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گزارش
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان ته��ران گفت:
طرح برق مجانی برای مش��ترکان کم مصرف امری بس��یار
پس��ندیده بود که حدود یک تا دو س��ال م��ورد مطالعه و
ارزیابی قرار گرفت ،اما با توجه به اینکه شرایط برای بخش
آب متفاوت اس��ت وزارت نیرو اکنون به ما تکلیف کرده که
این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم.
محمدرضا بختیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
طرح آب مجانی نیز در دس��تور کار قرار دارد؟ اظهار کرد:
این موضوع اکنون در حال بررس��ی قرار دارد اما از آنجایی
که  ۶۰درصد مشترکان در تهران زیر الگو مصرف میکنند
اجرای این طرح با مس��ئله برق کمی متفاوت است لذا باید
تمام جوانب آن بررسی شود.
وی هزینه تمام ش��ده تأمین و توزیع هر مترمکعب آب در
تهران را  ۲۵۰۰تومان عنوان کرده و افزود :این در شرایطی
است که تنها  ۷۰۰تومان از مشترکان اخذ میشود و اکنون
شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای جزو شرکتهای
زیان ده هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه
در تهران زیان انباشته شده باالی سه تا چهار هزار میلیارد
تومان اس��ت ،تصریح ک��رد :اکنون  ۶۰درصد مش��ترکان
تهران��ی زیر  ۲۰ه��زار تومان قب��ض آب پرداخت میکنند
که با توجه به کیفیت آب و هزینهای که پرداخت میش��ود
میت��وان گفت که تقریبا آب مجانی در اختیار مش��ترکان
قرار میگیرد .بختیاری افزود :این در ش��رایطی اس��ت که
کش��ور کانادا که  ۷۰درصد آب ش��یرین دنیا را در اختیار
دارد هزینه آب ش��رب آن  ۷۰برابر ایران اس��ت .باید گفت
که آب ش��هر تهران جزو بهترین آبهای دنیا اس��ت و اگر
میخواهیم میزان مصرف آب مدیریت ش��ود باید دو مولفه
فرهنگسازی و اقتصاد را در نظر بگیریم در غیر این صورت
کاهش مصرف نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به س��وال دیگر مبنی بر برخورد با مشترکان
پرمص��رف گفت :قانون اجازه قط��ع آب را نمی دهد اما در
س��الهای قبل در بخشهایی از ش��هر ته��ران که مصرف
بیرویه وجود داش��ت مجوزهای خاصی را اخذ و نسبت به
قطع آب چند روزه مش��ترکان اقدام کردیم .اما امسال این
کار انجام نشد ولی فشار آب را برای این دسته از مشترکان
به شدت کاهش دادیم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران ،در
تهران  ۶۰درصد مردم زی��ر خط نرمال ۲۰ ،درصد در حد
نرمال و کمی بیشتر و  ۱۵تا  ۲۰درصد در دسته پرمصرفها
و  ۵درصد در دسته بسیار پرمصرف قرار دارند.
بختی��اری با بیان اینکه در فصل تابس��تان و در زمان پیک
مصرف میزان افزایش مصرف مش��ترکان در شهر تهران از
 ۲۵درصد نس��بت به آغاز ش��یوع ویروس کرونا به  ۷تا ۸

اخبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران خبرداد؛

آب مجانی برای تهرانیها

درصد کاهش یافت ،گفت :این مسئله جای تشکر دارد چرا
که مردم در زمان پیک همکاری بسیار خوبی با ما داشتند
که اگر این همکاری صورت نمیگرفت با مش��کالت جدی
مواجه میشدیم.
وی مناطق  ۲ ،۱و  ۳تهران را جزو مناطق بسیار پرمصرف
دانست و افزود :برای کاهش مصرف نیازمند فرهنگسازی
و توجه به مقوله اقتصاد هس��تیم چرا که اگر این دو مسئله
رعایت ش��ود ،این مش��ترکان پرمصرف نیز وارد دسته کم
مصرفها خواهند شد.
بختیاری با بیان اینکه در ابتدای اس��فندماه شاهد افزایش
 ۲۵درصدی مصرف آب در تهران به دلیل ش��یوع بیماری
کرون��ا بودهایم ،گفت :ح��دود  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار مترمکعب
در روز در پیک امس��ال افزایش مصرف نسبت به سال قبل
ص��ورت گرفت ک��ه این عدد معادل مصرف ش��هر اصفهان
است که همین مسئله تنش جدی را برای ما ایجاد کرد اما
توانستیم این وضعیت را پشت سر بگذاریم.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه در ش��هر تهران حتی یک س��اعت
قط��ع آب نداش��تهایم ،گفت :تنها در غ��رب تهران آن هم
ب��ه دلیل قط��ع برق و تأمی��ن آب آن مناط��ق از چاهها با
قط��ع آب مواجه ش��دیم اما به جز آن هی��چ کجای تهران

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی مطرح کرد

قطعی ناش��ی از کمبود آب نداش��تیم و حدود سه میلیون
و  ۵۰۰ه��زار مترمکعب در پیک مصرف آب ش��رب تهران
ثبت ش��د که این عدد یک سوم بیش��تر از دریاچه چیتگر
تخمین زده میش��ود .بختیاری افزود :امسال نه تنها قطع
آب در ته��ران وج��ود نداش��ت اما آن طور ک��ه پیشبینی
میشد شاهد کاهش فشار آب نیز نبودیم که این مسئله به
دلیل تالشهای ش��بانه روزی صنعت آب برای ایجاد رفاه
مشترکان بوده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به
ادغام ش��رکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی گفت:
 ۱۰س��ال بود که قرار بود این دو ش��رکت با یکدیگر ادغام
شوند .اکنون که این مسئله اتفاق افتاده شاهد اثرات بسیار
مثب��ت آن هس��تیم تا جایی ک��ه در جنوب ش��رق تهران
توانس��تیم س��ه س��ال اعتبار را دریافت کنیم و در استان
تهران طی دو تا س��ه س��ال آینده دیگر مشکلی به نام آب
وجود نخواهد داشت.
وی با اش��اره ب��ه ورود فاضالب خام برخی از روس��تاهای
اطراف تهران به پش��ت س��دها گفت :متأس��فانه برخی از
روس��تاها برای تحویل مقاومت دارند اما روستاهایی را که
به مرحله بحران رس��یدهاند با کمک شورای تأمین تحویل

