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اخبار بانک
اختصاص تسهیالت 20میلیون تومانی
به خبرنگاران توسط بانک ملت
مدیر کل روابط عمومی بانک ملت در مراسم گرامیداشت
روز خبرنگار ابراز امیدواری کرد به واســطه قدردانی مردم و
مسئوالن از اصحاب رسانه و تاثیرگذاری آنان در جامعه؛ یک
روز از هر ماه «روز خبرنگار» باشد.
علی اکبر صابریان در این مراسم فرا رسیدن اعیاد پیش روی
غدیر و قربان را تبریک گفت و افزود :خوشحالیم که در جمع
با صفای اصحاب رسانه هستیم که علیرغم تمامی مشغلهها و
مشقات کاری در این مراسم حضور پیدا کرده اند .وی افزود:
سیاست و تقدیر بر این بود مراسم امسال روز خبرنگار کمی
با تاخیر در چنین روزی برگزار شود تا خبرنگاران این حوزه
بتوانند با فراغ بال بیشتری در این مراسم حضور پیدا کنند.
وی یاد شــهید محمود صارمی را گرامی داشــت و افزود:
امســال هم جمع دیگری از میان اصحاب رسانه از میان ما
رفتند کــه جای دارد یاد این بزرگــواران نیز گرامی بداریم.
جایگاه خبرنگار در جامعه جایگاه رفیعی است .بدون حضور
و وجود خبرنگار هیچ رسانه ای معنا پیدا نمی کند.
صابریان افزود :محور اصلی و حیات و ممات همه رســانه
ها علیرغم پیشــرفت تکنولوژی و ورود آی تی به سرزمین
رســانه ها باز هم به حضور خبرنگاران بستگی دارد .ما برای
روشنگری در جامعه ،انعکاس اخبار و اطالعات صحیح ،حرفه
ای ،توام با تجزیه و تحلیل مناسب نیاز به خبرنگاران شجاع،
فهیم و دانا داریم که وجود خبرنگاران توانمند و قلم زیبایی که
دارند این کار را تسهیل کرده است .وی تاکید کرد :در روابط
عمومی بانک ملت با اســتفاده از گروه فنی و مشــاوره ای و
اجرای الگوهای جدید در جهت بازسازی ارتباط سالم و حرفه
ای با مدیران رسانه ها گام های موثری برداشته شده است.
مدیر روابط عمومی بانک ملت از ســاماندهی همکاری با
سایت ها و پایگاه های خبری خبر داد و گفت :با این کار بیشتر
مــی توانیم از ظرفیت ،توانمندی ها و قدرت قلم خبرنگاران
استفاده ببریم .چون اعتقاد داریم که تبلیغات به صورت آگهی
(بنر) دو نوع آسیب را به رسانه ها وارد می کند .اول استدالل
را از رســانه ها می گیرد و دوم اینکه راه برای تولید محتوای
مطلوب بسته می شود .پس این ساماندهی انجام شد و در ساز
و کارهای اداره ،سایت ها و پایگاه هایی که قدرت تولید محتوا،
بازنشر اخبار و قدرت نوشتن بر اساس آیتم های مد نظر بانک
ملت را داشتند برگزیده شدند .وی ادامه داد :روابط عمومی
بانک ملت طراحی بسته های رسانه ای و تولید محتوا را در
دســتور کار خود قرار داده است و در این راه از قلم توانمند
خبرنگاران بهره می برد همانگونه که در پیام گرامیداشت روز
خبرنگار مدیرعامل بانک ذکر شد که :درود بر قلمی که اندیشه
در مقابلش زانو می زند.
صابریان محدویت های بودجه ای برای حمایت از رسانه ها
را یکی از چالش های موجود در بانک ملت دانســت و گفت:
انضباط و کاهش هزینه ها در این بانک با دستور مدیرعامل در
حال اجراست و این کاهش هزینه ها متوجه بخش تبلیغات و
رسانه ای هم می شود که تالش می کنیم همکاری و تعامل
بدون اثرگذاری خاصی انجام شود .وی برگزاری این مراسم را
در راستای پیوند عمیق ،تحکیم روابط و دوستی های بانک
ملت با خبرنگاران و اصحاب رســانه دانست و گفت :امروزه
خبرنگاران رسالت سنگینی را بر عهده دارند .آنها در میان انبوه
اخبار ناخوشایند این توان را دارند امید را از جامعه نگیرند و با
کاشت و داشت و برداشت بذر و نهال امید و اعتماد در کشور
خبرهای خوبی به جامعه و مردم بدهند.
صابریان با اشاره به رویکرد تعاملی روابط عمومی بانک ملت
با رسانه ها گفت :بر اساس تاکیدات مدیرعامل بانک ،همکاری
تبلیغاتی و رسانه ای با اصحاب رسانه ارتقاء می یابد.
وی همچنین به واســطه تقدیر از زحمات خبرنگاران؛ از
اختصاص کارت تسهیالت  5میلیون تومانی به صورت قرض
الحسنه برای  20نفر و کارت تسهیالت  20میلیون تومانی با
نرخ سود  18درصد برای  30نفر از خبرنگاران حاضر در این
مراسم خبر داد.
بانک م ّلی ایران ،همپای دولت برای تنظیم بازار
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :از هیچ کمکی به دولت
برای تنظیم بازار دریغ نخواهیم کرد.
دکتر محمدرضا حسین زاده با بیان این که کنترل شرایط
حساس اقتصادی امروز نیازمند همکاری همه عوامل است،
افزود :بانک ملی ایــران به عنوان بزرگترین بانک دولتی ،در
راستای سیاست های ابالغی دولت و بانک مرکزی قدم بر می
دارد تا شرایط به نحو مطلوب کنترل شود.
وی با بیان این که تامین نیازهای اساسی کشور از طریق
نظام بانکی در حال انجام اســت ،اظهار کرد :بانک ملی ایران
آمادگی دارد همه نیازهای ارزی و ریالی بنگاه های واردکننده،
تولید کننده یا عرضه کننده کاال را بر اســاس قانون تامین
کند .حسین زاده ادامه داد :بانک ملی ایران همواره پشتیبان
دولت و مردم بوده و از حداکثر توان خود برای رساندن شرایط
اقتصادی به نقطه مطلوب استفاده خواهد کرد.
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رییس اتحادیه طال در پاسخ به ایرنا

