
بهره برداری از طرح توسعه مجتمع 
صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با 
اعتبارات بانك صنعت و معدن

فاز اول طرح توس��عه مجتم��ع صنعتی ذوب آهن 
پاس��ارگاد با اعتب��ارات بانك صنع��ت و معدن در 
شهرستان کوار به دستور رئیس جمهور و از طریق 

ویدئو کنفرانس به بهره برداري رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
طرح توس��عه مجتمع صنعتی ذوب آهن پاس��ارگاد 
شهرس��تان کوار در اس��تان فارس، روز پنجش��نبه 
19 تیرم��اه در قالب یك برنامه ویدئوکنفرانس��ی به 
دس��تور رئیس جمهور و توسط معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صمت استاندار فارس و معاون 
ش��عبه بانك صنعت و معدن اس��تان فارس به بهره 
برداري رس��ید.بیژن اسدي معاون نظارت، حقوقي و 
وصول مطالبات بانك صنعت و معدن در زمینه این 
طرح توسعه که از سوي این بانك تأمین مالي شده 
اس��ت، بیان داش��ت: این طرح با اعتباري به میزان 
280 میلیون دالر در فاز اول و به منظور تولید آهن 
اسفنجي به بهره برداري رسیده است.اسدي با اشاره 
به بهره برداري از فاز جدید ذوب آهن پاسارگاد گفت: 
این مجتمع محصوالتی با ظرفیت اسمی سالیانه 1.8 
میلیون تن آهن اس��فنجی و 3.4 میلیون تن گندله 
آهن را تولید می کند که جمع اش��تغال آن ۶۷4 نفر 

در دو طرح آهن اسفنجی و گندله آهن است.

پاسخگویی 24 ساعته مرکز ارتباط با 
 )CRM( مشتریان بانك پاسارگاد 

به مشتریان
مش��تریان بانك پاسارگاد می توانند موارد پیشنهاد، 
انتقاد، مغایرت، س��ؤال و ش��کایت خود را از طریق 
س��امانه )CRM( ثبت و از نتیجه آن آگاه ش��وند.

به گزارش روابط عمومی بانك پاسارگاد، این بانك  به 
منظور پیش��برد اهداف مشتری مداری و در راستای 
یکپارچه س��ازی فرآیند ثبت و پیگیری س��ئواالت، 
نظرات، مغایرت ها، شکایت و ...اقدام به استقرار سامانه 
)CRM( کرده است. مش��تریان می توانند عالوه بر 
برقراری تماس تلفنی با این مرکز، درخواست خود 
را از طریق ش��عبه های این بانك در سراس��ر کشور، 
وب س��ایت بان��ك )www.bpi.ir/crm( و ایمیل 
) info@bpi.ir ( اع��الم ک��رده و پیگیری کنند.

خدمات ارایه شده در این مرکز مورد استقبال بسیار 
خوب مش��تریان قرار گرفته است. به طوری که طبق 
آمار اعالم شده از سوی این بانك، در 3 ماهه ابتدای 
س��ال جاری بیش از 100 هزار تماس به شکل های 
مختلف )ثبت و ارسال پرونده، ایمیل، تماس تلفنی 
و ...( ب��ا این مرکز گرفته شده اس��ت که نس��بت به 
س��ه ماهه اول س��ال 1398، رش��دی معادل 158 
درصد داشته اس��ت. خدمات کارت، بانکداری مدرن 
)اینترنت بانك و موبایل بانك(، اس��تعالم حواله های 
بین بانکی پایا و ساتنا، آموزش انجام عملیات بانکی 
و ... از موضوعاتی هس��تند که بیش��ترین تماس در 

خصوص آنها با مرکز صورت می گیرد.

