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بانک
مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد:

مجامع ،مرجع تصمیم درباره ادغام
بانک های خصوصی

بحث ادغام یا مالک
شدن نیاز به بررسی دقیق
از جانب سهامداران،
مجامع و حمایت ویژه
از سوی بانک مرکزی و
دولت دارد.
کوروش پرویزیان – مدیرعامل بانک
پارسیان در بررسی این موضوع که ادغام راهکار
مناسبی جهت افزایش رقابت پذیری بانک های
داخلی است یا خیر؛ به خبرنگار ما گفت :در این
راستا افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای دارد؛ به
تعبیری ظرفیت مالی بانک های داخلی باید به
گونه ای باشد که بتوانند با توسعه بازار در فضای
بین المللی فعالیت کنند.
پرویزیان با ابراز تاسف از اینکه در کشور طبقه
ای از بانک ها که بتوانند نیازهای محلی و منطقه ای
را برطرف کنند ،وجود ندارد؛ اظهار کرد :به همین
دلیل تعداد زیادی از موسسات غیرمجاز در کشور
شکل گرفته است .وی تاکید کرد :برای افزایش
رقابت پذیری بانک های داخلی الزم است توانایی
مالی آن ها ارتقا پیدا کند .اقتضای بانک های
موجود در کشور؛ افزایش سرمایه است .در همین
رابطه بحث ادغام یا مالک شدن نیاز به بررسی دقیق
از جانب سهامداران ،مجامع و حمایت ویژه از سوی
بانک مرکزی و دولت دارد .پرویزیان تصریح کرد:
بانک ها هم به مانند سایر شرکت های سهامی عام
و خاص می توانند روابطی از نوع همکاری ،ادغام و
یا شراکت داشته باشند.
وی با اعالم این که بحث ادغام درخصوص
بانک هایی که سهامداران مشترک دولتی دارند؛
شنیده می شود به خبرنگار اخبار پولی مالی
گفت:البته درمورد بانک های خصوصی که
سهامدار خاص دارند؛ به طور طبیعی مجامع آن
ها باید در رابطه با تملک ،ادغام و  ...تصمیم
بگیرند .البته قانون پولی بانکی سهامداری
بانک ها را محدود کرده است؛ به عنوان مثال
امکانپذیر نیست که یک بانک سهام بیش از یک
درصد بانک دیگری داشته باشد ،مگر به موجب
مصوبه ای که تکلیف شده باشد.
مدیرعامل بانک پارسیان درباره ادغام بانک
های داخلی معتقد است :سوالی که اینجا مطرح
است این است که دولت به چه تعداد بانک نیاز
دارد؟ بانک های دولتی بسیاری با عناوین مختلفی
در کشور وجود دارد؛ به طور طبیعی دولت می تواند
تصمیم بگیرد یا پیشنهاد بدهد ،بانک هایی که
قانون تاسیس دارند و مجلس اساسنامه آن ها را به
تصویب رسانده؛ در یکدیگر ادغام شوند.
به گفته وی؛ هرچند دولت تعدادی از
بانک های دولتی را واگذار کرده است؛ هنوز
این واگذاری کامل نشده است ،به این علت که
درصدی از سهام آن ها مطابق با اصل  44قانون
اساسی هنوز به دولت تعلق دارد.
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وزیر صنعت  ،معدن و تجارت :