آزادسازی واردات طال ،حباب قیمتی را از بین می برد

ایرنا| رییس اتحادیه طال و جواهر گفت :آزادســازی
واردات طالی خام کــه رییس کل بانک مرکزی وعده
داده است ،مشکالت و حباب قیمتی پیش آمده در بازار
را از بین می برد.
«ابراهیم محمدولی» روز (سه شنبه) در نشست خبری
در پاسخ به خبرنگاران گفت :برخی فعاالن صنفی می
گفتند هنوز بخشــنامه گمرک برای واردات طالل اجرا
نشده است و مسیر گذشته و موانع قبلی وجود دارد.
وی افزود :زمانی آزادسازی واردات طال خوب است که
هرکس براحتی طال بیاورد اما هنوز موانع وجود دارد.
رییس اتحادیه طال اضافه کرد :جنس سکه از طالست
که قیمت جهانی دارد اما رویدادهای اخیر ســبب شده
است در تولید و صادرات طال دچار مشکل شویم.
«مجموع این شرایط ســبب شده است تولید طال و
جواهر مــا در حد صفر قرار گیرد و دیگر توان رقابت با
سایر کشورها را نداشته باشد».
وی از تعلل در تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده
انتقاد کرد و گفت :این الیحه از پنج ماه پیش در نوبت
بررسی مجلس شورای اســامی قرار دارد اما هنوز به
صحن نرفته است تا اصل طال از مالیات بر ارزش افزوده
معاف شود.
به گفته وی ،با وجود همه تالش ها علیه کشور باید
دست به دست هم داده و تولید و اشتغال را توسعه دهیم
و حتــی از محل صنعت طال و جواهر ارزآوری داشــته
باشیم.
مدیریت بازار سکه مناسب نیست
رییس اتحادیه طال و جواهر درباره وجود حباب حدود
یک میلیون تومانی در بازار گفت :حباب به وجود آمده
ناشی از نبود تعادل در عرضه و تقاضای آن است و باید
گفت یا سیاست های بانک مرکزی در این بازار بموقع
عمل نمی شود یا بازار بدرستی مدیریت نمی شود.