پروژه "مرکز تجارت بین المللی 
بنکداران موادغذایی محصوالت 

دخانیات ایران
مراسم بازدید میدانی از ساختگاه پروژه مرکز تجارت 
بین المللی بنکداران موادغذایی محصوالت دخانیات 
ایران ب��ا همت بانك ایران زمین و ش��رکت عمران 
صنعت هامون)س��هامی خاص( در منطقه 51تهران 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانك ایران زمین، 
در این مراس��م که با حضور مدیران ارشد بانك ایران 
زمین، "قاسم نوده فراهانی" رئیس اتاق اصناف تهران، 
"ابراهیم درس��تی" نماینده سرپرس��ت وزارت صمت 
دراصناف کشور وعضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، 
"س��یدعلی مفاخریان" مدیرعامل شرکت ساماندهی 
صنای��ع و مش��اغل ش��هرداری ته��ران، "وحیدرضا 
محمدی انارکی" شهردارمنطقه51، "محمد آقاطاهر" 
رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران، "محس��ن 
ش��هرابی" نائب رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش و 
عمده فروش��ان کاالی دخانی تهران، نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، سازمان 
نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور، 
فدراس��یون صنایع غذایی و کشاورزی ایران و جمعی 
از فعاالن حوزه صنایع غذایی برگزار شد، از ساختگاه 
پروژه "مرکز تجارت بین المللی بنکداران موادغذایی 

محصوالت دخانیات ایران"بازدید شد.

تمدید بدهی واحدهای پرورش مرغ 
گوشتی آسیب دیده از کرونا از سوی 

بانك کشاورزی
بان��ك کش��اورزی در اج��رای مصوب��ات دولت در 
حمای��ت از کس��ب وکارهای زیان دیده از ش��یوع 
وی��روس کرونا،به واحدهای پرورش مرغ گوش��تی 
و م��رغ مادرگوش��تی آس��یب دی��ده از کرون��ا که 
سررسید اقساط آنان اسفند1398 وفروردین1399 
است،برای یك دوره تولید و حد اکثر یکسال مهلت 
داد.به گ��زارش روابط عمومی و همکاری های بین 
المل��ل بانك کش��اورزی، بر اس��اس مصوبه هیأت 
دولت در حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از 
شیوع بیماری کرونا، واحدهای پروش مرغ گوشتی 
و مرغ مادر گوش��تی جزو کس��ب و کارهای آسیب 
دی��ده از این بیماری معرفی ش��دند و این بانك با 
هدف افزایش توان تولیدی واحد های یاد ش��ده،به 
آن دس��ته از واحدهایی که سررس��ید اقساط آنان 
اسفندماه 1398 و فروردین 1399 است،برای یك 

دوره تولید)حداکثر یکسال( مهلت داد.

اخبار گزارش

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات متعددی 
را ب��ا نماین��دگان مجلس ب��رای طرح احداث س��االنه یك 
میلیون واحد مس��کونی برگزار کرده ان��د، گفت: هدف این 
است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت 
قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ 

سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.
محمود محم��ودزاده اظهار کرد: هفته گذش��ته جلس��ات 
متعددی را با نمایندگان مجلس در خصوص مسکن برگزار 
کردی��م و نظرات خود را درباره الزامات تولید س��االنه یك 
میلیون واحد مس��کونی گفتیم. از همکاری برای انجام این 

کار استقبال می کنیم.

 ساخت ساالنه یک میلیون واحد در قانون برنامه
وی اف��زود: موض��وع اح��داث س��االنه یك میلی��ون واحد 
مسکونی در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون 
برنامه وجود دارد؛ لذا بس��تر این طرح آنجاست. اما مسلماً 
دولت س��ازنده نیس��ت و باید برای بخش خصوصی شرایط 
س��اخت و ساز را فراهم کند که امیدواریم با کمك مجلس 

این شرایط آسان شود.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که شنیده می شود برای 
طرح احداث ساالنه یك میلیون واحد مسکونی، تسهیالت 
ب��ا نرخ س��ود 9 درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: 
مس��ئولیت تأمی��ن مالی به عهده مس��ئوالن بانك مرکزی 
اس��ت که همکاری قابل مالحظه ای داش��ته و در جلسات 
متعدد هم ش��رکت کردند اما نتیج��ه نهایی و اینکه چقدر 
تامین مالی خواهند کرد یا نرخ س��ود تسهیالت چه رقمی 

خواهد بود مشخص نیست.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: مجلس تا کنون 
بیش��تر در جلس��ات حرف های ما را شنیده و طرح خاصی 
ارائه نکرده است. ما نقاط مثبت و منفی را گفتیم و الزامات 

احداث یك میلیون واحد مسکونی را اعالم کردیم.

