
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل:

نمی گذارند ماشین ارزان شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ماجرای بخشنامه هایی که مسبب فساد ارزی شد

4انرژی

عضویت داریوش محمدی در هیات مدیره بیمه میهن 
تایید شد

طی تاییدیه صادره از سوی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران عضویت آقای  داریوش محمدی در هیات مدیره شرکت بیمه 
میهن به نمایندگی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی مورد تایید قرار 

گرفت.
به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه میهن طی تاییدیه صادره از سوی معاونت 
طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران عضویت آقای  داریوش محمدی 
در هیات مدیره شرکت بیمه میهن به نمایندگی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مورد تایید قرار گرفت.  داریوش محمدی دارای سوابق بیمه ای و مدیریتی متعدد در 
بیمه ایران ،بیمه ما ،بیمه دی و بیمه رازی بوده و همچنین به مدت ٣سال ریاست 

دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران را نیز بر عهده داشته اند.

خان كرمی: 

فروش تحویل فوری چهار محصول ایران خودرو 
مشمول قیمت گذاری نیست 

قیمت گذاری چهار محصول ایران خودرو با توجه به رنج قیمت رقابتی و 
وجود رقبای كافی در بازار از مدت ها قبل، مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت نبوده و همچون گذشته توسط خودرو ساز صورت گرفته است.
بدیهی است قیمت گذاری خودروهای مشمول، توسط ستاد تنظیم بازار 

و سازمان حمایت اعالم خواهد شد. 
به گزارش ایكوپرس معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو گفت: 
فروش تحویل فوری 4 محصول ایران خودرو با قیمت جدید در راستای تنظیم و 
كنترل بازار صورت گرفته است. وی تصریح كرد: امروز فروش اینترنتی ایران خودرو 

برای چهار محصول اس 30،پ  ژو پارس اتومات، وانت آریسان و تندر وانت آغازشد.
خان كرمی در ادامه افزود: این روند فروش ایران خودرو در هفته های آینده با 
کاهش 5 درصددیگرزیر قیمت اعالم شده پیش فروش صورت گرفته امروز، مجددا 

اعالم خواهد شد.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد اعالم کرد

حمایت بانک مهر اقتصاد از تولید ایرانی با پرداخت 
هدفمند تسهیالت

جذب منابع و وصول مطالبات از اولویت های بانک در روزهای پایانی سال 
است بنا بر این باید تالش خود را برای تحقق این مهم معطوف کنیم.

ایمانی، مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در سفر یک روزه به شیراز، ضمن بازدید از 
شعب این شهرستان و دیدار با کارکنان، به بررسی مسائل و مشکالت آنها پرداخت و 
در در این بازدیدها با تشریح مسائل جاری بانک، از همه کارکنان خواست برای بهبود 

هر چه بیشتر امور و تحقق برنامه ها، حداکثر تالش خود را به کار گیرند.
ایمانی گفت: ارائه خدمات بانکی متناسب با نیازهای بازار و افزایش سرعت در ارائه 
خدمات در کنار اقداماتی چون ساده سازی فرآیند ارائه تسهیالت و طراحی سبد 
محصوالت متنوع و متناسب خواسته اقشار گوناگون جامعه باید در اولویت برنامه ها 
قرار گیرد. وی بر پرداخت تسهیالت در ماههای ابتدایی سال تاکید کرد و ابراز داشت: 
با ارائه خدمات بهتر و پرداخت هدفمند تسهیالت، می توانیم در راستای حمایت از 

تولید ایرانی و کاالی ایرانی گام های موثرتری برداریم.

از محل سود انباشته

بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد
افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از محل سود انباشته تامین می شود.

سرمایه بانک خاورمیانه به ۷ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که این افزایش 
سرمایه از محل سود انباشته تامین می شود.

