7
بدون تیتر

محققان دانشگاه توبینگن آلمان در حفاریهای خود در
حاشیه رشته کوه زاگرس در ایران موفق به کشف آثار و بقایای
جوامع کشاورزی مربوط به عصر حجر شدند .این آثار ایرانیان
را بدل به قدیمیترین کشاورزان جهان میکند.
مدیرعامل اتحادیه کش���وری تعاونیهای سهام عدالت
کش���ور با اعالم اینکه آمار مشموالن طرح توزیع سهام عدالت
قرار است تا  55میلیون نفر افزایش یابد ،توصیه کرد :این سهام
متناس���ب با اقساط پرداخت شده ،وارد بورس می شود و ارزش
چند برابری اسمی دارد ،حتما در نگهداری آن هوشیار باشید.
قائ���م مق���ام مديرعامل ايران خودرو مدعی ش���د:
شركتهاي بزرگ خودروس���ازي دنیا براي توليد محصول
مشترك با اين شركت با هم رقابت ميكنند.
ش���اخص کل ب���ورس در پایان معامالت بورس اوراق
بهادار دیروز پس از دو روز رش���د منفی ،بار دیگر صعودی شد
و به نیمه  ۵۴هزار واحد بازگشت.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
با س���اماندهی فعالیت  ۱۰جایگاه عرضه س���وخت در استان
هرمزگان ،میزان عرضه نفت گاز در س���ه ماهه ابتدای امسال
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود  ۱۵میلیون لیتر
کاهش پیدا کرد.
عضو هیات مدیره بیمه تعاون از صادر ش���دن پروانه
فعالیت این شرکت بیمه خبر داد و گفت:فعالیت آزمایشی این
شرکت از دیروز در استان تهران شروع شده است.
روی خط بازار
انواع سکه
قیمت فروش به ریال
قديم
10450000
جديد
10860000
نيم
5680000
ربع
3720000
هر گرم طالي  18عيار
1026825
اونس
 1282دالر
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آزمایش سيستم كارتي فروش گاز آغاز شد

همزمان با اجرای نخس���تین طرح سيستم كارتي فروش گاز به مشترکان
عمده ،ش���مارش معکوس برای توقف صدور قبوض کاغذی گاز به مش���ترکان
آغاز شد.
خبرگزاری مهر -هوشمندسازی شبکه انتقال ،توزیع و عرضه گاز طبیعی
های کالن صنعت گاز از ابتدای آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون
یکی از سیاست
اندازی کنتورهای
اس���ت و به منظور اجرای این سیاس���ت کالن ،نصب و راه
هوشمند گاز از دو سال قبل به صورت پایلوت و آزمایشی در برخی از استانهای
کشور اغاز شد.
بر این اس���اس کاهش خطای انس���انی در محاس���به صورتحساب گاز
مش���ترکان و به حداقل رساندن آمارهای دستکاری کنتورهای فعلی ،تسهیل
در رون���د اندازهگیری مصرف گاز ،کنترل تقاضا و مدیریت مصرف ،ارتقای دقت
گی���ری گاز مصرفی ،عدم مراجعه حضوری ماموران به درب منازل برای
اندازه
قرائ���ت کنتور ،دریافت اطالعات کنت���ور از راه دور ،کنترل میزان انتقال گاز و
های نصب و راهاندازی کنتورهای
ترین مزیت
قطع ش���بکه در زمان زلزله از مهم
هوشمند گاز اعالم شده است.
اندازی نس���ل جدید کنتورهای هوش���مند گاز ،صدور قبوض
پ���س از راه
الکترونیک���ی و پیامک���ی و حذف تدریج���ی قبوض کاغ���ذی گاز از دیگر
طرحهای در دس���ت اج���را بوده و در مجموع پیشبینی می ش���ود با اجرای
ه���ای جدید زمینه خری���د و فروش الکترونیکی گاز طبیعی توس���ط
پروژه
تمامی مش���ترکان خانگی ،تجاری ،صنعتی و نیروگاهی در کل کش���ور فراهم
شود.

پیشخوان بانک ها

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هماکنون مراحل مطالعاتي و فني واحد اندازهگيري
و توزيع گاز به پايان رسيده است ،گفت :به زودي مراحل اجرايي آن نيز به صورت پايلوت،
بر روي يكي از ايستگاههاي عمده آغاز خواهد شد.
وی درباره مهمترین ویژگی این طرح گازی ،گفت :اين سيستم قادر خواهد بود ،ضمن
اخطار به مصرف كننده بابت اتمام ش���ارژ دوره مصرف گاز ،در صورت عدم توجه مصرف
كننده ،نسبت به قطع اتوماتيك جريان گاز اقدام کند.

فروش کارتی گاز به مشترکان آغاز شد
از این رو شرکت ملی گاز اجرای طرح جدیدی را به نام «سيستم كارتي فروش گاز»
به مش���ترکان عمده را در برخی از اس���تانهای کشور به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز
کرده است .عليرضا معراجي مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی دیروز با بیان
اینکه براي نخستین بار در صنعت گاز كشور؛ سيستم كارتي فروش گاز در ايستگاههاي
مش���ترکان عمده راهاندازی شده اس���ت ،گفت :از این رو پروژه طراحي ،ساخت و نصب
تجهيزات مورد نياز بهمنظور ايجاد سيستم كارتي فروش گاز در ايستگاههاي مشتركان
عمده ،در واحد اندازهگيري و توزيع گاز خراسان رضوي اجرایی شد.

ورود کارت گاز و توقف صدور قبوض
مجید بوجارزاده هم با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان فروش حاملهای
انرژی به صورت کارتی انجام میش���ود ،گفت :از این رو با تعریف و عملیاتی کردن یک
کارت اعتباری مش���ترکان بس���ته به نیاز خود میتوانند حاملهای مختلف انرژی را به
صورت خرده و عمده خریداری کنند.
س���خنگوی شرکت ملی گاز ایران ،هدف از اجرای آزمایشی «سيستم كارتي فروش
گاز» را مدیریت مصرف و نظام مند کردن تقاضا برای مصرف گاز طبیعی به ویژه توسط
مش���ترکان عمده و پرمصرف عنوان کرد و افزود :مطابق با اعتباری که در کارت ش���ارژ
میشود ،مشترک بسته به نیاز خود میتوانند گاز طبیعی خریداری کند .این مقام مسوول
با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست اجرای این طرح مدیریت مطرف گاز توسط مشترکان
عمده است ،گفت :این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت اجرایی شده است که هماکنون
نقاط ضعف و قوت آن در حال بررسیهای کارشناسی شده است.
براساس این گزارش در صورتی که فروش اعتباری کارتهای گازی فراگیر و گسترده
شود به تدریج صدور قبوض کاغذی و حتی الکترونیکی متوقف خواهد شد.

تورم خردادماه نزدیک  36درصد اعالم شد
بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد ماه س���ال جاری را  35/9درصد اعالم کرد
که  1/9درصد نسبت به اردیبهشت ماه ،افزایش نشان میدهد.
خبرگ��زاری فارس -بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه س���ال جاری را
اعالم کرد.

طبق خالصه نتایج بدس���ت آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
در مناطق ش���هری ایران بر اساس سال پایه  1390=100شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه  1392به عدد 169/3
رسید.

بر این اس���اس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه  1392نسبت به
دوازده ماه منتهی به خرداد ماه  1391معادل  35/9درصد است.
با توجه به نرخ تورم  34درصدی اعالم شده در اردیبهشت ماه ،نرخ تورم در
خرداد ماه نسبت به ماه قبل  1/9درصد افزایش یافته است.

حکمت ایرانیان
 100ریال سود داد

بانک حکمت ایرانیان برای س���ال مالی منتهی به
سیام اس���فندماه  ۱۰۰ ،۹۱ریال برای هر سهم سود
نقدی تقسیم کرد.
خبرگزاری فارس -مجمع عمومی عادی سالیانه
ش���رکت بانک حکمت ایرانیان (سهامیعام) در تاریخ
بیستمتیرماه جاری تشکیل شد.
بر همین اساس ،صورتهای مالی سالیانه منتهی
به س���یاماسفندماه  91ش���رکت مورد تصویب قرار
گرفت؛ سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به سیام
اسفندماه  ،91مبلغ  100ریال تصویب شد.
مدیره بهمبلغ
بر اساس این گزارش ،پاداش هیات
یکه���زار و  400میلیون ریال بهطور ناخالص تصویب
و موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی فاطر بهعنوان
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی
ایران مش���هود به عنوان حس���ابرس و بازرس قانونی
علیالبدل شرکت انتخاب شدند.
العاده شرکت
بر همین اساس ،مجمع عمومی فوق
ی عام) در تاریخ بیستم
بانک حکمت ایرانیان (س���هام 
 92تشکیل و مطابق نامه شماره  23943مورخ
تیرماه
ماه جاری بانک مرکزی ،اساسنامه
دوماردیبهش���ت
شرکت به صورت ذیل اصالح شد.
«بانک به وس���یله هیئت مدیره مرکب از هفت یا
پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره میشود که به وسیله
مجمع عمومی عادی از بین صاحبان س���هام انتخاب
میشوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفا با مجوز بانک
مرکزی انجامپذیر است».