 تفاهم با جهاد کشاورزی برای اختصاص اراضی
به توسعه شهری

محمودزاده، تامین زمین، اختصاص تسهیالت، حمایت ها و 
مشوق ها را سه رکن اصلی این طرح دانست و گفت: بعد از 
چند سال که تحویل اراضی از طرف وزارت جهاد کشاورزی 
و س��ازمان منابع طبیعی برای طرح های توس��عه ش��هری 
دچار مش��کل شده بود، اخیراً با تفاهمی که بین وزارت راه 
و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته مسائل 
حل ش��ده اس��ت. در این زمینه جلس��ات مربوط��ه برگزار 

و تفاهمات��ی صورت گرفته، قرار اس��ت مق��داری از اراضی 
مح��دوده و حریم ش��هرها را به ما تحوی��ل دهند اما اینکه 
چقدر از این اراضی مس��کونی باشد یا در کوتاه مدت بشود 

کاربری برای آن تعیین کرد بحث جداگانه ای است.
وی ادام��ه داد: تامین زمین از اراضی ملی مطابق تبصره ۶ 
قانون انجام می ش��ود. از اراضی وزارت راه و شهر سازی در 
حد طرح اقدام ملی مس��کن برای احداث 400 هزار واحد 
تامین زمین صورت گرفته اما برای مازاد بر این با مس��ائلی 

مواجهیم.

 تخصیص 20 درصد از وام ها   به حوزه مسکن  
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش سهم بخش 
مسکن از تسهیالت بانکی طی سال های گذشته اظهار کرد: 
یک��ی از موضوعات مهم پروژه های مس��کن تامین مالی از 
طریق تس��هیالت بانکی اس��ت. ما انتظار داریم با توجه به 
نقش مس��کن در صنعت و اش��تغال، حداقل 20 درصد از 
تسهیالت بانکی به حوزه مسکن اختصاص داده شود اما در 

سال 1398 این عدد بسیار پایین بود.
محم��ودزاده با بیان اینکه رکن س��وم به حمایت ها و ارائه 
مش��وق به سازندگان اس��ت، تاکید کرد: پیشنهاداتی برای 
کاه��ش نرخ صدور پروانه، مصالح ارزان قیمت، کاهش نرخ 
بیم��ه، مالیات و دیگر هزینه های س��ازندگان داش��تیم تا 

بتوانیم قیمت تمام شده مسکن را به حداقل برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت برخی نمایندگان 
مبنی بر اینکه باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند 
که منجر به شائبه اختصاص زمین های کشاورزی و جنگل 
های پایتخت برای س��اخت مسکن شده است، گفت: ابتدا 
باید بگویم که هیچ توس��عه ای در کالن ش��هرها نخواهیم 
داش��ت. وقتی از اراضی ملی و مناب��ع طبیعی صحبت می 
کنیم منظور این نیست که زمین های مستعد کشاورزی یا 

جنگل ها را تغییر کاربری بدهیم.
وی ادامه داد: بر اس��اس ماده 10 قانون زمین ش��هری، هر 
زمینی که در حریم ش��هرها قرار می گیرد به عنوان زمین 
شهری تلقی می شود و باید برای طرح های توسعه شهری 

اختصاص پیدا کند.
 ای��ن زمین ها ش��امل اراضی بایر اس��ت ک��ه جنگل ها را 
ش��امل نمی ش��ود و همچنین قابلیت کش��ت و اس��تفاده 
کش��اورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد نظر 
قرار می گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توس��عه محدوده 
ش��هری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین 

های کشاورزی نیست.
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ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
قیمت هر شانه تخم مرغ ؛کمتر از