محمدولی اضافه کرد :در مباحث اقتصادی باید بازار
عرضه و تقاضا هماهنگ شود اما تا به حال به آن عمل
نشده است و بنابراین می بینیم که بانک مرکزی با پیش
فروش سکه یا اعالم اینکه قصد دارد امکان فروش گواهی
پیش فروش ســکه را فراهم کند ،بر بازار اثر منفی می
گذارد .وی افزود :اتحادیه طال پیشنهادهای خود را برای
بهبود وضعیت به بانک مرکزی داده است زیرا به نظر می
رسد در شرایط کنونی بیش از آنکه به دلیل تحریم های
خارجی دچار مشکل شویم ،با تصمیم ها و سیاست های

اشتباه از درون تحریم شده ایم.
«یکی از ایرادهای بزرگ در موضوع ســکه به واسطه
هایی برمی گردد که سرپایی در بازار معامله می کنند؛
این افراد در بازار دنبال سودهای آنچنانیاند».
محمدولی بخشــی از این مشــکل را ناشی از عرضه
عمومی ســکه توسط بانک مرکزی دانست که با پیش
فروش و حراجی ســکه ،این امکان را فراهم کرد که هر
فردی در عرصه سکه وارد شود؛ در حالی که می توانست
توزیع سکه را برای تنظیم بازار به اتحادیه ها و واحدهای

صنفی معتبر واگذار کند و نتیجه بگیرد.
اتحادیه طال در فضای مجازی فعالیت ندارد
محمدولی تاکید کرد اتحادیه طال در فضای مجازی
هیچ تارنمای اینترنتی یا کانال ندارد و بناست سایت این
اتحادیه تا یک ماه آینده به بهره برداری برسد تا نرخ ها
به طور شفاف اعالم شود.
وی نسبت به خرید طالی آب شده هشدار داد و گفت:
از آنجا که افراد غیرمتخصص در این عرصه ورود کرده
اند ،احتمال اینکه عیار طالی فروخته شده کمتر از حد

استاندارد باشد ،وجود دارد و از این رو به مردم توصیه می
شود به جای طالی آب شده ،از واحدهای صنفی مجاز
مصنوعات طال بخرند.
مردم به جای سکه ،طالی کم اجرت بخرند
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر نیز در این نشست
خبری گفت :یکی از پیشنهادهایی که این اتحادیه برای
برون رفت بازار از شــرایط کنونی به بانک مرکزی داده،
این است که بانک مرکزی ضرب سکه را بر عهده داشته
باشد اما توزیع آن را به واحدهای صنفی بسپارد.
«مسعود یزدانی» افزود :اگر مشکل در نظام توزیع سکه
از بین رود ،حباب قیمتی کنونی نیز برطرف می شود؛
در حالی که اکنون سکه حدود یک میلیون تومان حباب
دارد .وی افزود :وجود حباب در بازار سکه به این معنی
اســت که خریداران برای هشت گرم طال یک میلیون
بیشتر پول می دهند؛ در حالی که اگر مصنوعات با اجرت
ساخت کمتری دارد بخرند ،ضرر نمی کنند.
«طالی با اجرت کم متفاوت از طالی دست دوم است؛
اکنون شاهدیم برخی به فروش طالی دست دوم به نام
کم اجرت یا بــدون اجرت اقدام می کنند که جدای از
مشکالت بهداشتی که ممکن است ایجاد کند ،تخلف
است».
وی خواستار آن شد که قوانین صادراتی برای صدور
مصنوعات طال تسهیل شود و صنعت طالی ایران بتواند
با کشورهای صاحبنام در این عرصه رقابت کند .یزدانی
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال را یکی دیگر از
موانع این صنعت برشــمرد که مجلس درصدد است با
اصالح قانون این مشکل را رفع کند .این نشست خبری
در اتحادیه طال و جواهر برگزار شد 2700 .واحد صنعتی
در سراسر کشور پروانه این اتحادیه را دارند.
اجرای بسته جدید ارزی دولت از شانزدهم مردادماه
آغاز شده است.