پیرو موافقت مجمع عمومی فوق العاده بانک خاورمیانه مورخ ۱0 آبان ۱3۹۶، 
مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار کرد که مبلغ دو هزار میلیارد ریال افزایش 
سرمایه را طی ۲ سال و از محل سود انباشته، مطالبات حال شده، و یا آورده نقدی 
سهامداران در یک یا چند مرحله تامین کند و ضمن اجرای کلیه تشریفات قانونی 
پیش بینی شده در قانون تجارت، افزایش سرمایه را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت 
رساند. بر این اساس هیات مدیره در جلسه مورخ ۱۸/0۹/۱3۹۷ مطابق با مجوزه 
شماره  55-۹۷4/45۹۷04 مورخ 03/0۹/۱3۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار، در 
خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال به ۷ هزار میلیارد ریال از محل 

سود انباشه تصمیم گیری خواهد کرد.

در هشت ماهه اول امسال انجام شد

انتشار 2380 خبر و محتوا از بیمه دانا در رسانه های 
گروهی

بیش از 2380 خبر، محتوا و بازتاب خبری در هشت ماه ابتدای سال جاری 
از شرکت بیمه دانا در رسانه های گروهی منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در پی تعامل دوسویه و ارتباطات مناسب 
این مدیریت با اصحاب رسانه، به ویژه از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال 
جاری، بیش از ۲3۸0 خبر و محتوا از شرکت بیمه دانا در رسانه های گروهی اعم 
از خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و تحلیلی، روزنامه ها و نشریات مختلف به چاپ 
رسیده است. بیشترین حجم مطالب منتشر شده مربوط به حوزه مدیرعامل،گزارش 

عملکرد شرکت، برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط این شرکت بوده است.
بیمه دانا ضمن قدردانی از اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران محترم حوزه بانک و 
بیمه برای پوشش مناسب اخبار و گزارش های خبری این شرکت، برای آنها در ادامه 

رسالت اطالع رسانی آرزوی توفیق و سالمتی دارد.

در گفت وگو با رئیس شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات مطرح شد

طلیعه رشد کمی و کیفی صادرات در استان لرستان
رئیس شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات از رشد 12 درصدی صادرات 
در استان لرستان در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: طی 6 ماهه 
نخست سال جاری رشد صادراتی مطلوبی را در استان شاهد بوده ایم؛ 
سبد صادراتی استان نیز طی یکسال گذشته از 25 قلم کاالی صادراتی 
به 35 قلم افزایش پیدا کرده که نشان از ارتقا توان مدیریت صادرات در 

استان است.
علی اصغر گلکار در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز اظهار داشت: اوایل آذرماه 
سال جاری از ۱۸ صادرکننده برتر استان طی مراسمی با حضور فرهاد نوری مدیر 
دفتر بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت ایران، حسین سالحورزی نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان لرستان، محمدرضا صفی خانی 
رئیس سازمان صمت لرستان، و جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان 

۱۸ صادرکننده نمونه استان لرستان تجلیل شدند. 

افزایش قیمت، از فساد در حوزه حامل های انرژی جلوگیری می کنداخبار

حاشیه های حل نشدنی قیمت سوخت
 قیمت پایین سوخت در ایران همواره مخالفان و موافقانی را 
در بین نمایندگان مجلس، دولت و کارشناسان اقتصادی دارد 
که در پایان هر سال پس از ارائه الیحه بودجه بحث قیمت 
سوخت در محافل مختلف گرم می شود ولی تاکنون در ادوار 
مختلف هیچ گاه حاشیه های قیمت سوخت یک بار برای 
همیشه حل نشده است و همواره دولت با پرداخت یارانه 
قیمت آن را پایین نگاه داشته است در صورتی که با حذف 
یارانه و نظارت بر توزیع آن مشکالتی مانند قاچاق سوخت، 
درآمد  برای  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت  و  هوا  آلودگی 
محدود برطرف شود. با این حال بسیاری از کارشناسان و 
اقتصاددانان در ماه های پایانی سال نظرات خود را مطرح 
می کنند. حاال برخی از کارشناسان اقتصادی ایران معتقدند 
که افزایش قیمت نه تنها تاثیری بر روی تورم ندارد بلکه 
می تواند از فساد نهادینه شده حوزه سوخت جلوگیری کند 
با قیمت جهانی و شناور شدن  و از طریق همسان سازی 
قیمت انرژی صنعت و حمل و نقل عمومی کالنشهرها از 