2۰ هزار تومان  
س��تاد تنظیم بازار قیمت هر ش��انه تخم مرغ را کمتر از 
20 هزار توم��ان اعالم و تاکید کرد: ش��بکه های توزیع 
مکلف به رعایت قیمت مصوب 11 هزار تومان در مبادی 

عرضه هستند.
 س��تاد تنظیم بازار ب��ا صدور اطالعی��ه ای در خصوص 
قیمت تخم مرغ و مجموعه اقدامات صورت گرفته برای 
تنظیم بازار این کاال اعالم کرد: مجموعه اقدامات س��تاد 
تنظی��م ب��ازار در کنترل صادرات و خروج واس��طه ها از 

تأمین نهاده های مرتبط با این کاال در بازار، س��بب شده 
تا نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از 11 هزار 
تومان به 9.500 تومان کاهش یافت و همه دستگاه های 
نظارتی و ش��بکه های توزیع مکلف به رعایت این قیمت 
مصوب هس��تند. در اطالعیه ستاد تنظیم بازار مبنی بر 
کاهش قیمت تخم مرغ و مجموعه تدابیر صورت گرفته 
در بازار این کاال، آمده است: با مجموعه اقدامات صورت 
گرفته در کنترل صادرات تخم مرغ که به واسطه افزایش 
ن��رخ ارز روند ش��تابانی به خود گرفته ب��ود و همچنین 
تأمین نهاد مرغداران مرغ تخم گذار از طریق تشکل های 
مربوطه، حذف واسطه ها صورت گرفته و این تدابیر سبب 
شده تا قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری که 
از سوی س��تاد تنظیم بازار 11 هزار تومان تنظیم شده 

بود به 9.500 تومان کاهش یابد.
پیش از این هر کیلو تخم مرغ با قیمت های باالتر از 11 
هزار تومان عرضه می ش��د که ه��م اکنون به زیر 9.500 
تومان درب مرغداری تعدیل شده و تمام شبکه های توزیع 
از جمله میادین میوه و تره بار فروش��گاه های زنجیره ای 
و صنوف خرده فروش مکلف هس��تند نس��بت به رعایت 
قیمت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ در مبادی عرضه به 

نرخ 11 هزار تومان اقدام نماید. وزارت صمت

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛
تدوین برنامه جامع  برای مبارزه با 

قاچاق دام  
وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: با تدوی��ن برنامه جامع و 
هماهنگی با س��تاد مبارزه با قاچاق کاال از خروج ذخایر 

دام و ادوات جلوگیری خواهد شد.
کاظم خاوازی در دیدار با رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی ساختار 
و حوزه مس��تقلی را ب��رای مبارزه با قاچ��اق کاال ایجاد 
خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری 

رسیدگی شود.

وی با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطرنش��ان 
ک��رد: ب��رای تج��ارت دام در منطق��ه برنام��ه مدون و 
کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مکاتبه داشته ایم.
وزیر جهاد کش��اورزی، استقبال ذائقه کشورهای منطقه 
از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست 
و تصریح کرد: می توانیم برای افزایش تولید دام و تجارت 

و صادرات با برنامه ، برنامه ریزی مدونی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تکمیل و اصالح س��امانه های پالک گذاری 
و ب��ازارگاه از مباحث مورد نظر وزارت جهاد کش��اورزی 
اس��ت و باید در این زمینه جلسات بیشتری برگزار شود 

تا مشکالت مرتبط با آن را مرتفع کنیم.
خاوازی همچنین خواستار همکاری بیشتر ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برای ثبت و سفارش نهاده های دامی 
به وزارت جهاد کشاورزی شد و اظهار امیدواری کرد این 
هم اندیشی باعث شود، شرایط تحریم را به سالمت پشت 
س��ر بگذاریم. در ادامه این جلس��ه، علی مویدی، رئیس 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز اظهار کرد: با تداوم 
این جلسات راهکارهایی برای مدیریت خروج دام، ادوات 
و محصوالت کش��اورزی با هدف حمایت از تولید داخل 

اندیشیده خواهد شد.  وزارت جهاد کشاورزی  

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد؛

قرار نیست دولت مسکن بسازد

نمای نزدیک

   اعالم رقم وام ودیعه مستاجران توسط 
بانک مرکزی  

وزی�ر راه و شهرس�ازی گفت: مبلغ وام ودیعه اجاره مس�کن را بانك مرکزی پس از تواف�ق با بانکهای عامل 
اعالم خواهد کرد.