تا پایان دولت انجام می شود؛

میگیریم و برای برخی از روستاهایی که در مرحله بحران
هس��تند نیز اقداماتی را در نظر داریم تا بتوانیم آنها را نیز
تحویل بگیریم.
بختیاری با اش��اره به بررسیهای صورت گرفته در فاضالب
شهر تهران برای وجود ویروس کرونا در فاضالب گفت :در
تهران کوچکترین نشانههایی از کووید  ۱۹نه در آب شرب
و نه پساب خروجی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران در خصوص
اقدامات صورت گرفته برای بازس��ازی شبکه آب تهران نیز
گفت ۴۰ :درصد شبکه تهران باالی  ۵۵سال قدمت دارد به
گونهای که حدود  ۹۰۰۰کیلومتر شبکه آب شرب و تقریبا
همین میزان فاضالب در تهران موجود اس��ت و براس��اس
بررسیهای صورت گرفته قصد داریم که امسال نیز همانند
س��ال گذش��ته پروژه اصالح و بازسازی ش��بکه را دو برابر
بیشتر انجام دهیم.
وی در خصوص امکان نصب کنتور به صورت جداگانه برای
هر واحد در تهران گفت :در برخی از مناطق که فش��ار آب
پایین است و یا فضای کافی وجود ندارد نمیتوانیم برای هر
واحد یک کنتور جدا در نظر بگیریم اما با رایزنیهایی که با
نظام مهندس��ی تهران انجام شده قرار است قبل از ساخت،
هر واحد مسکونی یک کنتور جداگانه داشته باشد.
بختی��اری در خصوص قرائت کنتور از راه دور در تهران نیز
اظهار کرد :این مس��ئله در برخی روس��تاها در حال انجام
است ولی در تهران به دلیل موارد امنیتی تا زمانی که بستر
آن فراهم نش��ود نمیتوان ای��ن کار را اجرایی کرد البته در
منطقه  ۲این کار آغاز ش��ده اما برای گسترش آن نیازمند
ایجاد بسترهای الزم هستیم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران با اش��اره
به پیش��رفت فاضالب در اس��تان تهران نیز گفت :میانگین
کش��وری پیش��رفت طرح فاضالب  ۴۸درصد اس��ت اما در
اس��تان تهران این عدد تنها  ۱۲درص��د بود که با اقدامات
صورت گرفته توانس��تیم در ابتدای سال این عدد را از ۱۲
به  ۲۳درصد افزایش دهیم و قرار شده که تا پایان سال نیز
این عدد به  ۳۸درصد برسد.
وی اف��زود :فاض�لاب پردی��س ،رب��اط کری��م و پرند نیز
در ماهه��ای آین��ده تکمیل خواهد ش��د و قص��د داریم تا
ای��ن عقبماندگی را تا پای��ان دولت دوازدهم در ش��هر و
روس��تاهای تهران جبران کنیم .بختی��اری بیان کرد :این
مسئله تنها مربوط به تهران نمیشود چراکه در استانهای
دیگر همچون اصفهان ،خراس��ان ،خوزستان و استانهایی
که جمعیت زیادی دارند ش��اهد چنین مشکالتی هستیم.
در استان تهران نیز در غرب و جنوب شرق شاهد جمعیت
گس��ترده مردم هس��تیم که همین موضوع مشکالتی را به
وجود آورده است .ایسنا

بعد از معافیت  ۲۰ساله رقم خورد؛

کمبود عرضه روغن در پی تخصیص
ندادن ارز

بسته شدن پرونده تعاونیهای
مسکن مهر

پرداخت مالیات بر درآمد در
مناطق آزاد

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان اینکه  ۵۰تا  ۵۵درصد مواد اولیه
روغ��ن های جامد ،واردات��ی و  ۴۰تا  ۴۵درصد نی��ز از دانههای روغنی تولید
داخل اس��تحصال میشود ،اظهار کرد :به دلیل تحریمهای ظالمانه و مشکالت
ارزی و انتقال آن با مشکالتی در تامین مواد اولیه روغن های نیمه جامد مواجه
ش��دیم ولی صنایع و دولت باید با هم��کاری یکدیگر چالش پیش آمده را حل
کنند و بحث تامین ارز و انتقال آن باید هرچه سریعتر حل شود.
امیرهوش��نگ بیرشک در پاسخ به این سوال که آیا عرضه روغن جامد در بازار
کم ش��ده اس��ت یا خیر؟ گفت :مهمترین عنصر در تولید روغن مواد اولیه آن
اس��ت .در تامین مواد اولیه روغن های نیمه جامد که به صورت حلبی هستند
به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی رو به رو
شدیم و به همین دلیل تولید آن کاهش یافت .در حقیقت مشکالت پیش آمده
در تامین روغن خام ،ناشی از مشکالت ارزی و کمبود واردات است.
وی ب��ا بیان اینکه باید ضمن تغیی��ر الگوی مصرف ،هدفمند نیز مصرف کنیم،
اظه��ار کرد :صنایع و دولت باید ب��ا همکاری یکدیگر چالش پیش آمده را حل
کنند .بحث تامین ارز و انتقال آن باید هرچه سریعتر حل شود .اگر چه موضوع
عدم تخصیص ارز برای واردات را مطرح کردیم ولی باید پذیرفت که کشور در
جنگ اقتصادی است .البته نهادهای مربوطه در حال پیگیری آن هستند.
بیرشک در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است کاهش عرضه روغن جامد به
بازار باعث تغییر قیمت آن شود ،گفت :در دنیا و بازارهای جهانی عرضه و تقاضا
حرف اول را می زند و وقتی عرضه مقداری کم شود برخی در بازار قیمت ها را
باالتر از قیمت مصوب اعالم می کنند .احتمال این موضوع نیز وجود دارد ولی
همه این مسائل به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد .اگر بانک مرکزی
بتواند ارز مورد نیاز واردات روغن خام را تامین کند همه مسائل حل خواهد شد
ولی اگر ارز تامین نشود و مواد اولیه وارد کشور نشود عرضه به مرور کاهش می
ایسنا
یابد و احتمال ایجاد حباب هم باال می رود.