وضعیت کنونی به سمت بهتر شدن حرکت کند.
از سوی دیگر نحوه مصرف سوخت در آلودگی های تاثیرگذار است 
و یک ارتباط مستقیم بین آلودگی هوا و مصرف سوخت وجود دارد. 
هرچه مصرف سوخت )با کیفیت و بی کیفیت( افزایش پیدا کند 
آلودگی هوا هم بیشتر می شود. برخی کارشناسان محیط زیست 
معتقدند که عمده مشکل آلودگی هوای تهران که یکی از آلوده ترین 
و  مصرفی  بنزین  نوع  به  می شود  محسوب  جهان  پایتخت های 
همچنین مصرف بیش از حد این سوخت های فسیلی باز می گردد 
و نباید این موضوع را فراموش کنیم که خودروهای تولیدی ایران 
که دارای استاندارهای زیست محیطی نیستند در شرایط کنونی 

دخیل هستند.
با افزایش قیمت سوخت در تهران که آلودگی آن تنها به دلیل 
سوخت مصرفی خودروها و موتورسیکلت ها است، می توانیم شاهد 
افزایش  این  البته در کنار  باشیم  آلودگی هوا  کاهش چشمگیر 
قیمت نیاز است تا نیروی انتظامی هم از تردد خودروهای غیر 
استاندارد جلوگیری کند. باال رفتن قیمت سوخت و پایین آمدن 
مصرف آن می تواند یکی از راه های کنترل آلودگی هوا در تهران 
و سایر کالنشهرهای ایران باشد که رفته رفته به غیر از کالنشهرها 
باید در انتظار روشن  شدن چراغ قرمز محیط زیستی برخی از 

شهرستان های پرجمعیت باشیم.
باال رفتن قیمت سوخت در ایران را از دو نظر اقتصادی و محیط 
زیستی مورد ارزیابی کوتاهی قرار دادیم ولی موضوع مهم دیگری 
که باید به آن اشاره کرد قاچاق سوخت در استان های مرزی است. 
انتقال مافیایی سوخت به خارج از کشور به خصوص در استان های 
حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و استان سیستان و بلوچستان در 
سال های اخیر نه  تنها به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده بلکه 
به نوعی از آسیب اجتماعی هم تبدیل شده است. طبق آمارهای به 
دست آمده روزانه بیش از ۸ میلیون لیتر سوخت توسط خودروهای 
باری، سواری و شناورها از کشور خارج می شود که این آمار در ماه 
به بیش از ۲40 میلیون لیتر می رسد و ساالنه به ۲۸۸0 میلیون 

لیتر، توجه داشته باشید که نزدیک به 500 هزار خانواده مرزنشین 
در استان سیستان و بلوچستان با ماهیانه ۱۱ میلیون لیتر می توانند 
زندگی خوبی داشته باشند ولی به دلیل عدم ارائه سهمیه توسط 
شرکت نفت برخی از شهروندان استان سیستان و بلوچستان به 
دلیل بیکاری و مشکالت اجتماعی به سوخت بری روی آورده اند و 

در این راه حتی جان خود را هم از دست می دهند.
اگر نگاهی به قیمت سوخت در این استان ها بیندازیم، می بینیم 
که قیمت ها در این استان ها باید افزایش پیدا کند و یارانه مربوط 
کنند.  اشتغال  ایجاد  زیرساخت های  ایجاد  صرف  را  سوخت  به 
به عنوان مثال شرکت نفت موظف است تا ماهیانه ۱۱ میلیون لیتر 
سوخت را برای فروش در تعاونی مرزنشینان سیستان و بلوچستان 
ارائه دهد ولی به دالیل کمبودها این مقدار به مرزنشینان داده 
نمی شود. موضوع قابل توجه در اینجا است که قیمت سوختی که 
به تعاونی های مرزنشینان برای فروش ارائه می شود در حدود ۶ هزار 
تومان است که آنها با افزودن کمتر از 500 تومان به خریداران افغان 
می فروشند ولی در مقابل باند های فروش سوخت، گازوئیل را لیتری 
300 تومان از پمپ بنزین خریداری می کنند و به قیمت حدود ۶ 