بانک صادرات  ISOگرفت

امور بازرس���ی و حسابرسی داخلی بانک صادرات
های نظارتی و
ای���ران ضمن ارتقا و اصالح سیس���تم
کنترلی خود موفق به دریافت گواهینامه اس���تاندارد
نگاهی به معامالت سهام شرکت های فاوا
 ۲۰۰۸-ISO۹۰۰۱مدیریت کیفیت شد.
نرخ ارز
انواع ارز
بیما -این بانک به منظور پاس���خگویی بیشتر به
آمار معامالت بورس
نام شركت
تاالر شیشه ای در روز گذشته
تغيير(درصد)
قيمت
مشتریان ،سهامداران و افزایش سالمت مالی و اداری،
24785
دالر آمريكا
شركت مخابرات ايران
01/57ـ
2378
افزایش نظارت و کنترلهای داخلی را در دستور قرار
32390
يورو
هاي مخابرات شهيد قندي
كابل
2/18ـ
3722
تغییر (درصد)
مقدار
عنوان شاخص
داده و در این راس���تا با ارتقا ،اصالح و ایجاد ساختار و
مجموع حجم معامالت  652469763میلیون سهم
37431
انگليس
پوند
پردازي ايران
داده
+3/99
4035
شاخص کل
54548/9
0/46
فرآیندهای مناسب توانسته است گواهینامه مدیریت
24947
یکصدين ژاپن
انفورماتيك
خدمات
0/45ـ
14844
شاخص  30شرکت بزرگ
2665/8
0/43
مجموع ارزش معامالت  2258164میلیون ریال
کیفیت  2008-ISO9001را به خود اختصاص دهد.
12667
لير تركيه
ايران ارقام
+0/57
3175
شاخص آزاد شناور
64080/5
0/47
ک���ه این مهم با آموزش و بهبود مهارتهای کارکنان،
6611
عربستان
ريال
جمع تعداد معامالت
ارتباطات سيار ايران
1/73ـ
 66355معامله
40235
شاخص بازار اول
42471/9
0/38
تغییر و اصالح برخی از دس���تورالعملها و کاربرگها
6749
امارات
درهم
افرانت
+1/04
17961
شاخص بازار دوم
95242/7
0/67
در حوزه بازرس���ی ،استانداردسازی و پیروی از اصول
ارزش بازار
4038
يوان چين
 2668258میلیارد ریال
همکاران سیستم
+3/12
4335
46245/7
0/34
شاخص صنعت
حرفهای حاصل شده است.
ش���ایان ذکر اس���ت این بانک در حوزه بازرسی
»ÊÆ³M¾f
ÃZ¼µ|»Ö·Â¼ »^//Ön¿Z¿²¿Ä]À]Ö»Â¼Ö//b¼¯½ÂÌ»Z¯Ö¿Zb¼¯|À//
با پیادهس���ازی و استقرار ش���یوههای نوین براساس
ËÁ//ÁÊWZÊ·Á½Z³|¿YÂydÌ§Ä]Êf//YÂy{Y{Z//»³lnv·Y¾»ZiÉZ^fYÁÊ·Z»Ä//Â»½ZÅYÂy
Â//eÂ»ÃZ¼//½Y//ËY|//Ë|mÃZ¼//½Y//Æeº//Ë|«Ö¿Z]Æ//
Ê³|Ì//dÆmÄ¯Ã{Â¼¿Z//»³½Zf//ÆÊ»Â¼ÉZÅÃZ³{Y{ºË|¬e\¸Ä^·Z»ÁcZ//yÄ^·Z»Äf//YÂz]Ã{Y×Y
استانداردهای جهانی اقدام نموده و این گواهینامه پس
YÃ{Z  |·ÂeÕ|Ì]Ö¸¹ZÀ]Ö//ZÃZ¼//
معاون وزیر صنعت 5 :هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت معرفی شدند
]|ÌÆ//YÂ¸]Z//»³½ZÀ¼//½Zf//Y{«YÁZ//»³½Zf//ÆÉf//³{Y{Ê«Â¬uÊ»Â¼ÃZ³{Y{¹Á{Ä^ //Ä//
½Z³³ |Z]Ê»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»»Æ»Y
ها
ها ،شواهد،گزارشها و تطابق فعالیت
از بررسی یافته
]ÄÔ¯Ä]ÁZmY|¯ ¾¨¸eÊf//a|¯Z//»³½Zf//ÆÉf//³{Y{Êf//Æ
d¸Ä]dYÃ|¾ÌÌ edZÁ  ½MÊ³|Ìd«ÁÄ¯Ã|Ë{³d^i
معاون امور صنای���ع و اقتصادی وزیر صنعت در مورد در سال  88حدود  59درصد بوده است ،گفت :این رقم در
Ä]½YËYÁÊ»Zf¿YÃZ¼//Ä]|Ì¨//²¿]µ|»|ËYadÌ°·Z»Ä»ZÀ//ZÀ
با استانداردها توسط شرکت NOOD TUVبه امور
»{[Ô¬¿YÁÊ»Â¼ÉZÅÃZ³{Y{Ê//{Y{¾ÌWM½Â¿Z«Ã{Z»ËÂneÄ]Á½ZÅYÂyd//YÂy{ÁÃ|¿YÂy½{Â]½Z°¼·YµÂÆn
¿«Z//Z^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»ÂeÂ»ÃZ¼//Ê¸ eY]|¿§Ê¿Â¿]Ê¸¹Z
مصوبه تخصیص  10درصد مانده منابع صندوق توس���عه سال  91به  45درصد رسیده و در مقابل ،تعداد واحدهای
ÔYÁÊÆ³M¿YaÃ|¿YÂyZe{ÂÌ»ÊÆ³MZf¿ÓYÌj¯|ËYmYÊ°Ë{d]Â¿®Ë\eY»ÃZ³{Y{Âf{ÁÊ¿|»Â»Y
