ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
ـﺎی
ـﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫـ
ـﺎﻣﯿﻦ ﻣـ
ـﯽ در ﺗـ
ـﯽ و ﺧﺼﻮﺻـ
ـﺎی دوﻟﺘـ
ـﺖ :ﺑﺎﻧﮏﻫـ
ـﻮر ﮔﻔـ
ﮐﺸـ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ وامﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ،ازدواج ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ،درﻣﺎن
و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﻬﺰﯾﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده

اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ،راﺑﺮ و ارزوﺋﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻃﺮحﻫﺎی آبرﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن وﯾﮋه ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در آبرﺳﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۶ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ از
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﮕﻬﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ﭘﺮاﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺮدم و
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اداﻣﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ.
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