گوشه
معاون سازمان صنایع کوچک اعالم کرد

معوقههای واحدهای صنعتی کوچک بخشیده میشود
معاون برنامهریزی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران میگوید :این سازمان برای کمک به رونق صنایع
کوچک در شــرایط رکود تورمی کنونی ،بخشش معوقهها و
جرائم این واحدها را آغاز کرده است.
معاون برنامهریزی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران گفت :این سازمان بهمنظور کمک به رونق صنایع
کوچک در شــرایط رکود تورمی کنونی ،بخشش معوقهها و
جرائم این واحدها را آغاز کرد.
فرشاد مقیمی در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای صنایع
کوچک افزود :در شــرایط فعلی ،دولت بســتهای بهمنظور
حمایت از صنایع بهویژه صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد
داده که هدف اصلی آن کاهــش هزینههای تولید و قیمت
تمامشده کاالی نهایی است ،اما هنوز مصوب نشده است.
وی ادامه داد :پیشــنهاد اولیه این بســته از سوی سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و سهم اصلی
آن را واحدهای کوچک تشکیل میدهند.
معاون برنامهریزی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای

گزارش

صنعتی ایران گفت :کاهش هزینههای ناشــی از مالیات بر
ارزشافــزوده ،مالیات ،بیمه ،معوقهها و جرائم و غیره در این
بسته پیشبینی شده است.
وی اظهار داشت :ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران در این زمینه پیشگام شده و از یکشنبه ،بیست
و یکم مردادماه دســتورالعمل بخشش معوقههای واحدهای
صنعتی را به مجموعه شرکتهای استانی اعالم و اجرای آن
را آغاز کرده است.
مقیمی توضیح داد :سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ،زمین موردنیاز شرکتها و صنایع کوچک و متوسط
را در اســتانهای مختلف تأمین کرده و در اختیارشان قرار
میدهد.
به گفته این مقام مسئول ،در برخی موارد فعاالن اقتصادی
پول مربوط به زمینهای یاد شده را پرداخت نکردهاند که در
نتیجه پس از مدتی مشــمول جریمههایی میشوند ،اما این
ســازمان تصمیم گرفته در راستای کمک به رونق تولید این
شرکتها ،از دریافت معوقههای یاد شده چشمپوشی کند.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان

گزارش مقایسهای وضعیت قیمت متوسط اقالم پرمصرف سبد خانوار مرکز استان (شهرستان اهواز) مورخ ( 1397/5/23قیمتها به ریال میباشد)
نام گروه کاالیی

پروتئینی

رئیس اتاق کرمانشاه

تجار و تولیدکنندگان بابت صادرات به عراق
نگراننباشند
کیوان کاشفی معتقد است حذف دالر از مبادالت تجاری
ایران و عراق مانع یا محدودیتی در صادرات به این کشــور
نخواهد داشت ،چرا که معامالت با ریال ایران ،دینار عراق و
یــا یورو قابل انجام خواهد بود .درپی قطع ارتباط تجاری بر
پایه دالر از ســوی دولت عراق با ایران ،نگرانی هایی در بین
صادرکنندگان ایرانی به وجود آمده است؛ هرچند رئیس اتاق
کرمانشاه آنرا مانع انجام فعالیت تجاری دوجانبه میان ایران
و عراق نمیداند.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق
کرمانشاه در این مورد گفت :با توجه به آغاز تحریمهای امریکا
علیه ایران ،نخست وزیر عراق اعالم کرده که دالر از معامالت
با ایران حذف خواهد شد اما این امر مانع یا محدودیتی در
صادرات کشورمان به عراق نخواهد داشت ،چرا که معامالت
با ریال ایران ،دینار عراق و یا یورو قابل انجام خواهد بود.
وی ادامــه داد :به نظر میرســد این تصمیم بیشــتر به
جهت جلوگیری از برخورد تنبیهی احتمالی دولت امریکا
با بانکهای عراقی اتخاذ گردیده است .رئیس اتاق کرمانشاه
ضمن اطمینان دادن به صادرکنندگان کاال به عراق گفت:
همه مرزهای کشور با عراق فعال است و نگرانی از این بابت
وجود ندارد.
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مواد غذایی