بازرسی این بانک اعطا شد.
»|Z^Ì
©Â§¬»d«Á{Ád§ZË{YºWZ¼ÁdYÂy{Y{¹Á{Äz¿{Ây¶»Z¯Ê¿Z¿¹ÔY¾¼ÁÄ mY»ÃZ³{Y{Ä]½M{Z¨»Y
ملی در س���الهای  91و  92به بخش صنعت ،گفت :جمع متوس���ط (واحدهای با کاهش حداکثری پنج درصد در
نخستین بانک
بانک به عنوان
اس���ت
گفتنی
¦·Y¹ {{³ZuÊ³|ÌdÆm
µZË{ZÌ¸Ì»µ{Z »ÕZ^fYZ]Z»³Öf ÀÆd·ÁÂ¸Ì¯ygY|uYÃÁa
d¯ ÕZ]{Â
این »
]Æ//Â
{Â]z]dËZÊ]ÂÀm
»Za¼fn»d¯//ZÌ¿{Â
Ê¸Ìve|»½Y|¬§ÊÆ³M
{§Z»³½ZfÆÊ«Â¬uÊ»Â¼ÃZ³{Y{¹Á{Ä^ f
 20درصد در سال
رسد که تولید) از هش���ت درصد در سال  88به
d§ZË½ZËZaدالر می
این تسهیالت به دو میلیارد و  400میلیون
Yd¨³\¸»¾//ËY½ZÌ]Z]Ê¿Z//¿Y]ZÀ»Ë|»ÊËZ]Z]Z//|¼v»Ê]ÂÀm
»Z//aZ³//¼fn
اخذ این
در کش���ور توانسته است در حوزه بازرسی به
»|§ÃZ¼Ä]^¯YÊ¸|¿§É{Z]Z°]Ê¸¾Ì//u\¿ZnÀËYd«Â»ÊÅYÂ³Ê¸Ìvf·Y¡Z
با½ZÀ¼//
 ºÀ¯Ê»°eÁË|¬e¶uY»¹Z¼e{[~m|ÀËY§½YZ¯|¿Yd{cZ¼u
ygY|uYÃÁa½ZËZaY½ZÀ¼ÕYÄ¬À»©]d¯d//aنشان میدهد برخی از واحدهای خوب
½ZÌ¿ZÌ^eهزار و  500تومانی ،منابع ریالی حاصل از  91رسیده است که
احتساب ارز دو
Ê³|Ìd«ÁÊÆ³M
آید.
نایل
گواهینامه
|Æ»ÊÅZ´¿Y{|uYÁYÃ{Z©Â¬uÄfÊZÀZ¯¬»{Ä·Ô¯YÃ{ZÄ»ZÀZÀ
]|{Y{^yZ»³Öf ÀÆd·ÁÂ¸Ì¯ {{´Ì»¡Ô]Y|Z^Ì¼¿½ZÅYÂyZÌfyY{Ê//{MÄ¿Â´rÌÅÁ½Z°¼·YµÂÆn»Ô §Ä¯½ZËÊ»Ô£É|Æ»ÉZ«MÄ¸Ì//ÂÀË
ÊËZ]Z]ÃY¼ÅÄ]½YËYZ³Ê¸»d¯Ê¿Z¿YÉÁÌ¿ÉËÄ»Z¿]ÌWÉ|//Y¾Ì//§Y
متوسط پیوسته است.
به آمار واحدهای
»|ÀÆمحل حدود شش هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این
]¶Y{ÂÊ»ZZ¬eÃ|À]ZËY |Z]Ê»Z^fY|«Z§ÁdYÃ|Ë{³{Â¬¨»ÃZ¼Z
½ZÀ¼ÕYÄ¬À»©]d¯daÁÃË|»cZÌÅÂ¡Z^^¯YÖ¸|Ì
»| |¿{Â¼¿|Ë{Z] P.O.G.CÉZÆÅÁÌ¿Ä^uZ»ÉY³]¶v»Y¼fn»Ê¿Z¿Y]ZÀ»Ë
{ºË|¬eËÔ»Æ¥ÔfyY¶uÉYÂÃÂuÄ]ÄmÁÄ^·Z»ÄfYÂz]Z¼dÌ§Ä]ÊfYÂy{Y{É|¼v»ZËÊ¸ËÁ
»|É¯»½Z»ZÄÌ»Z»YÄÌ»Z»YYÂ¸]|Æ»Ê¿Z¿Ä]|Æ»Ê»ÔY{YMÃZ´//¿Y{Ä]Y
µ{Z
»ÕZ^fYZ]Z//»³Öf
ÉZËY»Á©Â¬udyY{aÃÂv¿½{Â¼¿ÊËZÆ¿dÆmÃ¨¿ÃÁ³Z¯Y³¾ËY
]Z//Y
واحدهای ضعیف نیز
وزیر صنعت ،تعداد
معاون
به گفته
]ÀÆ//ÃY|»Á{d·ÁÂ¸Ì¯yd¨³^y¾ËY¹ÔYZاینکه
نیا با بیان
خبرگزاری فارس -محسن صالحی
{\mÂ»Ä]Ã{^»Z¿ÉZZ¬e\uÃ{Â^¿½ZÅYÂyZÌfyY{Z¼ {M½ÂqÃ|Ìd^iÄ] ÄÔ¯Ä]ÄfY
مقابله با MS
بانک رفاه برای
{|ÀËZ¼¿µZY½ÔÌvf·Y¡Z§Â»YÃY{Y|Æ»Ê»ÔY{YMÃZ´¿Y
»¾Ì¯f»Ä]¾X¼»Ö¿Z©]ÁÄ°^½ZÀÌ¼YdÌ¸]Z«ËY§YÂÀ»Ä]µZË{ZÌ¸Ì» Ê³|ÌdÆm  wÂ»t^dZ Y{Ä¯{{´Ì»¡Ô]YZ¼//Ä]Ê¿|»Ê//{Y{¾ÌWM½Â¿Z«YÃ{Z
 |¿{Â¼¿|Ë{Z]Ê]ÂÀm
¿ZaZ³¼fn»d¯YºÌ¬f»{Y{Y«ÉZÆÅÁÌ
سال  88به هفت واحد در سال  91رسیده
{ À ºWZ¼ÁdYÂy{Y{Ê¿ZiÄz//¿ÁÄ mY»ÃÂuÄ¿ZyÌ]{Ä]|Ì¿YÂfÌ»¾¼{|ËÂ//ZuËÔ»¥ÔfyY¶uÃÂuتاکنون پنج هزار واحد تولیدی برای دریافت تس���هیالت از س���ه واحد در
dÌ¸]Z«ËY§YÁcZ¨¸eÅZ¯,Ö¸v»Ä°^//Ö¿Z//©]½ZÀÌ¼Y\ËËY§Y,Öf
ÁZ»É|,Ê¿Z¿Y]ZÀ»Ä
ÂedËË|»½ÁZ
»ÊZ^½ZËZ«MY¶°//f»ÃÁ³¾ËY
]½YËYÔaÃZ¼Ä]µ|»½ZÌ¿d¿YÁ¾ÌZ»cZ¯ÁÖ¿Zb¼¯Ä³]Á^±
شماره حساب داد
|Z^Ì»ÁÃ{½Mc|»Ák{Z]®Ë¬§|Z]ÊÆ³Mk{Ä]{|n»ZÌ¿Är¿ZÀqZÀ¼|XËZ¼¿d§ZË{Y
مدت در حد دو درصد
واحدهای بحرانی در این
»|ÀÆاز سوی وزارت صنعت و تع���داد
تومانی
هش���ت هزار و  500میلیارد
^Yd·ÁÂ¸Ì¯ÃY|»Á{y¾ËYµÂ¡Z
»d//YÃ|Ë{³gY|uYÄ°^//{Â¿Z
ÁÉZ°¿Z¼ÌacZ»|y//ÌW¡Á§,½ZÀ¯Z¯Â»YÌWÉ{Y|u,Ê¿Z//¿Y]ZÀ»Ä
»|//ÂeË
–{]{Â¬¨»Õ^À«Z¹Z¿Ä]ÖZÃZ¼ÂeÂ»ÃZ¼Ä
»ËÔ»¥ÔfyY¶uÃÂuÄ¿ZyÌ]{µÂX
جاریهمراه۱۱۱۲۲۲۳۳۳
بانکرفاهشمارهحساب
¯Z»³d·ÁÂ¸Ì¯d//aYÕ{ÓÂ§®^//»k]gY|uYZ]Ä¯d//¿Y{f»Â¸Ì