اهداف کیفی سخت گیرانه تری در صنعت خودرو اجرا می شود

وزیر صنعت  ،معدن و تجارت گفت  :نتایج
کلی حاکی از ارتقائ نسبی کیفیت محصوالت و
خدمات خودرو در سال  94است و با توجه به این
موضوع اهداف کیفی سختگیرانه تری جهت ارتقای
سطح کیفی محصوالت و خدمات و رضایتمندی
مشتریان در نظر گرفته خواهد شد.
مهندس محمد رضا نعمت زاده در نشست
شورای سیاستگذاری صنعت با توجه به برنامه های
صنعت خودرو در سال  95با تاکید بر روشهای
نوین بازاریابی و فروش و دانش روز دنیا افزود :
باید روشهای متفاومتی ارایه شود که برای مشتری
جذاب باشد و محور فعالیتهای شرکتهای خودرو
ساز و قطعه ساز  ،رضایت مندی مشتری باشد و
سازو کارهای الزم برای رقابتی کردن خودرو داشته
باشیم چون رقبای ما قطعا برنامه دارند و شرایط
رقابت در آینده برای ما به مراتب سخت تر از
شرایط فعلی خواهد بود و اگر برنامه نداشته باشیم
قطعا عقب خواهیم ماند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد  :باید
سطح کیفی خودرو ها افزایش یابد و با روشهای
موجود نمی توانیم به رضایت مندی مشتریان
برسیم و باید خودرویی که به دست مشتریان می
رسد بدون عیب باشد و ما باید در زمینه آموزش
به استاندارهای جهانی برسیم و انضباط کارکنان را
یک اولویت در ارتباط با مشتری بدانیم و در مورد
خدمات پس از فروش تاکید بر ارتقا و اموزش در
این زمنیه به عنوان یک ضرورت اعالم شد .
وی تصریح کرد  :هر چند روند رو به بهبود
است اما نباید پیشرفتهای محدود در ارائه خدمات
ما را راضی کند باید ضعفهای ما درخدمات برطرف
شود و رضایتمندی در دستور کار باشد و به این

باور برسیم که مشتری حق دارد.
دراین زمینه قرار شد که گزارش جامع
ارزیابی خدمات پس از فروش سال  94در دستور
بعدی کار باشد و کمیته استاندارد برای رفع
مشکالت مربوط به ای مارک  ،تاریخ اعتبار گواهی
استاندارد و موارد مربوط به استاندارد شکل بگیرد و
تصمیمات و اقدامات این کمیته به صورت دوره ای
به شورا ارائه شود .
مهندس نعمت زاده تاکید کرد  :صنعت
خودرو باید در حوزه کل صنعت پیشران بوده و
به جایگاه خودش برسد و اگر تحول ایجاد کند می
تواند در سطح ملی اثر بخش باشد.
در ادامه مهندس نعمت زاده عنوان کرد که
شرایط موجود تولید خودرو با توجه به فضای
کسب و کار در داخل و خارج رو به بهبود است

اما مطلوب نیست و باید برنامه های جبرانی در
شرکتهای خودرو سازی تنظیم شود و ما به برنامه
برسیم و این موضوع به صورت جدی پگیری شود
وی تاکید کرد  :باید کارگروه ویژه ای به
ریاست معاون صنایع این وزارتخانه تشکیل شود
که دالیل عقب افتادگی از برنامه به صورت جدی
تجزیه و تحلیل علمی شود و در جلسات بعدی
شورا ارائه گردد و راهکاری برای جبران عقب
افتادن از برنامه تنظیم شود.
به گفته مهندس نعمت زاده برنامه خاصی نیز
برای جایگزین خودروهای سنگین فرسوده هست
که به زودی اعالم می شود .
در حاشیه این نشست همچنین سخنگوی
شورای سیاستگذاری صنعت خودرو گزارشی
از این نشست ارائه داد و گفت  :در ابتدا آماری