لبنیات

مواد شوینده

میوه و تره بار

نام کاال

نرخ فروش روز جاری

گوشت گوساله بدون چربی

420000

گوشت گوسفند (بره) با چربی

485000

مرغ کشتار روز

103000

تخم مرغ (کیلوگرم)

95000

شکر فله

33000

برنج وارداتی هندی دانه بلند

78500

روغن جامد  4/5کیلویی الدن

290000

رب گوجه یک کیلویی روژین

56000

لوبیا چیتی

130000

نخود گرد

85000

عدس سبز

65000

لپه

85000

ماکارونی700گرمی

24000

چای احمدنیم کیلویی

335000

شیرپاکتی یک لیتری پگاه

32500

ماست610گرمی پرچرب میهن

33000

پنیر پاکتی 250گرمی پگاه

40000

کره حیوانی100گرمی میهن

45000

پودر رختشویی دستی آبان

20000

پودر رختشویی ماشین رخت

22000

پیاز

17000

سیب زمینی

15000

گوجه فرنگی

30000

موز خارجی

100000
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وی بیان داشت :پیشازاین نیز یکبار بخشش معوقههای
واحدهای صنعتی در دســتور کار قرار گرفته بود که رضایت
نسبی فعاالن صنعتی را به دنبال داشت.
معاون برنامهریزی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ابراز امیدواری کرد سایر دستگاههای مرتبط نیز
در این زمینه همراهی داشته باشند.
اقتصاد به تعادل میرسد
وی یادآور شــد :با افزایش نرخ ارز ،قیمت برخی مواد اولیه
وابسته به آن افزایش پیدا کرده و تأمین آن نیازمند سرمایه در
گردش بیشتری است.
به گفته مقیمی ،بخش دیگری از مــواد اولیه که از منابع
داخلی تأمین میشود نیز با اقدامهای سودجویانه و غیراخالقی
برخی فعاالن با حباب قیمتی مواجه شــدهاند؛ در این زمینه
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعال شده
تا بخشی از فضای حباب گونه شکسته شود.
این مسئول بیان داشت :هرچند کنترل کردن فضای بازار به
این شکل ،کار سختی است ،اما نشدنی نیست و تاکنون بخشی

از مشکالت موجود مدیریت شده است.
وی خاطرنشــان کرد :با وجود افزایش قیمتهای به وجود
آمده در نهادههــا و محصوالت ،اما معتقدم اقتصاد به تعادل
میرسد .نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک با حضور هزار
و  ۲۰۰واحد صنعتی کوچک و متوسط داخلی ،از  21مرداد
در مصالی امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد و امشــب پایان
مییابد.
صنایع کوچک و متوسط بیش از  92درصد از کل صنایع
ایران را تشکیل میدهند که با ایجاد یکمیلیون شغل ،نقشی
پیشتاز در اشتغال کشور دارند.
نمایش تولیدات برتر صنایع کوچک و متوسط ایران با تکیهبر
معرفی توانمندیهای شــرکتهای حاضر در شــهرکهای
صنعتی و شناســایی بازارهای هدف بــرای عرضه کاالها و
خدمات از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
در این نمایشگاه شرکتهایی از صنایع آرایشی ،بهداشتی و
دارویی ،شیمایی ،فلزی ،مواد غذایی ،لوازمخانگی و ساختمانی
حضور دارند.