محمد اس�المی در حاش�یه مراس�م امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرس�ازی و بنیاد شهید و امور 
ایثارگران برای احداث 2۰ هزار مس�کن جامعه ایثارگری با بیان اینکه برای ایثارگران قانون مشخص داریم و 
تفاهم نامه امروز برای ایجاد وحدت رویه و تهیه ش�یوه نامه مس�کن ایثارگران به امضا رسید، گفت: تا پایان 
دول�ت 2۰ هزار ایثارگر را صاحب مس�کن می کنی�م همچنین این امکان نیز وج�ود دارد که زمین به صورت 

گروهی در اختیار آنها قرار داده شده و خود ایثارگران به ساخت و ساز اقدام کنند.
وی افزود: لیست اولویت شهر و خانوارهای مشمول مشخص شده که بنیاد شهید آن را در اختیار وزارت راه 
و شهرسازی قرار می دهد. وی درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی اظهار داشت: سازوکار این کار اجرایی 
شده و در مسیر فعال تر شدن قرار دارد. در حال حاضر موضوع سیمان و فوالد مطرح است که عرضه سیمان 

به دلیل باال بودن تولید آن مناسب است. فوالد نیز در بورس کاال عرضه می شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مستأجران تاکید کرد: این وام به کسانی داده می شود که قرارداد 
رسمی ثبت شده با موجر داشته و کد رهگیری گرفته باشند. همچنین واحد مسکونی آنها در تهران حداکثر 

۷۵ و در دیگر شهرها ۹۰ متر باشد.
وی درباره رقم وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: رقم این وام بعد از اعالم بانك مرکزی اعالم خواهد شد. 
این بانك با بانك های عامل باید منابع و ش�یوه پرداخت آن را توافق کنند البته ما پیش�نهاداتی در خصوص 

رقم این وام به بانك مرکزی ارائه کرده ایم.   

عضو هی��ات عام��ل و مع��اون ش��رکت ها و قیمت گذاری 
بنگاه های سازمان خصوصی سازی از اختصاص دو مجموعه 
ورزش��ی به اس��تقالل و دو مجموعه ورزشی به پرسپولیس 
خبر داد و افزود: این دو باشگاه شهریور امسال در فرابورس 

پذیرش خواهند شد.
ابوالقاس��م شمس��ی جامخانه ، با تاکید بر اینکه استقالل و 
پرس��پولیس شرایط ویژه ای برای واگذاری داشتند، توضیح 
داد: ساختار مالی آن ها از لحاظ سود و زیان انباشته نامناسب 
و همچنین تعیین تکلیف و رفع بندهای حسابرس و بازرس 
قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد مالکیتی 

مجموعه های ورزشی که داده شد زمانبر بود.
وی با بیان اینکه در مصوبه س��ال 1391هیات وزیران ذکر 
ش��ده بود دو مجموعه ورزشی درفشی فر و مرغوبکار به دو 

شرکت پرسپولیس و استقالل داده شود، اظهار کرد: از آن 
تاریخ تا چند هفته پیش به دلیل مشکالت ثبتی و حقوقی 
و بعضا داش��تن معارض، اخذ سند مالکیت و سپس انتقال 
آنها به دو باشگاه غیرممکن بود اما با پیگیری های صورت 
گرفت��ه در چند ماهه گذش��ته تا 10 روز آینده هم س��ند 
مالکیت درفشی فر و هم شهید مرغوب کار اخذ می شود تا 
امکان عملیاتی کردن بحث افزایش سرمایه این دو شرکت 
وجود داشته باشد. شمسی از اختصاص دو مجموعه دیگر به 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس خبر داد و افزود: تصمیم 
دیگری گرفته شد مبنی بر اینکه به باشگاه استقالل عالوه 
بر مجموعه ورزشی مرغوب کار، کمپ مرحوم حجازی و به 
پرسپولیس عالوه بر ورزشگاه درفشی فر، مجموعه ورزشی 
ش��هدای گمنام هم تخصیص داده ش��ود. درواقع به هر دو 