¨ |¿{Â]½YËYZ³Ê¸»d¯Ê·Z»ÉZÆÁÁcY¬»¾ËÁ|eÌWÉ
º«|Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³
به صندوق توسعه ملی معرفی شدهاند ،گفت :حدود  550باقی مانده است.
Öf ÀÆ//d·ÁÂ¸Ì¯d//aÄÂv»{¬f//»ZÌ//d·ÁÂ¸Ì¯d//aÄ]ÁZ£M
¼ÊfÌ¸ÌeÂËÉZÅ|uYÁÊZYcYÌ
ه���ای مردمی برای حمایت از
 eÌ»MdÌ¬§Â»½ZËZaرا برای دریافت کمک
diYÁuÊÆ³MdÂ¿Á
dad¨³¾ÌÀr¼Å½ZÀ¼ÕYÄ¬À»©]d¯daمدت در برخی شاخصها مانند نسبت
وی افزود :در این
برای دریافت تس���هیالت یکهزار و 550
واح���د صنعتی
]ÂeÂ»ÃZ¼//Ä][–Ô//aÃZ¼//Ä]µ|»ÁaÖ//¿Zb¼¯±//
dYÃ|//¶f»Z»³
Ê]ÂÀm ZaZ³¼fn»¹ZÆqÃZ´ËÓZa
s  dYÂy{Y{s//Ä] ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÉYY{{Y»ZË|¿§Ê·y¤YÉZ«M
مبتالیان به بیماری  MSاعالم کرد.
ÁYÖ¸|¿§ÖeY]|¼v»Ö¸¹Z¿Ä]Ö//ZÃZ¼//
¯d¯Z»Z]d//ËZ]Ö»Ä¯d//YÖ¿Zf//YÕZÅ¨//¹Á{Á{cZ]Â»YZ//»³d·ÁÂ¸Ì
 ZaZ³¼fn»¹Z//ÆqÃZ´//ËÓZaZz]Á©]|Ì·ÂeÁ[MÄ//Ì¨ecZÌ¸¼d//a
{Y»²Ì]|¿§Ê·y{Y»ZË½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÊÅYÂ³d//YÂy{ÃÂu¾ËYY
تعطیل به کل بنگاهها تغییری نداشتهایم
میلیارد تومانی از س���وی صندوق توسعه ملی به بانکهای بنگاههای کامال
»¨¬º«|Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â
]¹ÓÖ·Z»]ZÀ»¾Ì»Ze¹|¶Ì·|]Z»Y,|Ö»gY|uY½ZÀ¼½ZfYÖf ÀÕZÆ¯Æd¯ ½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ê³|¿{Á|//]{ÂyÊ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{  xËZe{ ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÄ
¼cYÌ
¼e{ÃZ´ËÓZa¾ËYÊfÌ¸ÌeÂËÉZÅ|uYÁÊ//ZYcYÌ
eÌ»MdÌ¬§Â»½ZËZaYÊ]ÂÀm
حمایت از
جامعه
ب���ه گزارش بیما ،این بان���ک و
راندمان تولید
واحدهای بحرانی و همچنین
 À½ZÌZ¬f»Á¾Ì¯f//»¶°»,Öf ÀÕZÆ¯Æd¯ÕÂ//Yو در تع���داد
عامل معرفی شدهاند.
»{Y»ZË|¿§Ê·y¤Y Ì£ÓÁ¶Ë}sÄ]Ê¼WY{¼Å®ËÁfy{Á{ÁaÁ{|¿§ZÆqÄ]dYvÀ»Ê§Âf
Y¬fYZ]Ä¬À»Öf
 {Y{^yµZ»YÊZY
¯ÂeÂ»ÃZ¼//Ä]µ–½Y//ËYÔaÃZ¼//Ä]|Ì¨//²¿ÂËÁ{Â//ycZ
بیماران  MSمش���ترکا در برنامه ضیافت الهی که هر
]YÃ{ZÄ]{Y»ZË|¿§Ê·yÌ»Y Ê§Âf»//a|·Âf»½Y|¼ÅYÃ{ZÄ
dËZ¼uZ]{//¯ÕYÁ|Ì»YZÆYÕÁ
|Ë{³¨e»d«Â»cÂ]ZÌ//d//aÃZ´f//{®Ë
]¾ËY¹ÔYZ]É|Ì¼u{YÂm,Ê]ÂÀm ZaZ³¼fn»d¯// ÕZ//]{Â //» Æ//Â
مشاهده میشود.
بازپرداخت یک یا دو برخی کاهشها
به گفته وی ،این تسهیالت با مدت
«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»µ|»ÖZÃZ¼//
¼ÃZ»ÌedËZ¤·{Y{yÊ¿Z»ÃZ]{¹ZÆqÃZ´ËÓZaÊZYcYÌپخش
شب از ساعت  21تا  21:40از شبکه دوم سیما
Æd·ÁÂ¸Ì¯dagY|uYcZÌ¸¼¹ÓÖ·Z»]ZÀ»¾Ì»ZeÁ½Zf//Y|//Y¾Ì·ÂX//» Ê§Âf»fy{|·Âf»½Y|¼ÅYÃ{ZÄ]{Y»ZË|¿§Ê·yYÅ Ê§Âf»a|·Âf»½Y|¼Å
ed//Y{ZÆY^y
»º«|Z]Ö
نیا افزود :برخی صنعتگران در سالهای گذشته
صالحی
سال و نرخ بهره  16درصد به متقاضیان ارایه میشود.
 »|¿§Ê§ »Ä¼Z§|Ì// Ê§Âf»fy{|·Âf»½Y|¼ÅYÃ{ZÄ]{Y»ZË|¿§Ê·yÄÌ
{ÂZ£MÖ°Ë{¿Ã|ÀËM{Z»³Öf À {YÂ]»dYÂy{Ê¿Â¿Z«cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËYÊ§Âf»¼Å|·Âf»½Y|¼ÅYÃ{ZÄ]Ê¸|Ì
¼,cYÌÆneÊ¸yY{Ê//Z]¶Ì¼°e,PMÉYÃÁ{Ä¿YÌ´//ÌacYÌ
]e¹Zn¿Y¥|ÅZ
میشود ،حضور دارند.
¯½YËYÔaÃZ¼Ä]|À¼ÂÅÃZ¼Ä]Ö]ÂqÕZ]½ÂÌ»Z¯|À¼ÂÅcZ
گفت :تسهیالت ارزی از محل حساب ذخیره ارزی دریافت کرده
صالحینیا در خصوص وضعیت تولید در کشور نیز
ÊeZ//ÌZeÁÊeYÌÆneCMÉ{Â»cYÌ¼ e¾ÌÀr¼ÅMRÊuÔYcZ»Y|«YÊy]¹Zn¿Y
»|-½ZÀ¼©]ËÂed¯¶»ZË
¥ÊÆ³M¾Ìfz¿¿xËZeY|//Z]ÁY{¿Ê§Âf»YÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÊYfYÊ//¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÊÆ³Md]Â¿®Ë
 |Ë{³YmYÁÉËجامعه بیماران و
برنام���ه ،حمایت از
هدف از این
–»|º«|Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»µ
¯Ä»Z¿],|ÀfÌ¿¹Zn¿Y¶]Z«ZÅ|uYÁYÉY{]ÃÆ]½Z»{Ä
dYÕÁÃÆ]{Â^Æ]Z]ªË{Z»YZÅ{ZÆÀÌa¹Z¿Ä]ÄmÂe
||ÅYÂy{ZÊÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ»®Ë
بودن���د که در حال حاضر بای���د آن را با نرخ ارز مبادلهای
حدود  60هزار واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد که
«½Y|¼Å¥ÔfyY¶uÉYÂÃÂuÊZ
¼d¨³Ê//ZYcYÌ
¼¾ËYd¿¾Ì»ZÆq{½ZÀ¼½ZfY©]ËÂed¯¶»ZË|» ½ZÌ¿ZÌ^e ½ZÀ
خیرخواه
eÃZ]{Äf§³¹Zn¿YÄ¿YÌ´//ÌacZ»Y|«YºÅYÄ]ÃZ//YZ]ÉÁوجوه واریزی مردم
مبتالیان به  MSبوده و
diYÁuÊÆ³MdÂ¿Á
 25هزار واحد تولیدی در استانهای مختلف توسط وزارت بازپرداخت کنند.
e
¯¼{ÕÁÃÆ]{Â^Æ]Z//]ªË{Z»Y,ÕÁMÂ¿ÁZÅ{ZÆÀ//Ìa¹Z¿Ä]ÄmÂed//Y{½ZÌ]ÄfÌ
s  dYÂy{Y{sÄ] ÃZ¼Ä»ZÀZÀÉYY{ÊÂ»|¿§Ê³]Ä»ZmÄ¼n¿º¿Zy
¼|//¹Zn¿YÊfÌ¸ÌeÂËÉZÅ|uYÁÄÂ¼n»{ÃÁ{¾ËY{Ä¯Ê¼Æ»PMÄ¿YÌ´//ÌacYÌجامعه
این
مشکالت
و
مسایل
کل
از
بخشی
برای
کشور
diYÁuÊÆ³MdÂ¿Á
¸|¿§Ê³]Ä»ZmÊ
eZ^¿½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁ//uÊÅYÂ³d//YÂy{ÃÂu¾//ËYY
,cÁZ¨f»ÉZf·ÁsÂZ]ZÅÌ´rËÂÄ¸¼mYÄ¯©]ÉZÅda{Ê«]cYÌÆnePM¶»Z
»|ÀÆ
dY½Z»Z//
ای تقریبا دو برابر نرخ ارز
ÖfËË|»ÕZÅÁ¾Ëf¼Æ»YÖ°Ëd¨³Ã{YÕÂ//Â»|¼v»|Ìنرخ ارز مبادله
وی با بیان اینکه
پایش قرار گرفتهاند.
مورد
صنعت
¾ÌuÄiÁÄf¨³Ê³|¿{Á|]{ÂyÊ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{  xËZe{ ÃZ¼Ä»ZÀZÀÄ]¾u
هزینه Éخواهد شد.
cYÌ¼ e |//Z]Ê»ÄÂ]»ÉZÅZ//ÁZÅ
Z]Á,Ä//¨«Á½Á|]©]Ä//Ë~¤eÉZÅºf//Ì