معاون وزیر کار از بس��ته شدن پرونده تعاونی های مسکن مهر تا پایان دولت
خبر داد و گفت :خط اعتباری ویژهای برای تکمیل واحدهای تعاونی مس��کنی
که بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند ،اختصاص دادهایم.
محمد جعفر کبیری اظهار کرد :در راستای توسعه و تکمیل واحدهای تعاونی مسکن
طی تفاهمی که با بانک توس��عه تعاون داشتیم خط اعتباری  ۵۰۰میلیارد تومانی
اختصاص یافته تا تعاونی های مسکنی که باالی  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند
ولی با افزایش قیمتها روبه رو شدند و نتوانستهاند پروژه های خود را تکمیل کنند از
این خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند .وی ادامه داد :در مورد تعاونی
های مسکن جدیدی هم که شکل می گیرند ،از طریق سامانه جامع هوشمند بخش
تعاون نظارت جدی اعمال می شود به نحوی که اعضای تعاونی میتوانند از طریق
س��امانه ،گزارش عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره را در کارتابل خود ببینند و در
جریان برگزاری مجامع قرار گیرند .به گفته معاون امور تعاون وزیر کار ،با راه اندازی
سامانه جامع بخش تعاون زمینه سوء استفادههایی که بعضا در گذشته وجود داشته
و اقداماتی که بدون اطالع اعضای تعاونی صورت می گرفته از بین رفته و گام بزرگی
در جهت توسعه شفافیت و احیای اعتماد عمومی به تعاونیها به ویژه تعاونیهای
مسکن برداشته شده است .کبیری در ادامه درباره تکمیل و تحویل واحدهای مسکن
مهر گفت :مجموع واحدهای مسکن مهر تحویل شده  ۸۴۰هزار واحد بوده که از ۱۴
درصد واحد تحویل شده در دولت گذشته به  ۹۱درصد در این دولت رسیده است
لذا با توجه به آنکه  ۹۱درصد واحدهای مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تحویل
شده تالش ما این است که  ۹درصد باقیمانده را تا پایان دولت تحویل دهیم و پرونده
تعاونی های مسکن مهر بسته شود.
به گفته معاون امور تعاون وزارت کار ،درحال حاضر شناسایی زمین ها صورت
گرفته و پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت صمت ،کار ساخت و ساز در پاییز
آغاز خواهد ش��د و از محل منابع داخلی و با کمک کارفرمایان تسهیالت الزم
اختصاص خواهد یافت .تسنیم