هزار تومان به مشتری های می فروشند.
قیمت  کرد  اجرایی  کشور  در  می توان  که  طرح هایی  از  یکی 
با قاچاق  منطقه ای سوخت است به خصوص در استان هایی که 
ارائه  همچنین  و  نظارت ها  باید  هستیم.  روبه رو  هوا  آلودگی  و 
کارت سوخت در دستور کار قرار بگیرد. یکی از اعضای هیئت 

علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است در مورد ارائه سوخت 
به شهروندان، دولت و نهادهای نظارتی باید مواردی نظیر قاچاق 
سوخت، آلودگی هوا و مهاجرت برای کسب درآمد ناچیز را در نظر 

بگیرد. 
جواد نوفرستی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران در مورد منطقه ای کردن قیمت سوخت در کشور به 
»ابتکار« می گوید: نه تنها می توان قیمت سوخت را در استان های 
قیمت ها  مثال  به عنوان  بلکه  بگیرند  نظر  در  متفاوت  مختلف 
می تواند در شمال و حاشیه شهری مانند تهران هم متفاوت باشد 
ولی الزم به ذکر است که این تغییر قیمت ها نباید به صورتی باشد 
که خود مولد فساد و قاچاق سوخت شود. تفاوت قیمت ها باید 
ناچیز در نظر گرفته شود و بیش از 300 تومان تفاوت قیمتی 
نداشته باشیم. برای شفاف شدن وضعیت سوخت ایران در اولین 
قدم باید کارت سوخت را مجدد در دستور کار قرار داد. البته ناگفته 
نماند که آخرین خبرها از تصمیمات دولت و مجلس نشان می دهد 
که در ماه های آینده خرید سوخت کارتی خواهد شد. اگر نگاهی 
به میانگین فروش سوخت در بین سال های ۸۶ تا ۹4 که خرید 
سوخت با کارت بود، بیندازیم می بینیم در این مدت زمانی روزانه 
۶4 میلیون لیتر فروخته می شد ولی پس از سال ۹4 که کارت 
حذف شد این مقدار مصرف روزانه به مرز ۷۲ میلیون لیتر رسید. 
این افزایش فروش خود نشانگر حجم قاچاق سوخت است. پس به 
این نتیجه می رسیم که اگر خرید سوخت تنها با ارائه کارت صورت 

بگیرد و کمی نظارت بیشتر شود در ایران چیزی تحت عنوان 
قاچاق سوخت نخواهیم داشت.

اینکه قیمت سوخت در  بر  تاکید  با  اقتصادی  این کارشناس 
ایران باید بدون یارانه دولتی توزیع شود ادامه می دهد: برای بهبود 
وضعیت آلودگی هوا و همچنین جلوگیری از مهاجرت شهروندان 
به کالنشهرها، در ابتدا باید قیمت ها در داخل کشور بدون تخفیف 
دولتی توزیع شود، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس که نرخ 
سوخت آنها به صورت شناور و بین المللی است. در حال حاضر 
قیمت سوخت واقعی در جهان باتوجه به قیمت ارز به مرز 5 هزار 
تومان می رسد. در این وضعیت می توانیم امیدوار باشیم که هزینه ای 
که از حذف یارانه انرژی باقی می ماند صرف گسترش حمل و نقل 
عمومی در کالنشهرها و ایجاد زیرساخت صنعت در کشور بشود. 
در ابتدا عرض کردم که می توان قیمت فروش سوخت را منطقه ای 
هم کرد )تفاوت قیمت در شمال شهر تهران و مناطق حاشیه ای( 
و سود حاصله از این تفاوت قیمتی که حداکثر 300 تومان باید 
باشد را به عنوان درآمد پایداری برای بهبود وضعیت تردد شهروندان 
در شهری مانند تهران در نظر گرفت. اگر قیمت ها درست باشد 
می توانیم با کاهش مصرف شهروندان و تردد آنها با حمل و نقل 
عمومی هم مشکل آلودگی هوا که یکی از مشکالت مردم محسوب 
می شود را برطرف کنیم و هم مقابل مهاجرت هایی که برای درآمد 
ناچیز صورت می گیرد را گرفت و هم زیرساخت های صنعت در 

کشور را بهبود بخشید.