Öf¯Z//»dËË|»YÕÌ´ÅÆ],Ö¿Z//¿YÕÁÌ¿ÕÂÅÆ]ÁÕÁMÂ¿,dÌ«ÔyËY§YÕY] s  dYÂy{Y{sÄ] ÃZ¼Ä»ZÀZÀÉYY{¾Ìu|¿§É«Z]Ä»Â »º¿Zy
Ä»ZÀZÀÄ]©{Z|¿§É«Z]¾Ìu½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÊÅYÂ³dYÂy{ÃÂu¾ËYY
اساس،
این
بر
گفت:
است،
ارزی
ذخیره
حساب
از
دریافتی
بزرگ
و
متوسط
واحد
هزار
حدود
تعداد،
این
از
افزود:
وی
Ä»Zm{Y» Ì£ÓÁ¶Ë}s//Ä]Ê§Âf»fy{ÄÁa//ÁÊ¼WY{//¼Å®ËÄ]d//YvÀ»Ê§Âf»½McÂ¨·Y
|¿{Â^¿YmY¶//]Z«|Ì·Âe½Z»{Ä¯Ê//¬Ì«{Y]YcYÁ{YYÄf//{½MÉYÃÁ{Ä¿YÌ´//Ìa
{Y| fY,ÂÅYÃ{Z¨fYÁ½ZÀ¯Z¯ÄÌ¸¯Ö¿Z¿YÕZÆYÄ ÂedY{ZÆYÕÁ d//Y Ê§Âf»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ê³|¿{Á|//]{ÂyÊ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{  x//ËZe{ ÃZ¼//
]|¿§Ê³]Ä»Zm¾Ì//u Ê§Âf»//a½Z¯//ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ^¿|//¿§Ê//³
کردیم تا
کمیسیون اقتصادی دولت ارایه
ÅÆ],{ÂmÂ»cZ¿Z°»YÁÖ·|¼ÅÁÕ°¨¼ÅZ]d¯¥Y|ÅYÕZfY{ZÆ¿MdÌ«ÔyÁرا به
( 100واحد بزرگ و  900واحد متوسط) و  24هزار واحد پیشنهادی
]ÉZÅZ§ÊfÌ¸ÌeÂËd//a |//¹Zn¿YÃÁ{¾Ì¼Å{|//Z
¿Ê»ºfËM]¢·Z]Ä¯Ì
YÕÂ
»|·Âf»Ä]¾Ìu|¿§É«Z]ºZ¯ Ì£ÓÁ¶Ë}sÄ]a{¿§®ËÁfy{|¿§Á{Ä]dYvÀ
¿^Ä]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»Zm|Ì  Ê§Âf»//a½Z¯//ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ
,Z//§º¯Zz]pÀËYÁpÀËYÉZ//Å|ÅÂm\Ì§dyZ//½Z//¿Zy
ÁÁ
Ö^ZÀ»ÕZ§ZÅ{ZÆÀÌa¹Z¿dÌ·Z
§Ä°
À
»ËYÄ]ÃZYZ]Ã{YÕÂ//Â
»|ÀÆ
||Å
Ì
»Z¬eY
راهحلهای بانک ملی
fy{½Y|¼ÅYÃ{Z|·Âf»Ä]¾Ì//u|¿§É«Z]Ä»Â
»
Ê§Âf»//a½YÆeYÃ{Z
»|·Âf»Ä//]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»Zm|Ì¼u Ê//§Âf»//a½Z¯//ËÂeYÃ{Z|·Âf
کوچک هستند که به واحدهای خوب ،متوسط ،ضعیف و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز دو برابر شود.
§¿¬ÉZÅ K.O DrumÊ¸yY{ÊZ],Z§¯{Á{¶ //»Ê°Ì¿Z°»ÁÊ¬Ì«{Y]YËZ
»Ä§,ÖfËË|»¹Z¿¾ËYYÕ|À¼ÅÆ]{Á§Y|À°Ì»{ZnËY½ZÀ¯Z¯Õ°§d¯Z»ÕY]Y cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËYÊ§Âf»fy{½Y|¼ÅYÃ{Z|·Âf»Ä]¾Ì//u|¿§É«Z]Ä¼Z§ Ê§Âf
½Z¯ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»Zm|ÌuÁ Ê§Âf»//a½Z¯//ËÂeYÃ{Z
کلیات این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی
Âe¥½MYÖz]|¿YÂfÌ»Ä¯ÄfY{]{YÕZوی افزود:
برای افزایش سرمایه
ÆuÔ»¶]Z«ÕZÅÖËÂmشدهاند.
بحرانی تقسیم
«Y|Z]ÁY{¿Ê§Âf»YÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÊYfYÊ//¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÊÆ³Md]Â¿®Ë{YÂ]»d//YÂy{Ê¿Â¿Z
|ÌÅZ¿ Ê§Âf»a½Z¯ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»Zm½ZuY Ê§Âf»a
ÉY{Â®ÌfZ¯Á%®ËÂ¨·Â//|ÌYÃÌy}½Zz»Ê¸yY{Ê//Z],Z§¸§Ä°^//
Ö¿Z¿YÕÁÌ¿Ä
||ÅYÂy{ZÊÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ»®Ë¥ÊÆ³M¾Ìfz¿¿xËZe
|¿§Ê³]Ä»ZmÄ¿Z§Y Ê§Âf»fy{½Z¯ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»Zm
¾Ëe ZuÁ¾Ëe
ÌnuÄ¸¼mY,½ZeÂ]Ì»ÉZÅ
({{³½Z»ZdËË|»{½Z¿Md¯Z»f³Áواحدهایی که دولت مصوب شده و قرار است برای اجرای آن ،پیشنهادی
س���پردههای
بانکºملی جذب
{| µ|^»ÊZ]ÁÊ´f§³§,عضو هیات مدیره
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای خوب
«½Y|¼Å¥ÔfyY¶uÉYÂÃÂuÊZ
¿^Ä]Ê¸ eZ^¿|¿§Ê³]Ä»ZmÉÆ» Ê§Âf»fy{½Z¯//ËÂeYÃ{Z|·Âf»Ä]Ê¸ eZ
§ ¶°Ä]×Y|¼v]Ä¯{Â]ÊZYcYÌ¼ eÃÁ{¾ËY{ÊfÌ¸ÌeÂË|uYÁÃ|¹Zn¿YÉZÆfÌ·Z
{ZÅ{ZÆÀÌa¹Z¿ÄfÌ¼¯Ä¿ZyÌ]{Ä]Ä¸YÁ{ZÆÀ//Ìa½Â»YÌad//¿¾ËYÄ»Y{Y
مرکزی و وزارت صنعت تدوین شود.
حداقل معادل متوسط پنج سال گذشتهشان تولید دارند) از سوی بانک
اقس���اطی���ا مطالبات معوق و فروش
مردمی ،وصول
»|·Âf»Ä]Ê//Â»|¿§Ê³]Ä»ZmÄ¼n¿ Ê§Âf»fy{½Z¯//ËÂeYÃ{Z|·Âf
|¿|Ì½ZËZaÄ]½Á|»Ä»Z¿]ª^ÌyZe¾Ëf¼¯Z]Á[Â¸»,¾¼ËY
Ä]¿µ{Z^eÁhv]|¿{Â]Ã|ÖZÀZ¯ÁÕÁY{Ä¯½ZÀ¼©]ËÂed¯//ÕÁMÂ¿Á
diYÁuÊÆ³MdÂ¿Á
ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÊÆ³Md]Â¿®Ë{YÂ]»dYÂy{Ê¿Â¿Z«cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËYÊ§Âf»//¼Å½Z¯//ËÂeYÃ{Z
¼dY{½ZÌ]ÊZYcYÌسرمایه
eYÃÁ{¾ËYÄfm]cZ°¿ÁZÅکها را از راههای افزایش
داراییهای مازاد بان
Ê³ËÁÄ]ÃZYZ]É|Ì¼u
|ÄWYY]Ë}ÕZÅ|uYÁÄ]YmYdÆm[Â»ÕZÅÃ|ËYÁÃ|»M¶¼ YÂ¾ËYY Ä//Ô¯Ä]dYÂy{Y{sÄ]ÃZ¼//Ä»ZÀZÀÉYY{Ê¿Zf//n]½ZÌ//z]¾//uÉZ«M
¯ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ»®Ë¥ÊÆ³M¾Ìf//z¿¿xËZeY|//Z]ÁY{¿Ê§Âf»YÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÊYfYÊ//
ÉÌ³Z°]ÄYÁ
{Ä]dËÌv»Ê³{Â·MÁcÓÂv»¥ÔeYYÉÌ´Ìa½{Y{Y«dËÂ·ÁY
{|Y³]¹ÔËY{cZÂ^»cY¬»Á¾Ì¿YÂ«Z]ÖËZÀMÖÂ»MÃÁ
{Ä»ZÀZÀÄ]Ê¿Zfn]½ZÌz]¾Ìu|¼v»½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÊÅYÂ³dYÂy
||ÅYÂy{ZÊÅYÂ³
سپردهها
افزایش نرخ سود
ها اعالم و گفت :اگرچه
بانک
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم
{Ä¼Z§ Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ê³|¿{Á|]{Â//yÊ¼WY{ÃZ´//f»Z«Y{  x//ËZe
کردÉZÃ{Z»MÉZÅ¶¼ ·YÂf//{ÄÌÆe{ÉY{]ÃÆ]|uYÁ½Z//ZÀZ¯zeÁÊ¸^«[Zne :
ÕY³]Y¹ÔËY½ZfYÖ»ÔY{ZYÁ²ÀÅ§¶¯Ë|»½YÁZÀ§Z´¿^yÖ¯Z^»¹ÔËY
«½Y|¼Å¥ÔfyY¶uÉYÂÃÂuÊZ
داشته باشد
ممکن است جذب نقدینگی مردم را در پی

YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f//Y,ZÆ¿MÉZ//Ã{Z»MÁPurgingÁÄÌ¸zecZÌ¸¼µÔy{cYÌÆneÁZÅ|uYÁ
]{Y{^y½ZfY¾ËY{cZÂ^»cY¬»Á¾Ì¿YÂ«Z]ÖËZÀMÖÂ»MÃÁ{ ½ZÌz]¾u Ê§Âf»|¿§½Zfn]®ËÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼Ä]¾Ìu|¼v»|¿§Ê¿Zf//n]½ZÌ//z
]½ZÌ//z]Ä»Â » Ê§Âf»|¿§{Z]ZÀ³Ä//ÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]¾Ì//u|¼v»|¿§Ê¿Zf//n
ÃZ³{Y{ÉY
ÌaÁÉËÄ»Z¿]Á|À¼YÁÊjÀyZ³¾ËYYÄuÔ»¶]Z«ÊËÂm
»Ä§ÁcYÉYÄ·Â¼v
»|Z]ÖËZÀMÖ//Â»MÃÁ{ÕY³]Y¹ÔËY½Zf//YÖ»Ô//Y{Z//YÁ²ÀÅ§¶¯Ë
اما موجب افزایش هزینه تسهیالت میشود.
]Ê¿Zfn]½ZÌz]É¤ Ê§Âf»|¿§½Zfn]®ËÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼Ä]¾Ìu|¼v»|¿§Ê¿Zfn
Ä»Z¿{Y{ËÔ»½ZfÆÉf³{Y{ÊËYmÊ»Â¼ÃZ³{Y{Ä^ //Ä//Ô¯Ã|¿Áa
]Y¶^«,ÃZ´ËÓZaÊ¸¯¦«ÂeÃÁ{{ZÌ¿{Â»[M¦¸fz»¥Z»¾Ì»ZedÆm\//ZÀ»ÊÀÌ
«ÃÁ{¾ËY{d¨³Õ{Â//Æ³Ö¸ÕZ«M {Y{^y½Zf//Y¾ËY{cZÂ^»cY¬»Á¾Ì¿YÂ
§¿|»|¿§Ê¿Zfn]½ZÌz]Ä]Z] Ê§Âf»|¿§½Zf//n]®ËÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]¾Ì//u|¼v
ÃY{YÊ¿Z¿Ä]ËÔ»Ê Ì^]ZÀ»Ê¯ZËÔ»¹fv»½Zf{Y{Ã|ÀÀ¯\Ì¬ e¹Z¬»ÃZ¼//
تکلیف بانک مرکزی
ایسنا -عباس کمرهای درباره
¼ dYÃ{Â]ÊZYcYÌ
eÄfm]cZ°¿ÁZÅÊ³ËÁÄ¸¼mYµZÅÁYÁ
»d¯{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿{¯d¯½ZfYcZÂ^»µÁÂ»½YË|»Á½ZZÀZ¯ÖÂ»M |¼v»|¿§Ê¿Zfn]½ZÌz]³¿ Ê§Âf»|¿§½Zf//n]®ËÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼//Ä]¾Ì//u|¼v
مرکز پژوهش
تر
های مجلس ش���ورای اسالمی گزارشی ایران طی پاییز  1391همچنان در وضعیت پایین
»Ê¿Z¬·Z½Y|Ì»ËÔ»Ê¿Z¿Ä]É´//ZÌ¸ÉZ«M ¾Ì¼Æf»ÉÂ//|¼v¼·Y|^Ê³|ÀËZ¼¿Z]ËÔ»Ê Ì^]ZÀ
,cYZn»½{¯ÖzÁÕ{§,cYZn»ÁºWYm½{Â]Ö¿Â¿Z«¶YZ]ÃZ³Z¯¾ËY{½Z³|ÀÀ¯ Â]»dYÂy{ÊeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËYÊ§Âf»|¿§{Z]ZÀ³Ä//ÃÂuYÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼//Ä]¾Ì//u
¹ÔËYÕY|¿ZfYÕËÄ»Z¿]½ÁZ
]»ÂuZ
ه���ای مازاد بانکها به منظور
مبنی بر فروش دارایی
µÂÆn»Á{ÅÊ¿Z¿Ä]Ê´¼ÅÉ´Ê¸ °qÂ¯ÉZ«Y É¨ m{YÂmÉZ«M ÉÌ¿{Y»wµÁYÉf»ÃYÄ
داشته است.
از پایش محیط کس���ب و کار در پاییز  1391را همراه با از متوسط قرار
,Ö]{Yd«,\Ë}Z¯Y¿,Yf§Y,dÌjÌu®fÅÁ¾ÌÅÂe¶»ZÖeZÂ^»ºWYmdWY]¶Y
|Ö¿²À¸¯ÕÂ¯|ÌÆÆÄ]Ö¿Z]Ms
ÁY{¿Ê§Âf»YÄ»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÊYfYÊ¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÊÆ³Md]Â¿®Ë{Ê^//uÂ»Y©Ã{Z»{ZÀf//YÄ]Y
Ës//]Á¹ÔYYÊ//{Y{ºfyÃ|¿ÁacZËÂfv»ÄuÔ»Z]ÃZ³{Y{Z¯{³Ì£Ä]§ZÀ»µZ¬f¿Y¹Z//ÆeY½Z°//¼·Y
افزایش س���رمایه افزود :این امر همواره از برنامههای
] ||ÅYÂy{ZÊÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÊÆ³M¿xËZeY|Z
\¸»Zf¿Y,Ö»Â¼dÌÀ»YÃÂu{ÖeZÂ^»ºWYm,Ö¸»dÌÀ»YÕYÂ//cZÔYZ//f¿Y
ÖeZÌu,ÕËÄ»Z¿]½ÁZ »Õ´//f¯{ÂuZ]ÁÖÀÌWMÖ½YÁZÀ§Z´¿^y¹Ô//ËY
»^Ê»Â¼ÉY//{Y{YÃ{Z  ÄyÂ»d//YÂy¨Ì¯Ây{ÃZ³{Y{ÉY |ËZ¼ÀÌ»ÉYÁ|Ä]c{Z//
ارزیابی  285تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههای
مطالعه ،به ترتیب س���ه مولفه «بی ثباتی
در این
تکلیف بانک
بانک ملی بوده که ادامه دارد و با توجه به
ÄÌ¸ÉÂ|¼v¼·Y|^ÉZ«MÊ«Â¬uÊ³|ÀËZ¼¿Z]ËÔ»½Zf//ÆÊ Ì^]ZÀ»ÃY{YdËZ°ÁËÔ»½Zf//Æ[Ô¬¿YÁ
|¿|ZÀMÕ¨Ì¯¾Ì»ZeY«ÁÄ¨À»cZÌÅÁÄ¸m¶Ì°eÃÂv¿,ÖZY½Â¿Z«ÄÌ¸ ½Zfn]½ZfÆ¥ÔfyY¶uÉYÂÉ¯»ÃÂuÌW
Ö¿²À¸¯ÕÂ¯|ÌÆÆÄ]Ö¿Z]Ms½ZfY¾Ì·ÂX//»YÖ
§»¼mÁ¹ÔËYY|¿Z
ملی محیط کسب و کار در ایران ،ارایه داد.
تسهیالت
اولیه»« ،مش���کل دریافت
در قیمت مواد
µZ»µZ¬f¿Y]ËY{¾u|¿§É¨ m{YÂmÁ¾u|¿§É´//Ê¸ °qÂ¯Á{Y»Ä·Y|¿§É´//ZÌ¸½ZËZ«M
cZÂ^»ÁÄ¿Z[ZvYÖËZÀ//MYÃÁ®ËÃZ³Z¯¾ËYÕY³]Y¥|ÅÕ{Â//Æ³
]Ìy¾¼¹ÔËY½ZfY[ÔZ§Á[Md¯¶»ZË|»Õ|¿Â¿Ì
|{|ÀÆ»ºY»¾ËY
مرکزی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
µÂ¬À»µYÂ»YÃ|ËY»ÊÆ³M
Y³ÁÊ¯ZÃY{YcYZÆYÄuÔ»Z]ÃZ¯{Y{dÂÌacZ¼À»ÁÄuÁ»dËZ°Ä]ÄmÂeZ]Ì£Ä]§ZÀ»ÃZmYÌ£
 »d¼ÅÄ]Ö//Â»MÃÁ{¾ËY,d//YÖÀf¨³وd¿ÁZ
»¬|d¯ÕZÆuÁZÆfÌ·Z §ËZÁÂ¯~»sYÖY³,¾Ì·ÂX//»ÂuY°//eÁ¹
روابط عمومی مرکز پژوه
المللی علیه
های بین
«اعم���ال تحریم
ها»
]{¯½YÂÀcZÂ^»cY¬»Á¾Ì¿YÂ«Zشها -گزارشهای فصلی از بانک
^¥ÔfyY¶uÉYÂÄ
YÃ{ZÃZ¼Ä»Z¿{Y{\mÂ»Ä]YmY¾ËY