آنط��ور که مس��ئوالن مناط��ق آزاد میگویند با پایان دوره  ۲۰س��اله معافیت
مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی باید از این پس هر ساله  ۲۰درصد
مالیات پرداخت کرده تا به رقم سرزمین اصلی برسد.
جمال��ی معاون اقتصادی ش��ورای عالی مناط��ق آزاد در رابطه با مصوبه اخیر
مجلس درباره الیحه مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد
تج��اری و صنعتی توضیح داد که بع��د از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد ق��رار بود که در یک دوره  ۱۵س��اله فعالیت اقتص��ادی در مناطق آزاد از
دریافت مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند که بعد از آن اصالح و پنج سال
به آن اضافه ش��د و بر این اساس معافیت مالیاتی فعاالن اقتصادی به  ۲۰سال
رس��ید .وی با بیان اینکه در قانون دیده ش��ده بود که بعد از  ۲۰سال براساس
الیحهای که از دولت به مجلس میرود تکلیف ادامه روند معافیت مالیاتی و یا
پرداخت مالیات مش��خص و براس��اس آن عمل شود .گفت :بر این اساس آنچه
که اکنون در مجلس به تصویب رس��یده براس��اس الیحهای است که دولت بنا
بر تکلیف قانون برای روش��ن شدن وضعیت معافیت مالیات بر درآمد و دارایی
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد به مجلس ارائه کرده چرا که این زمان  ۲۰س��اله
برای معافیت تمام ش��ده و باید ادامه مس��یر مشخص ش��ود .معاون اقتصادی
ش��ورای عالی مناطق آزاد با اشاره به پیش��نهادی که دولت به مجلس در این
رابطه ارائه کرده بود گفت :پیش��نهاد کردیم کس��انی که معافیت مالیاتی آنها
بعد از  ۲۰سال تمام میشود باید به صورت پلکانی هر ساله  ۲۰درصد مشمول
شوند تا بعد از پنج سال معافیت مالیاتی آنها به رقم سرزمین اصلی برسد.
جمالی گفت :در حال حاضر مجلس با کلیت الیحه پیشنهادی دولت موافقت کرده
و به تصویب رسیده است و جزئیات آن نیز در هفتههای آینده مشخص خواهد شد.
اما در کنار الیحه مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی مناطق
آزاد از سال گذشته در اصالح الیحه قانون مالیاتهای مستقیم بحث اصالح معافیت
ایسنا
 ۲۰ساله مناطق آزاد و همچنین ارزش افزوده مطرح بوده است.

خ��ب��ر

خ��ب��ر

طی یک سال رقم خورد؛

گرانی  23تا  95درصدی کاالهای اساسی

مقایسه قیمت گوشت مرغ ،برنج و شکر سفید در مرداد
امسال با مرداد س��ال گذشته نشان می دهد طی مدت
یک س��ال قیمت این کاالها از  23تا  95درصد افزایش
یافته است.
در حال��ی که قیمت ه��ر کیلوگرم ش��کر در مرداد 98
ح��دود  51858ری��ال بوده قیمت ه��ر کیلوگرم از این

کاالی اساس��ی در مرداد  99ب��ه  87680ریال افزایش
یافته است .براین اساس قیمت هر کیلوگرم شکر سفید
در مرداد ماه امس��ال نس��بت به مرداد ماه سال گذشته
بیش از  69درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت این کاال در مرداد  99نسبت به تیر 99
به می��زان  5.6درصد افزایش یافت��ه و از  83031ریال
در تیرم��اه  99به  87680ریال در م��رداد  99افزایش
یافته اس��ت .قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز از
 143247ریال مرداد ماه  98با  23.4درصد افزایش به
 176709ریال در مرداد ماه  99افزایش یافته است.
گفتنی اس��ت قیم��ت این کاال در مرداد  99نس��بت به
تیرماه  99نیز  5.3درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت برنج پاکس��تانی باسماتی درجه یک در
مرداد  99نسبت به مرداد  98با  95.8درصد افزایش از
هر کیلوگرم  106177به هر کیلوگرم  207856رسیده
اس��ت .قیمت برن��ج تایلندی نی��ز  39.2درصد و برنج
داخلی هاش��می درجه یک  15.7درصد افزایش قیمت
فارس
داشته است.

