وﻟﯽ در ﺻـﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ ﺷـﺪن آن،
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻـﺮف ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره در ﮐﺸﻮر ،ﺳﻮق دﻫﯿﻢ.
views ۱۷
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ﻋ ﺼﺮ
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ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۰۸

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  ۷ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 ﻋﺼﺮ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺷﺎﺗﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۷ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿــﺪی در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آﻧﻬﺎ
ﺧ ﺒ ﺮ دا د .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺼﺮﭘﺮﺳــﺒﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼــﺎدی از ﺷﺎﺗــﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻃﺮح ﻫــﺎ ﺷﺎﻣــﻞ ﻃﺮح ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ
ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳـﺒﮏ ﺑـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ  ۱۵۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و  ۲۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

ر ﯾـﺎل ،ﻓﻮﻻـد ﮐـﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺪ درﺻـﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ و ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی  ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو،
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﮏ ﻃﺒﺲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۴۵۰ﻫﺰار ﺗـﻦ ﮐـﮏ ﻣﺘـﺎﻟﻮژی ﺑـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ  ۳۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و
 ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل،ﮐﯿﻤﯿـﺎی ﭘـﺎرس ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۶۵۰ﻫﺰار ﺗـﻦ ﻣﺘــﺎﻧﻮل و ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮان،
ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز ﺻـﺒﺎ اروﻧـﺪ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﯿـﺪان ﻧﻔﺘﯽ آزادﮔﺎن و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺮح ﻓﻮﻻـد اردﮐـﺎن ﯾﺰد را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۹۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ و ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ارزی  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻓﺎز ۱را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺗﺴﻬﯿﻼت .۱۰
 وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
در ﺳـﺎل  ۹۷اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ﮐـﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷـﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ
د ﻫ ﺪ.

ﻋﺼﺮﭘﺮﺳــﺒﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺷﺎﺗــﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﮔﻔــﺖ :اﯾـﻦ ﻃﺮح ﻫــﺎ ﺷﺎﻣــﻞ ﻃﺮح ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ  ۱۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و  ۲۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺪ درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﻤﺶ و ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی  ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو،
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﮏ ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۴۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐـﮏ ﻣﺘـﺎﻟﻮژی ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ  ۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و
 ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل،ﮐﯿﻤﯿـﺎی ﭘﺎرس ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۶۵۰ﻫﺰار ﺗـﻦ ﻣﺘـﺎﻧﻮل و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮان،
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺻـﺒﺎ اروﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ آزادﮔﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺮح ﻓﻮﻻـد اردﮐـﺎن ﯾﺰد را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۹۶۰ﻫﺰار ﺗـﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ و ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ارزی  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻓﺎز ۱را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺗﺴﻬﯿﻼت .۱۰
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷــﺘﻪ و ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه و ﻣﻔﺼــﻠﯽ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق
ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿـﻒ  ۳۰درﺻـﺪی در ﻧﺮخ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺳـﻮد  ۱۲درﺻـﺪی ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﻮدﻧﺸـﺎن از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﺤﺮز
ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۴ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻫﻤـﻮاره از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ اﻋﻼـم ﺷــﺪه و در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
ﺳﯿـﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ای در ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ و ﺑـﻪ اﺟﺮا در آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺸـﺪﯾﺪ
ﺷﺮاﯾـﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ و آﻏـﺎز ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷـﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣــﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾــﺪ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﻮی ﮔﻔـﺖ :ﻃﺒــﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔـﻮﻧﻪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی ﺟﺎﺑﺠﺎ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮاﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻓﺰود:
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دﻫﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻨﺘ ﺸ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷﻮ د.
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﺼﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن را از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴـــــﺎل  ۱۱۰ﺷـــﺮﮐﺖ ﻣﺸــﺘﺮی ﺑﺎﻧــﮏ وارد ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑـــﺪاری ﺷـــﺮﮐﺘﯽ ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از SMEﻫﺎﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر،
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧـﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
در ﺳﺎل  ۹۷اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷـﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
د ﻫ ﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ،۹۷
ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از
رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺣﻤــﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸از ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻮده ﺑـﻪ ﻃــﻮر ﯾﮑﻪ  ۶۷درﺻــﺪ از
ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼــﯿﺺ داده ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ ۱۵
درﺻﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮار دارد.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﯿﻮی اﻓﺰود :اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪود .۱
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 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻬﻤﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺳـﻬﺎم
ﺧـﻮد را از ﺷــﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤــﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﺎزار ﺳــﻬﺎم ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨــﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪه از آن ،ﺻـﺮف اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن
ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :در ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎداﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرت
ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﻗﺮار دارد و در ﺑــﺎزار ﺑﯿـﻦ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺳـﭙﺮده ﮔــﺬار اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﭙﺮده ﭘــﺬﯾﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد و در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ در ﺑﯿـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار
دارد.
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