ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻮرا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼﺣﺎت در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ در دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰود:
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺿﺮورت
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار دارد.

دژﭘﺴﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ الﺳﯽ ،ﯾﻮزاﻧﺲ و ﺗﻌﻬﺪات
ارزی ،از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ داد و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،آن ﺳﻮاﻻت
ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ارﺟﺎع داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺳﻪ ﺑﺎر
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﺟﻬﺶﻫﺎی ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎز و ﮐﺎری را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ،
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﻧﺪﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻊ دوﻟﺖ ،آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد
آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دژﭘﺴﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼـﻮص ﻓـﺮوش اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑـﺎﻧﮏ ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد:
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و وزارت
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص رﻗﻢ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ از اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ دارای ﺗﻨﻮع اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،در ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.
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