سخنگوی گمرک خبر داد

صادرات  ۳۵میلیون دالری
پوشاک ایرانی

ایران در  ۵ماهه ابتدایی امس��ال اقدام به صادرات بیش
از  ۴هزارو  ۵۲۷تن انواع پوشاک به ارزش  ۳۵میلیون و
 ۱۹۰هزار دالربه  ۲۹کشور جهان کرده است.
سید روحاهلل لطیفی با تشریح تجارت پوشاک کشورمان
گفت :ایران در  ۵ماهه ابتدایی امس��ال جاری بالغ بر ۴

هزار و  ۵۲۷تن انواع پوش��اک ب��ه ارزش  ۳۵میلیون و
 ۱۹۰هزار و  ۵۲دالر به بیش از  ۲۹کش��ور جهان صادر
کرده اس��ت .این در حالی اس��ت که کش��ورهای مقصد
پوشاک ایران در سال گذشته صرفاً  ۴کشور افغانستان،
روسیه ،عراق و یمن بوده است.
س��خنگوی گمرک افزود :در حال حاضر پوش��اک تولید
کشورمان به کشورهای عراق ،کویت ،استرالیا ،ارمنستان،
آذربایجان ،ازبکس��تان ،روس��یه ،افغانس��تان ،پاکستان،
ترکمنس��تان ،قرقیزس��تان ،آلمان ،کره ،ژاپ��ن ،امارات،
انگلس��تان ،ونزوئال ،س��احل عاج ،ایتالیا ،ترکیه ،کانادا،
قطر ،عمان ،نیجریه ،س��وئیس ،پاکس��تان ،گرجس��تان،
اسپانیا و دانمارک صادر شده است.
دبیر ش��ورای اطالع رس��انی گمرک در خصوص میزان
واردات پوش��اک نیز خاطر نش��ان ک��رد :اگرچه واردات
تج��اری پوش��اک ممنوع اس��ت ولیکن می��زان واردات
پوش��اک در این مدت زمان مش��خص کمتر از دو و نیم
ت��ن و به ارزش  ۵۱۴ه��زار و  ۴۴۱دالر بوده که غالباً به
گمرک ایران
صورت مسافری و یا پستی بوده است.

پایان زیان انباشته در بانک
صادرات ایران

احم��د فاضلی ،معاون مالی بان��ک صادرات ایران
گفت :بانک صادرات ای��ران نه تنها در صورتهای
مالی میاندورهای و ساالنه مربوط به سال  ۹۹زیان
انباش��ته ندارد ،بلکه س��ود قابل توجهی شناسایی
میشود.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،احمد
فاضلی افزود :بانک صادرات ایران امسال شرایطی
در صورتهای مالی خ��ود ارائه خواهد کرد که در
 ۶۸سال گذشته در این بانک بینظیر بوده است.
ای��ن اتف��اق را س��هامداران بان��ک ب��هزودی در
صورتهای مالی می��اندورهای و به مراتب بهتر و
قویتر در صورتهای مالی س��االنه شاهد خواهند
بود.وی خاطرنشان کرد :به تمام کسانی که از بانک
صادرات ایران تسهیالت دریافت میکنند این نوید
را میدهی��م که با تغییر ،افزایش و بهبود نس��بت
کفایت سرمایه به درستی و با اطمینان در خدمت
تسهیالتگیرندگان هستیم.
تولیدکنندگان واقعی میتوانند روی بانک صادرات
ای��ران به عنوان یک بانک مطمئن حس��اب کنند.
فاضلی گفت :خوش��حالیم که توانستیم  ۲۰درصد
س��هام ش��رکت س��رمایهگذاری گروه مالی سپهر
ص��ادرات «وس��پهر» را در ب��ورس عرض��ه اولیه
کرده و ای��ن موفقیت بزرگ را رق��م بزنیم و یکی
از بزرگترین ش��رکتهای س��رمایهگذاری را برای
عرضه به س��هامداران ع��ام ارائه کنی��م.وی اظهار
کرد :اطمینان داریم استقبال مناسبی که از سهام
«وسپهر» در بازار سهام صورت گرفته به این خاطر
است که فعاالن بازار بورس براساس اطالعات اقدام
به معامله در این بازار میکنند.