از تولید خودرو ارائه شد و بر این اساس تولید
خودروی سواری تا پایان اردیبهشت ماه  145هزار
و  930دستگاه  ،وانت  11هزار و  384دستگاه و
در مجموع  158هزار و  571انواع خودرو تا پایان
اردیبهشت ماه تولید شده که نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته  2.8درصد کاهش تولید داشته ایم.
ساسان قربانی افزود  :با توجه به برنامه تولید
سال  1395که یک میلیون و  304هزار دستگاه
خودرو بوده بیش از  90در صد برنامه تاکنون
محقق شده است.
به گفته وی صادرات شرکتهای خودرو ساز تا
پایان اردیبهشت  95درمجموع از برنامه صادرات ،
که  6194دستگاه خودرو بوده است عمال 2781
خودرو صادر شد که تقریبا  45درصد برنامه محقق
شده است.
قربانی ادامه داد :در صادرات اجزا و قطعات
خودرو بر اساس کد  8رقمی تعرفه در دو ماه
نخست سال جمع ارزشی ده محصول برتر صادراتی
حدود  10میلیون و  125هزار دالر بوده و در کل
بیش از  15میلیون و  150هزار دالر صادرات
کل محصوالت خودرو بوده که نسبت ده محصول
برتر به کل صادرات خودرو  66.8درصد برآورد
شده است.
در این نشست  ،گزارش بررسی وضعیت کیفی
خودرو بر پایه سه محور  :نتایج ارزشیابی خودرو ،
نتایج بررسی آالیندگی خودرو ها و نتایج ارزیابی
رضایت مشتریان از کیفیت  ،خدمات فروش و
خدمات پس از فروش توسط شرکت بازرسی
کیفیت و استاندارد ایران ارائه گردید و وضعیت
انطباق شاخص های فوق الذکر با اهداف کیفی
سال  94مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات تأکید کرد:

افزایش سرعت توسعه تجارت الکترونیک در ایران

«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز
پنجشنبه و در جلسه بررسی روند تجارت الکترونیک از اقدامات
انجام شده در این زمینه مطلع و خواستار تسریع در روند گسترش
این کسب و کار در کشور شد.
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،روز پنجشنبه
مسئوالن ارشد شبکه پستی به همراه تنی چند از مسئوالن وزارت
ارتباطات و مدیران عامل شرکای تجاری در بخش خصوصی در
حضور وزیر ارتباطات گزارش کاملی از پروژه های جدید پست در
حوزه تجارت الکترونیک ارائه دادند.
واعظی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار داشت:
این فعالیت در دنیا و ایران به سرعت در حال گسترش بوده و تاخیر در
این کار زمینه بروز اقدامات موازی و خارج از قانون را فراهم می نماید.
وی مهمترین عارضه این امر را کاهش اعتماد مردم و ایجاد
مشکل در کل پروژه دانست و افزود :تدوین مقررات و حمایت از
شرکت های قانونی فعال در این حوزه کاهش ضرر و زیان مردم و
استاندارد سازی فعالیت ها خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از سخنان
خود به سیاست دولت یازدهم مبنی بر حمایت از حضور بخش
خصوصی در فعالیت های اقتصادی پرداخت و تصریح کرد :دولت قصد
تصدی گری در امور را نداشته و همواره سعی بر کوچک سازی دارد و
برهمین اساس نیز از این بخش حمایت جدی کرده و امیدوار است با
همکاری یکدیگر موانع موجود را از سر راه برداشته و از این طریق به
توسعه اشتغال در کشور کمک نماید.
واعظی همچنین خواستار تسریع در انجام امور شده و تاکید
کرد :باید از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرده و به
کارها سرعت بخشیم چرا که هم اکنون نیز فاصله زیادی با بسیاری
از کشورهای دنیا داریم.
در این جلسه شرکت های فعال و همکار با پست به ارائه گزارشی
از اقدامات انجام شده پرداخته و سرویس های نوین طراحی شده در
این همکاری را تشریح نمودند.
همچنین «حسن زاده» معاون فنی مدیر عامل نیز در سخنانی
برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت تدوین شده در جهت توسعه

تجارت الکترونیک در پست را به حاضران ارائه داد.
در جلسه روز پنجشنبه مدیران عامل شرکت های گلیان تصویر،
ماها ،همگامان (خوش) به عنوان همکاران پست در زمینه تجارت
الکترونیک برنامه های خود را ارائه داده و از روند فعالیت هایشان
گفتند.

ساعات کار بانک آینده
در ایام پس از شب های قدر
ساعات کار بانک آینده در ایام
پرفضیلت پس از شب های قدر اعالم
شد.
بانک آینده اعالم کرد؛ به منظور
بهره مندی بیشتر از فضیلت شب های
قدر و توفیق انجام عبادات و نیایش ها ،ساعات
آغاز به کار در روزهای پس از شب های قدر

(پنجم و نهم تیر ماه سال ،۱۳۹۵
برابر تقویم رسمی کشور) ،برای ادارات
مرکزی و شعب بانک آینده ،ساعت
 ۹:۰۰صبح است.
گفتنی است؛ ساعات ارائه خدمت
به مشتریان ،در سایر روزها ،مطابق روال و
ساعات کار قبلی است.