باشگاه دو مجموعه ورزشی داده شد. البته این دو مجموعه 
آخ��ر، نیازمند این اس��ت که مجوز آن ها به اس��تناد ماده 
11۷ قانون محاس��بات عمومی از هیات وزیران اخذ ش��ود 
که دراین خصوص وزیر  ورزش به دولت پیش��نهاد داده و 
هم اکنون در کمیس��یون لوایح در دست رسیدگی است و 

مصوبه دولت به زودی  ابالغ خواهد شد.
وی ادام��ه داد: با توج��ه به اینکه  در اس��ناد مالکیت آنها 
مش��کلی وجود ندارد، امیدواریم گ��زارش توجیهی افزایش 
سرمایه در هفته آینده تهیه و پس از اخذ گزارش حسابرس 
و ب��ازرس قانونی،  مجم��ع عمومی فوق الع��اده با موضوع 
تصویب افزایش س��رمایه و اصالح اساسنامه برگزار شود و 
با توجه به اینکه س��ایر الزامات پذیرش نیز به موازات پیش 
رفته اس��ت امیدواریم  بتوانیم تا آخر مرداد درخواس��ت به 
هیات پذیرش داده شود تا دو باشگاه در بازار دوم فرابورس 
پذیرش شوند. معاون ش��رکت ها و قیمت گذاری بنگاه های 
س��ازمان خصوصی سازی در ادامه درمورد اختالف حساب 
هایی که دو باش��گاه با اسپانس��رها داش��تند، توضیح داد: 
جلسات در این راستا برگزار و کار گروه هایی تشکیل شده 

است و در حال تعیین تکلیف هستند.
شمسی با اش��اره به بحث درآمدزایی باشگاه های استقالل 
وپرسپولیس، اظهار کرد: پرسپولیس سال گذشته قراردادی 

را با اسپانس��ر منعقد کرده بود.  پس از تغییرات مدیریتی 
طی  الحاقیه ای به این قرارداد،  مشخص شد کف درآمدی 
باشگاه پرسپولیس از محل اسپانسری 110 میلیارد تومان 
طی س��ال است و می تواند بیش��تر هم باشد. کف درامدی 
باش��گاه اس��تقالل هم طبق قراردادی که با اسپانسر امضا 

کرده، ساالنه تقریبا 50 میلیارد تومان است.
وی با اش��اره به تس��هیالت  مالیاتی ش��رکت هایی که می 
خواهند بورسی شوند، اظهار کرد: این دو شرکت می توانند 
از ظرفیت های مصوبه اخیر س��ران س��ه ق��وه که به تایید 
مقام معظم رهبری نیز رس��یده اس��ت استفاده کنند؛ البته 
به ش��رط اینکه در بازار س��رمایه پذیرش ش��وند و حداقل 
25 درصد س��هام شرکت در س��ال 1399 در بازار سرمایه 

واگذار شود.
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی 
س��ازی در پایان تاکید کرد: با توجه به عزمی که در وزارت 
ورزش وجود دارد و در جلسات هفتگی که به ریاست وزیر 
ورزش  برگ��زار و موضوعات پیگیری می ش��ود و همچنین 
پیگیری های مس��تمر وزیر اقتصاد و همکاری بسیار خوب 
سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، دو شرکت استقالل 
و پرس��پولیس در شهریورماه در بازار دوم فرابورس پذیرش 

و عرضه اولیه صورت خواهد گرفت. ایسنا 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبرداد؛

آمادگی برای انتقال ارز صادرکنندگان از 
هر مبداء به هر مقصدی