پیام مدیرعامل بانک پارسیان به
مناسبت هفته دفاع مقدس

ریی��س کان��ون بان��ک ه��ا و موسس��ات اعتباری
خصوص��ی و مدیرعام��ل بانک پارس��یان درپیامی
ضم��ن گرامی داش��ت هفته دفاع مق��دس ،یاد و
خاطره شهدا ،جانبازان وآزادگان هشت سال جنگ
تحمیلی را ارج نهاد.
در متن پیام دکتر کورش پرویزیان ،آمده است :
بدون تردید دوران باش��کوه دف��اع مقدس ،دورانی
پر ازغرور ،حماسه ،رشادت و دالوری و از برجسته
ترین حماس��ههای ملت ش��ریف ایران در حفاظت
از ارزش ه��ای س��رزمین مقدس ای��ران و یادآور
رش��ادتها و جانبازیهای هشت س��اله ایثارگران
در دف��اع از نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران
است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد وخاطره رشادتها
و دالورمردیه��ای تمام��ی ش��هیدان گرانق��در،
رزمندگان و ایثارگران هش��ت س��ال دفاع مقدس،
ای��ن ای��ام غرورآفرین را به پیش��گاه مق��ام معظم
رهبری ،ملت ش��هید پرور به وی��ژه خانواده معظم
ش��هدا  ،جانب��ازان ،آزادگان س��رافراز و همکاران
گرانقدرم در ش��بکه بانکی و بانک پارسیان تبریک
عرض مینمایم.
در راستای تامین مالی طرح های صادرات
محور توسط اگزیم بانک ایران

طرح افزایش تولید محصوالت لبنی
نیمه دوم سال راه اندازی می شود

رئیس شعبه س��اری بانک توس��عه صادرات ایران
اع�لام ک��رد :در راس��تای حمایت از بن��گاه های
تولیدی صادرات محور ،طرح توسعه تولید و بسته
بن��دی محصوالت لبنی ش��رکت کاله تحت عنوان
ش��رکت س��ولیکو در ش��عبه س��اری بانک توسعه
صادرات ایران تامین مالی و تا پایان سال جاری به
بهره برداری می رسد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات
ایران ،ش��عبه س��اری با پرداخت  20میلیون یورو
از مح��ل منابع اگزیم بانک ،امکان خرید تجهیزات
و ماش��ین آالت سه خط بس��ته بندی محصوالت
لبن��ی با ظرفیت بس��ته بندی  796ت��ن در روز و
اش��تغالزایی ب��رای  58نفر را فراهم کرده اس��ت.
یعقوب انیس��ی افزود :این تسهیالت در سال های
 97و  98پرداخت ش��ده و ماش��ین آالت یاد شده
خریداری و در محل واحد تولیدی نصب ش��ده اما
به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های ایجاد شده،
راه ان��دازی این خطوط به بع��د از فروکش کردن
بحران کرونا موکول شده است.
وی با اش��اره به اینکه ش��عبه اگزیم بانک ایران در
مازندران با تمرکز بر س��ه مح��ور اصلی صادرات،
تولی��د و اش��تغالزایی در راس��تای تحق��ق اهداف
جه��ش تولید گام ب��ر میدارد ،گفت :طی س��ال
های گذش��ته کارخانه تولید فوالد البرز ایرانیان با
رق��م  58میلیون و  500ه��زار یورو از محل منابع
بانک و صندوق توسعه ملی در شعبه ساری تامین
مالی ش��د؛ خوشبختانه این طرح برای  320نفر به
صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده و تاثیر بسزایی
بر اقتصاد منطقه داشته است.
به گفته رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات،
این ش��عبه با مشارکت در تامین مالی طرح توسعه
زیرس��اختهای گردش��گری در منطقه عباس آباد
بهشهر ،زمینه ارزآوری و کمک به اقتصاد از مسیر
جذب گردش��گر را در ای��ن منطق��ه فراهم کرده
است.
انیس��ی اظهار داش��ت :برای این طرح  24میلیارد
ریال تس��هیالت در اختیار مش��تری ق��رار گرفته
است.