دستور  ۹۰۰۰میلیاردی وزیر براي ماليات بانك ها

به دنبال دســتور وزیر اقتصاد برای پرداخت  ۹۰۰۰میلیارد
تومان مالیات از سوی بانکها،شبکه بانکی با عدم پذیرش این
موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و
فصل آن است.
اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد -سازمان امور مالیاتی را
موظف به دریافت  ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی
کرده است ،این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته
شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامهای
آنها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.
آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانکهای خصوصی -در
این باره به ایســنا ،توضیح داده اســت ،اکنون سالهاست که
بانکهــا با توجه به انجماد بخش زیــادی از منابع خود که به
حدود  ۵۰درصد میرســد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب
از دولت قفل شده است،درآمد چندان باالیی نداشته و روال به
گونهای بوده که ساالنه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است،
بنابراین در شــرایطی که بانکها از نظر درآمدی و سود اوضاع
مناسبی ندارند ،چگونه میتوان انتظار این رقم باالی مالیات را
از آنها داشــت .آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و
سود تخمین زده شده قرار است  ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات
از آنها اخذ شود.
وی در ادامه توضیحاتش به بخشهای اصلی درآمد بانکها
اشــاره داشت و گفت :درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد،
مابهالتفاوت سود سپرده و تسهیالت و همچنین شرکتداری
تامین میشــود ،اما تمامی این بخشها اکنون خود با مشکل
مواجهاند و درآمدی را نصیب بانکها نمیکنند.
همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد
جمشــیدی با اشــاره به اینکه سالهاست در بخش کارمزد
تغییری در بانکها ایجاد نشده است ،افزود :با اینکه شبکه بانکی
در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین
حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است ،اما نرخ کارمزدها در
این بخش به سال  ۱۳۸۹برمیگردد .بنابراین چرا انتظار داریم
که بانکها در این بخش باید درآمد داشته باشند ،در حالی که
حتی هزینههای آنها نیز جبران نمیشود .این در حالی است که
اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانکها داشته ،ولی

خبر

در ایران توجهی به آن نمیشود .دبیر کانون بانکهای خصوصی
یادآور شد :ما سالهای گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم
تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند ،حتی طی نامهای که به تایید
شورای هماهنگی بانکها و شخص آقای همتی که درآن زمان
رئیس شورای هماهنگی بانکها بود ،رسید ،درخواست خود را
مطرح کرده بودیم ،ولی تاکنون اجرایی نشده است .امیدواریم
آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی اســت به
درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
سود هم پاسخگو نیست
وی در ادامه به درآمد بانکها از محل مابهالتفاوت سود سپرده
و تسهیالت اشاره داشت و افزود :متاسفانه اکنون با وجود اختالف
ســه درصدی که بین سود سپرده و تسهیالت وجود دارد ،این
درآمد سود پاسخگوی هزینه بانکها نیست و در بسیاری موارد
منفی است .بنابراین وقتی سود تسهیالت نمیتواند حتی به سود
سپرده پاسخ دهد ،درآمدی هم از این محل برای بانکها باقی
نمیماند.
از شرکت داری درآمد خاصی نصیب بانکها نمیشود
در بخــش دیگری دبیر کانون بانکهای خصوصی به درآمد
ناشی از شرکتداری بانکها اشاره کرد و گفت :سود بنگاهداری
بانکها با این که بســیار این روزها پر سر و صدا شده است،اما
واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شــرکتهای بانکها
توسط ســهامداران آنها اداره نمیشود که درآمد چندانی برای
آنها باقی بگذارد .از سوی دیگر دستور فروش بنگاهها به بانکها
وجود دارد ،در حالی که در بازار ســاختمان و مسکن روال به
گونهای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که
در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این امالک نیست آنهم
با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری امالک مازاد خود
آگهی منتشر کرده است.
جمشــیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شــبکه بانکی
درآمــدی در این حد ندارد کــه بخواهد  ۹۰۰۰میلیارد تومان
مالیــات پرداخت کند ،بانکها در مذاکرات و جلســاتی که با
یکدیگر داشــتهاند قرار شد تا طی نامهای به معاون اول رئیس
جمهوری مکاتباتی داشــته و از ایشــان بخواهند تا موضوع را
بررسی و حل و فصل کنند.