{ÄÔ¯Ã|¿Áa
»ÁcYZÆYÌ¿ÁdÌ°·Z»{ZÀYÁÄ»Z¿ÃZmYÃ|¶Y]Y]ËÂeÁÉf³{Y{Ê¼ ZÀZ¯ÄË¿ÁÊ»Zf¿Ym
 |¿{Â¼¿ÄWYY¹ÔËYÆ{[ÔZ§Á[Mوی در ادامه با بیان اینکه س���رمایه بانک ملی از 22
|Y³]½ZfYÕf³{Y{¶¯ÃY{YcZ¬Ì¬veÁÂ»M ¢¸^»Ì¿ÁÃ{YÌ¸¾Ì»Y|¼v»Ä·¹Â°v»ªu{µZË  ¢¸^»dyY{aÄ]ÉÁ//y{YÂmÄÌ¸¹Â°v»½YZÀq
{§¾ËYYÄ¯ÃZ³{Y{{ÄÌZ§{ÄvËÓºË|¬e¹|Á¾Ì¼Æf»Âu¹|Ä]¿ÁY{Y{{µÁY¦Ë{ºÆf»ÄmÁÔ]cZÌZ
پایش محیط کس���ب و کار ایران که از تابستان
ها ارزیابی
 ½ZfY°À»YÖÆ¿Á¥Áمجموعا بدتر از بقیه مولفه
 1389به کش���ورمان»،
ریالdÌ
»|¼mËY§YÄ//]ÄmÂeZ]-d//Y{ZÆY,½Zf//Y[ÔZ§Á[Md¯//¶»Z//Ë
  »Ä]»YÄÀÌ»{µZ §cZË¿ÁcZÂ^»Y¶Ì¸neºY» µË{ÃZ´f//{®ËÄÌ¸¹Â°v»Ä°ÀËYÄ]¿d//YÃ|Ë{³¹Â°v»d·Á{ªu{Êf·Á{//ºÌ¿d]Z]µZË
در پایان
ه���زار میلیارد ریال به  99هزار میلیارد
Ä]Y|Àf»Y~·Ã{Â]º¸»Áv»¿Ä]Ê]Zf¿YÃ]cZÆmÌ¼mZ]Y~·Ã|«YÁ eY½Â»ÄuÁ»dËZ°hÌu
طور مستمر
اند.
توس���ط گروه مطالعات محیط کسب و کار شده
,¹{»ªv]cYZf¿Y¾ÌÀr¼ÅÁ½z»½{Â]Ö¼Ë|«Á[MÄ°^//½{Â]Ã{Â//§ÁÄ¬À»¾ËY
|Y³]¹ÔËY{ZY¼fn»{½ÓÂX»YÖ
¼mÂuZ]¹ÔËY
]Éf³{Y{ ZÀZ¯Ê]ZËY ZY]¾ËÂ¿¹Z³ËZ¨Ìf¯ÃZ´f//{®ËÁ®Ëf°·Y ZaËZ¨Ìf¯ÃZ´f//{Á{ ÂeY¿Z
»¾Ì^°e»cYZn»|Ë|//e½Â¿Z«®ËÃ{Z»Ä]Z¿  [Â»Ì£µZ»µZ¬f¿YÄ]mYcYZn»½Â¿Z«®ËÃ{Z
{Â¼¿Z£MYs¾ËY¹Zn¿YÕY]cZافزایش سرمایه از برنامههای
سال گذشته رسید ،افزود:
]Y  wÂ»{Ä//¯Ã{Â¼¿Ê§ »ËÂy¾Ë{LZ¨Ìf//YdÆmYd//YÃ|Ë{³¾ÌÌ eµZË  ¢¸^»Ä//
¯·Z»½ZfY[ÔZ§Á[Md
ªu{}ÂyZ»µZ»{Ä]ÁÉË e^uµZ°Ë¶¼veÄ]Y¥ÂÂ»¾Ì¼Æf»[Â»ÉY{^ÅÔ¯Á ÔfyYLZeY
های مجلس ش���ورای اسالمی با همکاری
مرکز پژوهش
تامین
های
های «ضعف زیرساخت
YºY»¾ËY{d¨³,¹ÔËY½Zf//YÖ»Ô//Y{Z//YÁ²ÀÅ§¶¯Ë|»Ö¯Z^»¹ÔËYه
همچنین مولف
Ê¿|»¹Z°uYÉYmY¶v»{½YZÀq½ZfÆ½Zf{Y{Ã|ÀËZ¼¿ÂuZ]ÁÉÂuÃ|ËY»ªËYt^Ê·Y
dZ
¥¢]ÓYYaÁÊ]ZÌ£Ã{ZÉY|ËZ¼ÀÌ»¹Â°v»d·Á{ªu{Ã|//~yYµZ»µ{Z »É|¬¿ÉYmÄ]ÁÊ¯Z//ÃY{Y
کمک به
هاس���ت تا بتوانند منابع حاصل را برای
بانک
^yÁÄ°^//sÔYf»Â¸Ì¯,Ö
°»f»YÅ½z»®Ë¶»Z//s¾ËY-{Á§YÕÁ
¿¨|¿YÃ{¯dÌ·Z §°À»YÖÆ¿Á¥Á »Ä]»YÄÀÌ»{Ä¯½ZfYcZÂ^»½ÓZ §Y
¶^«ÁlÀaÊ¨Ì«Âe®¸»Y|Ë{Z]dÆm|À¿YÂfÌ»|ËyÄ]¾Ì^·Z|Ì»Á§Ä]½YZÀqÉf³{Y{¥ÔfyY¶uÉYÂ
های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می
تشکل
های حمل و نقل» و «تمایل
زیرساخت
شود ،برق»« ،ضعف
{ÊÅYÂy¿|Ë|ne¶]Z«ÊÅYÂyYÁd¸Æ»ÉZ¬¿YYaÁ¥Á|//Z^Ì»ÃZ³{Y{¾Ì¼Å{ÊÅYÂyYÁ¶]Z«ÁÃ
 ÃÁa¾ËY¶Ì¼°eÕY]Ä¯,d//YÃZqÄ¬¸uÁ{¨uÁZb¼aÃZ´f//ËYgY|uY,[MµZ¬f¿Y
ÄÀÌËM{°À»YÖÆ¿Á¥Á
»Ä]»YÃYÂÀ//m½YÂyY§Ä°ÀËY½ZÌ]Z],ÕÁ
{Â//Ö»¶Ì¸ne
بخشهای مولد اقتصادی به کار گیرند.
¾ËeÓZ]Ä]ÁÁ//Ê]ZËY¢¸^»YÃ|ËY»¢¸^»|ËM¶¼Ä]¹ÓÊ´ÀÅZ¼ÅZe|ÀËZ¼¿Ä mY»YmY¾ËYÄ]Ã|//ËY»|//Â»Y
{»|Z^Ì»½ZfY¯»¿|Ë|neº¯Zv
برایÕY]ÁÃ{Â]µZ//ÕY]s¾ËYª§Y-{Y{Ä»Y{YÕÁ
»d//YZÌ¿{Â»Z^fY{Z//Ì¸Ì
های ملی
ارزیاب���ی مولفه
¹ÔËY½ZfY¾ÌÀ»Â¼·YÌ»YÃZb//°À»YÖÆ¿Á¥Áکاالهای خارجی و تقاضای کم
»Ä]»YÕYÂÕZ°¼ÅZ]Ä¿Z//محیط کس���ب و کار در ایران را م���ردم به خرید
«Ã|ËY»ÉY³]Á{|ÀZ]ÄfY{Ã|ËY»Ä¸m{d¯Ä]¶ËZ¼eÄ°Ì¿Z¯ZÀ¼||ÅYÂyY~³YÁÉ{ZÆÀÌad¼Ì
{ËÔ»ÊËYmÊ»Â¼ÃZ³{Y{Ä^  {Y
اش���اره به
عضو هیات مدیره بانک ملی در ادامه با
[McÔ°»½M¶Ì¼°ecÂ{Ä¯,d//YÃ|//ÖÀÌ]ÌaÕ¨¿YÅ]¢·Z]ÖfÌ
¼m
»Y½ZfY{ÕYÁÖ¸v»cZÂ^»½ÓZ §ÕÂYÖ^ZÀ»µZ^¬fY{Á§Y,Ã|¹ÔY ¹Z°uYÉYmYÃ{Z»Ä]Y|Àf»Ã|ËY»Ã|¿]Á|ÀËZ¼¿ÄWYY¸n¼·YÊ§YÃ|//Ê//ZÀZ¯¢¸^»|{Ã{d//ËZ]Ê
ارایه میکند.
ها در
ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفه
 »Ä]»YlËÁeZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z],Õ{Â//Æ³ d§³cÂÃYÂÀ//m¾ËYمحصوالت
[||ÅYÂy¨e»Ä¬À»¾ËY
°À»YÖÆ¿Á¥Á
»|¿ |ËZ¼¿ËYÁÉf³{Y{©Á|ÀÄ]Ã{b½YÂÀÄ]¸n¼·YÊ§Y|Ëyd¼Ì«|{Ã{|ËZ]Ê
اینکه آگهیهای ف���روش داراییهای مازاد در جراید
Ä·Y|Y|¿§ÊWY|yZÌ¸½Z°¼·YµÂÆn»Ä]Ê{Y{d«ÁÄuÔ»¡Ô]YÊÆ³M
اندYÄÌ¿Zi{fÌ·½YÌ»Ä][MdÌ§ËY§Ys-{¯Ä§ZYÕ|¿Â¿Ì] .
»|ÀÆ
Æ»YÖ°Ë{Á§Y,||ÅYÂy¨e»Ä
»Zm{ÖZ¼fmYÕZÅ
]½Yv]YÕZÌ
»|½YZÀq¥ÔfyY¶uÉYÂ¹Z°uYÉYmYË
 ÕZÅZÌ¿¾Ëeارزیابی شده
پاییز 1391 ºبهتر
 285تشکل اقتصادی از سراسر
های
اساس پاسخ
بر
½ZÅYÂyÄÔ¯Ã|¿Áa{Ê¿|»Ê{Y{¾ÌWM½Â¿Z«Ã{Z»ª§Á|¼v»|¿§ZÌ¿É|¼v»Ê¸½ZÅYÂy
ها
دارایی
فروش
راستای
در
گفت:
،
د
ش���و
ی
م
منتشر

