ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 99/3/6

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش  ۳۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ از ﺷﻨﺒﻪ
 ﻣﻌـﺎون ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﮔﻔﺖ :دارﻧـﺪﮔﺎن ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ از ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۳۰درﺻﺪ از
ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻘﺪار داراﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آزادﺳﺎزی و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۹۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮرم در ﺳﺎل ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﯽرود؟
 آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد را در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﻃﻼـ ،ﺳـﮑﻪ ،اﺧﺒـﺎر ﺑـﻮرس،
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
 ﻣﻌـﺎون اﻣـﻮر ﺻـﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺧـﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻒ  ۶۵۷دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه ﻃﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺟﺎ از ﮐﺸﻒ  ۶۵۷دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه ﻃﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻬﺮان از ﻓﺮدا آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
 ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :از ﻓﺮدا ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۱۶اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺳﺘﻮرات ﻧﻔﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ وز ﯾﺮ ﻧﻔﺖ
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺎﻫـﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳـﯿﺪن ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۵۸ﻫﺰار ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۹


آوای ﻧﺸﺎط  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دو ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ در اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
 رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﮐﺎﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﮐﻼ را اﺑﻼغ ﮐﺮد.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺟﻮه وار ﯾﺰی در ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ﺟﻼﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ،ﭘﻮل ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۳۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ ﮐﻤﯽ ارزان ﺷﺪ
 ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻃﻼـ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾـﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼـت اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﯽ دو روز اﺧﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾـﺪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن و ﻃﺮح ﻗــﺪﯾﻢ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼـ ﻧﯿﺰ ﺣـﺪود ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن
ارزان ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۹

ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

۹

ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

۹

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۹

ﺑﻮرس ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ/رﺷﺪ ﺑﺎزار اداﻣﻪ دارد

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

۵

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

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

۳

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۳

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد
ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
ﻣ ﯽ ﻣ ﺘ ﺎﻟ ﺰ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ درﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺳﺎل ۹۷
رﻗﻢ ﺧﻮرد+ﺟﺪول

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۰۴

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
 ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣـﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﺷــﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷـﻌﺒﻪ اﯾـﻦ 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 ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺻـﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻓﻮﻻـدی ﺑﻪ اروﭘـﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑـﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
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jpgﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺮ ﺻـﺎدرات و واردات ،ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﺷـﻌﺒﻪ ﺧـﻮد در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ
دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ،ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺣـﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳـﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﻋﺮاق،
اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑﺮق زﻣﯿـﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾـﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧﺎن(  -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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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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 ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣـﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزه ﻫﺎی 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 ﺳﺎل ﻫﺎی  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 ﺷﺪه اﻧﺪ.
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 ﭘﯽ وی ﺳﯽ 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 ﺳﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
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 ﻗﻄـﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اراﺋـﻪ ﺷــﺪه 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 اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ 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 ﻫﻤﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ 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
ﺑـﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﭼـﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨـﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳـﯿﺎی ﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه
اﻧ ﺪ.
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 ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث آب ﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ 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 اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
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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.

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  -اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه
ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل 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.
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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
 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
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ 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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۲۰

روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.

۳
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
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۱۴:۲۱

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  -اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه
ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل 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،
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

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
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ 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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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.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮاﺳـﻮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از روزﻧـﺎﻣﻪ دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ،ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻـﺎدرات
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف ﺷﺪه 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 ﮐﺎرﮔﺎه
ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣــﺪاث ﺗﺼــﻔﯿﻪﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب – ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ
ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ – ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  – ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧـﺎن( – 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
 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.
 https://farasoonews.ir/AtAdPbﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان

»ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﻣﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ،راﻫﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﻮرسﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻋﺼـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺛﺮ ﯾـﺎﻧﮋاد در ﮔﻔﺘﮕـﻮﯾﯽ ﺿـﻤﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻻـ ،ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑـﻮرس
اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﻬﺎم و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺟﺎزه ر ﯾﺰش ﯾﺎ اﺻـﻼح ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻬﻢﻫﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻤـﺎﯾﺖ دوﻟـﺖ و ﻓﺮوش ETFﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـدی در ﺑـﺎزار ،ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ورود روزاﻧـﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﮐـﻮد ﻧﺴـﺒﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎزارﻫـﺎی ﻣـﻮازی ،ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از اﺻـﻨﺎف ،زﻣﺰﻣـﻪﻫـﺎی ﮐـﺎﻫﺶ دوﺑـﺎره ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮدهﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی دوﻟﺖ و
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳـﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺳـﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ارزش داراﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳـﻮد آوری و ﺻـﻨﻌﺖ ﺧـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﯿﻮه ارزشﮔـﺬاری اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺳـﯿﻞ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﻮرس ﺷـﺪه ،ﭘـﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻬﻢ ﮐﻤـﺘﺮ دﺧﯿﻞ
اﺳﺖ و ارزشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع
ﮐﺮوﻧـﺎ و اﺗﺼـﺎل اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان از
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار روﯾﻪای ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد.
ﺛﺮ ﯾـﺎﻧﮋاد ﺑـﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﻣـﺎهﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ درﺑـﺎره آزادﺳﺎزی ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺣـﺪود  ۷۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ
وﺟﻮد دارد و آزادﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳـﻬﺎم از ﻃﺮ ﯾﻖ دو ﺷـﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻨﺎ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

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،
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.
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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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.

۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۴۷
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۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺒﻨﺎ

۲۷

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼــﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾـﻪ اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﺎزدﯾــﺪ و از ﻧﺰدﯾـﮏ در ﺟﺮ ﯾـﺎن
آﺧﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒ ِﻨﺎ  ،ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز و در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی؛ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ) اﯾﺒ ِﻨﺎ ( ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

وی در ﺟﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی؛ ر ﯾﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾﺒ ِﻨﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ،در ﺟﺮ ﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ اﯾﺒ ِﻨﺎ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی

ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﯾﺒ ِﻨﺎ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در

ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ س ﯾﻤـﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮدﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﯽ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﭘﯽ وی ﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
 ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو اراﺋـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺟــﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.

ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۲۸

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
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه
ﻧﻔـﺖ ﺧــﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه ﺧــﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣــﺪاث ﺗﺼــﻔﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺎرﮔــﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑﺮق زﻣﯿـﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑـﺎر ﯾﺎ-۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮودر ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن
)ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧﺎن(-ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣـﺎﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه 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 ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد؛ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎه س ﯾﮑـﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ودو واﺣـﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ
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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۲۹

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 ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣـﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷـﯽ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻدی  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 ش ﻋﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ س ﻧﮓ 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.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ س ﯾﻤـﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮدﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻــر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔـﻮﻧﯽ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽ وی ﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
در ﺣﻮزه ﺳﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز آوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز آوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
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  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۵ / ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻄـﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اراﺋـﻪ ﺷــﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو اراﺋـﻪ 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 اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس در ﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .
 ۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ س ﯾﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
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ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ 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
ﺑـﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﭼـﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨـﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳـﯿﺎی ﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه
اﻧ ﺪ.
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۱۰:۱۷

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
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.
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۲

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.

۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۵۳ 

۷۶۰ 

۵۱ 

۱۳:۵۴

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﯾﻪ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮ ﯾﺎن آﺧﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۶ 

۷۶۰ 

۱۶ 

۰۹:۴۲

♦ 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(
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۳

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
 --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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۴

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

۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷۷ 

۷۶۰ 

۱۲ 

۲۱:۰۵

ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻋﯿﺪ ﺧﻮدﺳﺎزی و ﭘﺎک ﺷﺪن از ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺑﺮ ﺑﯿﺪاردﻻن ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@int_trade

۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶

۳۱۵۷ 

۶

۱۳:۱۲

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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.
...

ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۵

۶
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 اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

۰۷:۰۰

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻﺎدرات و واردات ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺣـﺪود ﭼﻬﻞ
ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎرﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت
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 ،ﺳـﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔـﺖﺧــﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔــﺎه ﺧﻂ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ -
ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )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.
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۶

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
 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.
۲۰درﺻﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒـﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ 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
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ 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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اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽﻣﺘﺎﻟﺰ  -ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸﮑﺒﺎر
ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﻓﻮﻻــدی ﺑـﻪ اروﭘــﺎ ﺑــﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺘﺒــﺎر اﺳــﻨﺎدی ﺻــﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ اﻗــﺪاﻣﺎت ﺷــﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﻣﺘـــﺎﻟﺰ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـــﺬار ﺑﺮ ﺻــﺎدرات و واردات،
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﯿﺎن ﺣﺪود  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ،
اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق،
ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و
ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿـﻢ ﯾﺎرﺧـﺎن(  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃﺮحﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر
ا ﺳ ﺖ.
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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۸

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
 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 ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
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
ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۳۹

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
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ 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.
ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۱۰۵۸۴۱ :ﺗﺎر ﯾﺦ ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ :ﻣﻨﺒـﻊ :اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز داﺧﻠﯽ و ﺧــﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اروﭘﺎ روﺳﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی

۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۷:۵۴

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ا ﻓ ﺖ ﺷ ﺪ ﯾ ﺪ ﺳ ﺮﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﮔ ﺬ ا ر ی ﺧ ﺎ رﺟ ﯽ د رﺣ ﻮ زه ﻧ ﻔ ﺖ و
ﮔ ﺎ ز د ر ﺳ ﺎ ل  ۹۷رﻗ ﻢ ﺧ ﻮ رد  +ﺟ ﺪ و ل
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻌﺎدل  ۵۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۰و  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷــﺪه ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻃﺮفﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﺷــﺮح ﺟـﺪول ز ﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو  ۱۳۹۶/۶/۲ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﯿﺘﯿﮏ ﺗﺮاﺳـﺖ ﭼﯿﻦ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر  ۱۳۹۶/۶/۲۴ا ُﺑﺮ ﺑﺎﻧــﮏ اﺗﺮ ﯾﺶ  ۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮرو  ۱۳۹۶/۶/۳۰داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
داﻧﻤﺎرک  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو  ۱۳۹۶/۶/۳۱اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯿﻦ .۵


 ۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر اﮔﺰ ﯾــﻢ ﺑﺎﻧــﮏ روﺳــﯿﻪ ﺑــﺪون ﺳــﻘﻒ  ۱۳۹۶/۱۰/۵اﯾﻨﯿﻮﺗﺎﻟﯿــﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﯾــﻮرو ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺑﺮﺟﺎم و وﺿﻊ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ
ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺮان ،اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﺟـﺪی
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠﺎرت  -در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۷ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و
ﮔـﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﺎ  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘـﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺎ
 ۳۴۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠﺎرت ،در ﻣﻮرد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﻔﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗـﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ ،ﻟﺬا ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻌــﺎدل  ۵۱۲ﻣﯿﻠﯿـــﻮن دﻻــــر و  ۸۱ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻـــر ﺗﻨﺰل ﯾـــﺎﻓﺖ ﮐــﻪ از ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۰و  ۱۳۹۲ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ ،ﺑـﺎ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺷــﺪن ﭼـﺎرﭼﻮب ﺟﺪﯾـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ،اﻓﻘﯽ روﺷـﻦ در ﺟـﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ
اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾـﮏﺟـﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۷ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎ
 ۸۱ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻـــر ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـــﺬاری ﺧـــﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘـــﺪار آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳـــﺎل  ۱۳۹۱ﺑــــﺎ  ۳۴۶۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻫﺴـﺘﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪه در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻣـﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮ ﯾﺐ
ﺑﻪ  ۱۰ﺳـﺎل از ﻗﻄﻊ و ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ رواﺑـﻂ از ﺳـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻃﯽ ﻣـﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ
اﻋﺘﺒـﺎر ﺧـﺎرﺟﯽ و دوﻟﺖﻫـﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻨـﺪ ،وزارت داراﯾﯽ روﺳـﯿﻪ ،ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ ،ﭼﯿـﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﻧﺮوژ ،داﻧﻤــﺎرک ،ژاﭘـﻦ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﻫﻤﮑــﺎریﻫــﺎی ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژاﭘـﻦ ،اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ،
ﺗﻮاﻓﻘﺎت اوﻟﯿﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
اداﻣﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵و ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﮐﻠﯿـﺎت ﻗﺮارداد ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷــﺪه ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻃﺮفﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ ﺷــﺮح ﺟـﺪول ز ﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ :ﻣﺆﺳــﺴﻪ ﯾـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺒﻠـﻎ واﺣـﺪ ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮارداد اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو ۱۳۹۶/۶/۲
ﻣﺆﺳــﺴﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺳــﯿﺘﯿﮏ ﺗﺮاﺳـﺖ ﭼﯿـﻦ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر  ۱۳۹۶/۶/۲۴ا ُﺑﺮ ﺑﺎﻧــــﮏ اﺗﺮ ﯾﺶ  ۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو ۱۳۹۶/۶/۳۰
داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ داﻧﻤﺎرک  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو  ۱۳۹۶/۶/۳۱اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯿﻦ .۵
 ۸ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد دﻻــر اﮔﺰ ﯾــﻢ ﺑﺎﻧــﮏ روﺳـــﯿﻪ ﺑــﺪون ﺳـــﻘﻒ  ۱۳۹۶/۱۰/۵اﯾﻨﯿﻮﺗﺎﻟﯿــﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﯾــﻮرو ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘـﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺘﻌـﺎﻗﺐ آن در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑـﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﯾـﮏﺟـﺎﻧﺒﻪ از ﺑﺮﺟﺎم و وﺿﻊ اﻧﻮاع
دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺮان ،اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت
ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮفﻫــﺎی ﻗﺮارداد آﺷـــﮑﺎرا از ﺗﻮاﻓــﻖﻫــﺎ ﺧــﺎرج ﺷـــﺪهاﻧــﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧــﻪ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

۴۱

ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪه و ﻣـﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت
ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘـﺎء ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ اﻫـﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺧﺮوج ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺮدﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ،ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒـﺎری و ﻣﻮردی اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﺣـﺎﻟﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤـﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟـﺬب ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (۱۳۹۷ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟـﺬب ﺷﺪه )ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه( در
ﺣﻮزه ﻓﺎﯾﻨﺎس ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ از .۱
 ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﺑﻪ .۱
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۷رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻻـزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﺳﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺟـﺬب ﺷـﺪه در ﻫﺮ ﺳـﺎل ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﻨﻌﻘـﺪه ﺳـﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ
ا ﺳ ﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ب

۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۱۵
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 دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻـﺎدرات و واردات ،ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﺷـﻌﺒﻪ
ﺧـﻮد در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وب ﺳـﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼـﺎد  ,ﺑﺎﻧـﮏ ,
ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼــﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از روزﻧــﺎﻣﻪ دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ،ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای
ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﺮف ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺣـﺪاث ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه  -اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧـﺎﻧﻪ آب ﺷـﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳـﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔـﺖﺧــﺎم 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
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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
 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.