تغییر رمز دوم کارت با همراه بانک سینا
با همراه بانک سینا، امکان تغییر رمز دوم کارت فراهم شده است. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، یکی از پایه های اصلی در خریدهای اینترنتی، رمز دوم کارت )رمز اینترنتی( است که به منظور تسهیل در امور بانکی مشتریان، امکان دریافت 

آن از طریق همراه بانک سینا میسر شده است.  بر اساس این گزارش، رمز دوم کارت یا رمز اینترنتی از جمله ضروریاتی است که در خریدهای اینترنتی یا پرداخت قبوض مورد استفاده قرار می گیرد و مشتریان در تغییر رمزهای دوره ای که به 
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رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل از علل عدم کاهش 
قیمت در بازار خودرو سخن گفت.

 به گزارش ایلنا، سعید موتمنی  در خصوص وضعیت بازار خودرو و قیمت های 
جدید ایران خودرو گفت: خرید و فروش به کمترین حد خود در سال جاری رسیده 
است و اگر بگوییم نزدیک به صفر شده، دروغ نگفته ایم که این امر به سبب اشباع 

شدن بازار، قیمت باال و عدم عرضه از سوی خودروسازان به بازار است.
امروز وضعیت به گونه ای شده که هر روز یک خبر خودرویی در خصوص افزایش 
قیمت ها منتشر می شود؛ روزی می گویند 5 درصد حاشیه بازار و روز دیگر ۲0 درصد. 
این وضعیت سبب شده آن ها که خودرو به صورت عمده خریداری و انبار کرده اند تا 
تعیین تکلیف بازار از عرضه خودرو های خود خودداری کنند، اما چیزی که به نظر 

می آید این است که سرانجام 5 درصد حاشیه بازار اجرایی خواهد شد.
بازار خودرو در کشور به گونه ای شده است که دیگر چند دهک و برخی قشر ها 
نمی توانند صاحب خودرو شوند و متاسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر است. از سوی 

دیگر کسانی که در این مدت خریدار خودرو هستند به دنبال گرفتن خودرویی 
هستند که بعد از مدتی سود کنند. امروز خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده 
است. مطابق قانون تجارت اگر عرضه زیاد شود، چون خریدار وجود ندارد قیمت ها 
باید ریزش کند، اما در ایران داستان فرق دارد، زیرا بازار خودرو انحصاری است و دو 

خودروساز می توانند بازار را مدیریت کنند.
پس اینکه فکر کنیم شاهد هجوم مردم برای گرفتن پول ثبت نام خودرو ها باشیم 
درست نیست، چون خودروسازان داخلی بازار را طوری مدیریت می کنند که به این 
وضعیت دچار نشوند. در چند ماهه اخیر مردم خودشان تبدیل به یک فروشنده 
خودرو شدند و کسی که یک خودرو الزم داشت سعی کرده تمام سرمایه خود را 
خودرو های بیشتری بخرد تا بتواند ارزش پولش را حفظ کند. تنها راهی که مردم 
کمتر ضرر کنند و تعداد بیشتری بتوانند قدرت خرید خودرو داشته باشند، این است 
که دستگاه های نظارتی با قدرت و صالبت با هرگونه تخلف و بازارسازی و دالل بازی 

برخورد کنند در آن صورت می توان گفت که شاید حقوق مردم حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ابتدای امسال بخشنامه های 
متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد، گفت: بر خالف تصورات عمومی، 

بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است.
به گزارش مهر، مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد گفت: مبارزه با 
فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت 
در جامعه شده بود؛ پس اتاق های کشور اکنون این رسالت را به عهده دارند تا 
بحث فساد را به حداقل برسانند؛ در قانون بهبود فضای کسب و کار یک بند 
به ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را به عهده اتاق بازرگانی قرار 

داده است.
وی با بیان اینکه فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و یک قسمت 
در بخش خصوصی قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی 
مورد پیگیری قرار گیرد؛ ضمن اینکه در حوزه تقنینی نیز باید دقت کافی صورت 

بگیرد؛ چراکه بخشنامه های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می آورد.

خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی 
هم به آن گرفتار خواهد شد اظهار کرد: بخشنامه های ارزی از ابتدای سال با 
هم بعضا متناقض بود که این امر زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر به موقع 
عمل شده و شتابزده عمل نمی کردیم و در عین حال همزمان با تورم نرخ ارز را 

تعدیل می کردیم اتفاقات مذکور رخ نمی داد.
رئیس اتاق تهران، با اشاره به اینکه نقدینگی را بهمنی دانست که می تواند 
اقتصاد ایران را نابود کند، گفت:بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم 
برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به موقع عمل 
می شد؛ به طور قطع شاهد این وقایع نبودیم؛ خواسته ما از دولت شفافیت در 

همه ارکان دولت، دستگاه های نظارتی است.
این در حالی است که بخش خصوصی قربانی فساد است و تالش داریم تا 
همکاری  فساد  با  مبارزه  در  حاکمیت  و  دولت  با  است  ما  توان  در  که  جایی 

داشته باشیم.

به  اشاره  با  بانک های دولتی  رئیس شورای هماهنگی 
اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش زمینه 
اینکه  نظر گرفتن  با در  نظام  بانکداری کشور،  اصالح 
بانک ها در این روند نباید تضعیف شوند، این است که 
ابتدا نگاه خود را به این نظام  تغییر داده و اصالح کنیم و 
سپس با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، دست به 

تغییرات و اصالحات الزم در نظام بانکی  بزنیم. 
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم بانک ملی ایران، اخیرا عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی توجه جدی بانک ها به نحوه 
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را  خواستار شده 

و از سوی دیگر، تصریح کرده که توجه داشته باشیم اصالح 
نظام بانکی که امری فوری است نباید ما را در  مسیر تضعیف 
سیستم بانکی که ۹0 درصد تامین مالی اقتصاد کشور را به 

دوش دارد، قرار دهد. 
محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران درباره این  اظهارات رئیس 
کل بانک مرکزی گفت: آقای همتی در واقع بانک ها را به تامین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توصیه  کرده اند. بر این 
اساس، ضرورت دارد که بانک های دولتی به این سمت حرکت 
کرده، گام های الزم را برداشته و با واحدهای  تولیدی نهایت 

همراهی و همکاری را داشته باشند.  این موضوع در شرایط 
اهمیت  است،  مواجه  آمریکا  تحریم های  با  کشور  که  فعلی 
ویژه ای دارد و تاکید رئیس کل بانک  مرکزی نیز بر همین 
اساس بوده و طبیعی است که در این بین، بانک های دولتی 
تکالیف و وظایف سنگینی در ارتباط با تولید و  اشتغال زایی 
به  توجه  با  ادامه تصریح کرد:  باشند.  حسین زاده در  داشته 
عمده  نگرانی  دو  ایشان  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  اظهارات 
درخصوص بانک ها را  ابراز کرده اند؛ یکی ضرورت اصالح فوری 
نظام بانکی و دیگر اینکه بانک ها نباید در مسیر این اصالح، 
تضعیف شوند چرا که  دود تضعیف بانک ها به عنوان سیستمی 

که ۹0 درصد تامین مالی اقتصاد کشور را بر عهده دارد، به 
چشم کل اقتصاد کشور  خواهد رفت.  چنین نگاه واقع بینانه ای 
می تواند در روند طرح حیاتی اصالح نظام بانکی امیدبخش 

باشد. 
بانکی گفت:  نظام  اصالح  به ضرورت  اشاره  با  حسین زاده 
بانک ها را  نباید  بانکی  طبیعی است که در راه اصالح نظام 
تضعیف  کنیم. الزمه تحقق هم زمان این دو هدف این است که 
ابتدا نگاه خود را به این نظام تغییر داده و اصالح کنیم و سپس 
با در نظر  گرفتن مصالح اقتصادی کشور، دست به تغییرات و 

اصالحات الزم در نظام بانکی بزنیم. 

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی:

اصالح نظام بانکی نباید بانک ها را تضعیف  کند