بانك
قدردانی معاون وزیر راه وشهرسازی از
بانک مسکن

محسن نریمان معاون
وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل شرکت عمران
شهرهای جدید کشور در
مراسم تحویل موقت اولین
پروژه مسکن مهر ویالیی
کشور در شهر جدید امیرکبیر اراک از حمایت مالی
بانک مسکن به منظور تکمیل این پروژه قدردانی
کرد .در مراسم تحویل موقت این پروژه که با
حضور معاون مقام وزیر راه و شهرسازی در امور
مسکن مهر ،استاندار مرکزی ،برخی از مسووالن
دستگاه های اجرایی استان و جمعی از اعضای
شورای اسالمی شهر اراک برگزار شد ،نریمان ،باال
بردن سطح رفاه مردم و افزایش حقوق شهروندی
را هدف تیم عمرانی دولت دانست .بر اساس این
گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی ،اعالم کرد:
یک محیط زیست شهری مناسب ،شامل مکان
های انتظامی برای ایجاد و امنیت ،مکان های
گردشگری و تفریحی برای افزایش حس تعلق
شهروندان و مکان های آموزشی برای رشد علمی
مناسب کودکان است که باید برای زیست مطلوب
و پایدار شهروندان در یک شهر آن ها را رعایت
کنیم .همچنین نریمان با ابراز خرسندی از افتتاح
فاز اول شهر جدید امیرکبیراراک ،توسعه و پیشرفت
فیزیکی در این شهر را مرهون همکاری دستگاه
های اجرائی و خدمات رسان استان  ،پیگیری
مجدانه شرکت عمران امیرکبیر و حمایت مالی
بانک مسکن دانست.

پیام مدیرعامل بانک کشاورزی به
مناسبت هشتاد و سومین سال تاسیس
بانک کشاورزی

مرتضی
دکتر
شهیدزاده رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل بانک
کشاورزی هشتاد و
سومین سالگرد تاسیس
این بانک را تبریک گفت.
دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت هشتاد
و سومین سالگرد تاسیس این بانک ،طی پیامی
ضمن تبریک این روز ،اظهار امیدواری کرد بانک
کشاورزی با تکیه بر  83سال تجربه و تخصص
بتواند بیش از پیش در راه تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی در فضای پسابرجام  ،اعتال و شکوفایی
اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور موفق
و اثرگذار باشد .دوستان و همراهان گرانقدر سالم
علیکمبیست و یکم خرداد ماه  ،سالروز تاسیس
بانک کشاورزی ،برای خانواده بزرگ این بانک
 ،اعم از کارکنان تالشگر  ،مشتریان ارجمند
و تالشگران عرصه ی تولید  ،روزی مبارک و
پرافتخار است ؛ چراکه یادآور اصالت ،سرافرازی
و اثربخشی سازمانی دیرپا ولی نوآور به نام بانک
کشاورزی است که پایداری و استحکام خود را
مرهون همت واال  ،تالش دلسوزانه و اعتماد
وفادارانه مردم بزرگوار ایران است.
امسال 83 ،سالگی بانک کشاورزی را
گرامی می داریم؛  83سال خدمت رسانی
صادقانه 83 ،سال تالش و پویایی در ساختاری
فاخر و اثرگذار ،بر همه مردم ایران مبارک باد...
ان شاءاهلل در سایه لطف حضرت حق ،
دلگرمی و محبت شما همراهان فهیم و تکیه بر
 83سال تجربه و تخصص و تالش  ،بتوانیم اهداف
اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت تدبیر و امید
را در فضای مغتنم پسابرجام تحقق بخشیم و بیش
از پیش در راه اعتال و شکوفایی اقتصادی و ایجاد
امنیت غذایی در کشور گام برداریم .