µZu{d§Ìa|{Z],c|»ÃZeÂ¯{¹ÔËYÆ[McÔ°//»¶uÕY]Ì¿¹ÔËY|//
Ö»Â¼d¯Z»¾ËY{ZnËY{Ä¿ZÄ¯d//YÄ »Zm¦¸fz»{Y§YÖ»Â¼d¯Z//»»Y¾ËY
¸dZ  ÉY]½MÊ{Y{d«ÁÄ¯Ã{Â¼¿ ÁÄmÁÄ^·Z»ÄfYÂyÄ]Z¼dÌ§]ÊfYÂy{Y{ZÌ¿É|¼v»Ê
های البرز ،مازندران،
اقتصادی استان
های
تشکل
کش���ور به پرسش���نامه این گزارش ،میانگین وزنی
«ÃZ³{Y{Y
^¾¼ÁZuÃZ³{Y{f§{{Ê³|Ì//d«ÁY¶^«Ä¯{ÂÌ»ZyYÄ¸Ì//ÂÀË|]Y~¸§d//eYÃ|Ë{³¾ÌÌ et
|]ÕY{]ÃÆ]Ä]Ã|ÀËMÃZ»Á{Ze{ÂÖ»ÖÀÌ]ÌaÄ¯dYmY
¿¬»ÕZÅÄ¿Z{¯Y]Y,¹ÔËY½ZfYÖ»ÔY{Z//YÁ²ÀÅ§¶¯Ë|» |À¯Ö»Z¨ËYÖ¼Æ
مکانیزم بازار نقش مهمی دارد
عالوه ب���ر اعالم بانک،
^Ä»Z¿{Y{º«½ZfÆÉf³{Y{Ê«Â¬uÊ»Â¼ÃZ³{Y{ºÅ{YÁ{Ä
ÄÔ¯Ã|¿Áa
¾ËY{©Â§d«Á{©Â§Ã|¿Áa{Ê³|ÌdÆmÁd§ZË{YºWZ¼ÁdYÂy{Y{Ê¿ZiÄz¿{ÂyªÌ«{É{M¹ÔY
کرمان ب���ه ترتیب با میانگی���ن ارزیابی
پاییز  ،1391بوش���هر و
های محیط کسب و کار در
ارزیابی مولفه
Ö¼Æ»¬¿,ÕY|Ë{ÁÕY|ÌÀÖ
¼mZ^eY¶ËZÁÁcZÂ^»,ZÅ
ÕY³^yYºYÖÅÁ³
های بانک به
Æ»y|À]{IMSÄqZb°ËdËË|»ºfÌÄ»ZÀÌÅYÂ³|Ë|¼eدارایی
و اگر خریدار وجود داش���ته باشد
¼½Y|ÌÆwº«Ê¿Z¿Ä]Ê»{Zy×YsÁÉZ«Md·Z¯ÁZ]Ê¿ZËÁZ¯|Ì|¼v»ÉZ«M½ZÅYÂyÃZ
{|ËZ¼ÀÌ»}ZzeYÊf¬»ºÌ¼eÁÊ³|ÌZ]ZÌ£ÃZ³{Y{cÂÀËYÌ£{|ËÂZuÃZ³{Y
|¿Y{°À»YÖÆ¿Á¥Á
{»Ä]»YÄË§lËÁe
]|Ë|¼eY{Y½ZËÂa|Ì ,Æ»yÕ{Â¿ZË{Á|À]¶¯ÃY{YÖ»Â¼]YÁY³Ä
 5/70از  10( 10بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه  6/66 ،6/71 ،6/96و  6/63مجموع���ا ارزیابی بدتر
|¼v¼·Y|^|Ì//ÉZ«M Ã{Yº//Z«Z¿ÉZ«M ½Z³|¿YÂyÊ¿ZÅY§Ê//Á§§ÔaÄqÂ¯^¿|¿Âa
»|ÊÁZqº«Ê«Â¬uÄ^ f§{Ë
سرمایه تبدیل میشود.
ÄË§¾ÌÌ^eÁ¾ËÁ|e{ZÅÄ¿Z,Ä »Zm{cZÂ^»¬¿ÁdÌ¼ÅYÄ]ÃZ//YZ],ÕÁ
{Y{^yÆ»y|À]{IMSÄqZb°ËdËË|»ºfÌÄ»ZÀÌÅYÂ³
Ê¿ZËÁZ¯|Ì|¼v»ÉZ«MdYÂy{Y{Ây{ÃZ³{Y{Y« Äf//YÂy¾Ì»ZeÄf//YÂy½Z°¼·YµÂÆn»Ê¿Z//¿Ä]Ê´¼Å
چهارمحال و
های
اس���تان
های
ارزیابی تابستان ( 1391با میانگین  )5/73بوده است ،و تش���کل
]»Ä//]//»Y ½Z°¼·YµÂÆn»Á{ÅÃ{Yº//Z«Z¿ÁÊ¸|¼v»|¿§|¼v¼·Y|^|Ì//½ZËZ«YdÌ§Ä]Ê»{ZyÄ·YsÁÉZ«Yd·Z¯ÁZ
//ÂeÁs½ÁZ//
¹{»½ZÌ»{Ö//Æ·YÄË§¾ËY½|//ÄÀË{ZÆ¿ÕY]d¨³,//°À»YÖÆ¿Á¥Áاقتصادی »
ºÅ|nÅÁºÅ|¨Åd//¨³Æ//»yÕ{Â¿ZË{Á|À]¶¯ÃY{YÄههای
این عضو هیات مدیره بانک ملی درباره برنام
diYÁuÊÆ³MdÂ¿Á
{Ã¬§®Ë½ZÅYÂyÉÂ{|Àf//»Ä°ÀËYÄ]dËZÀZ]  Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂÂ»Äf//YÂy¾Ì»ZeY«Á|]ËY
½|ÖËYmY,Õ{ÂÆ³
|ÀZ]Äf//Y{Y¹ÓÕZ°¼Å]Ë}ÕZÅ
Ã
Z´f{ÁZÅ
Ä
]¿Z//|ËZ
ÂeÆ//»y|À]IMSÄqZb°ËdËË|»ºf//ÌYÕÌ¼»¹Zn¿YZ],ÕZmµZ//ÃZ»Ìe
تر از آن (پاییز  1390بختیاری ،کردس���تان ،سمنان و خراسان جنوبی به
ولی در مقایسه با پاییز سال قبل
diYÁuÊÅYÂ³dYÂy{YÂ¾ËYYÊ¸ ¿Z]«|¿§ÃZ¼Ä»ZÀZÀÃ|¿Y{Âa¦ËZ|¼v»ÉZ«M
اساس���ا
بانک ب���رای حمایت از بخش تولید گفت:
Y]YÁd//¿Y{iR»ÖZ¼fmYÕZÅ\Ì//MÅZ¯{Y°À»YÖ//Æ¿Á»YÄ]//»Y²//ÀÅ§ µZË½ÂÌ¸Ì»|//¿Za¢¸^»Ä]  wÂ//»ÃZ¼//Ä]ÁÌ¿cYÁÄ^ //ÃZ¼//|¯Ê¸»®¿Z]®//q
ÕZÅÄ»ZÀÌÅYÂ³Z^fYd//§ZË{Ä]ª§Â»¶¯ÃY{Y¾ËY,KQRÖWZÌ·Yf//Y
Ö¿YËYd¯//
¿¼{ÂyÊ¼WY{ÃZ´f»Z«Y¾//ËyM{  xËZe{É{Z]YÄ//¯¯Ê¸ ¿Z]«¹ZÀ]¹Âu»Ä¯Ã{Y{t//ÌÂe¾//ÌÀqÁÃ{Â//
میانگین ارزیابی  4/96 ،4/50 ،4/18و 4/96
ترتیب با
با میانگین  5/54از  )10بدتر ارزیابی شده است.
» dYÕÁÖZ¼fmYÁÖÕYÄ¨ÌÁ½YÂÀÄ]Ä »Zm{ÄË§¾ËY½|ÄÀË{ZÆ¿{¯ ¦Ì«ÂeÁÄfYÂy¾Ì»ZeY«Ê¿|»Ê//{Y{¾ÌWM½Â¿Z«Ã{Z»Ä]Y|Àf//»ÃZ³{Y{|//Z^Ì»½Z»Âe½ÂÌ¸Ì»ÃZnÀaµ{Z
½ZÀ¼YÃ{ZÄ]Âa¦ËZ|¼v» d//YvÀ»¹Âu»½MÄiÁÁÄf§ZËcZ§Á½ZÀ¼//½Zf//Æ
]ISO,dÌ¨Ì¯d//ËË|»{ËYËÁISO9001{Y|¿Zf//YÄ//Ö¸¸¼·Y¾//Ìمنظور
تس���هیالتی که بانکها پرداخت میکنند به
«YÁ¾Ìe{Z»{ZÀf//Z]Ã{ZY
|ËZ¼ÀÌ»¹ÔYÁ{ZÃ|¿YÂyZ
»Ô]µYÂ»YYµZË½ÂÌ¸Ì»|¿Zaµ{Z
»
»¦ËZÌ¸ Ê§Âf»//a½ZÀ¼//YÃ{ZÄ]É{Z]YÄ¯¯Z·Y|^ Ê§Âf»//a|·Âf
ها از
ÖÅÁ³ÕZÅبهتری نس���بت به سایر استان
مجموعا ارزیابی
های
دهد از نظر تش���کل
این ارزیابی نش���ان می
»|Ä¿ZÁcZÂ^»Y½ZËZa{,¹ÔËY½ZfYÖ»ÔY{ZYÁ²ÀÅ§¶¯Ë
dËË|»{ËYËÁOHSAS18001ÁÖ//Ìv»d//ËdËË|»{ËYËÁ
«ÌW |Z^Ì»Ä^ //¾ËY{Ê³|Ì//YfY¶]Z«ÁÃ{¥b//ÁYmY¶]Z«¡Ô]YYaÄ¸Z§Ô]Â¯~»½Â¿Z
باید مورد
نیز
ها
ک
بان
اما
اس���ت
تولید
بخش
از
حمایت
YÂ]»d//YÂy{ÊeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËYÊ§Âf»//a|·Âf»½ZÀ¼//YÃ{ZÄ]Âa
YÖÆ¿Á¥Á
»Ä]»Y½{¯ÄÀË{ZÆ¿ÕY]Ö»Â¼d¯Z»\¸mÄÀÌ»{Ä¯dYÂy½ZfY
¹Zn¿YÁºfÌ¾ËYÕZÃ{ZÌaµZ{{Y{Ä»Y{YÕÁ1391
|Ë{³,Ö¸¤dY|Æ]ÁÖÀ¼ËY
های محیط کسب و کار در پاییز
وضعیت مولفه
اقتصادی مش���ارکت کنن���ده در تهیه این گزارش،
ÄÌÆeÊÆ³M¿dÆmÁd//ËY{YÁ¶YZ]]Y]d//Â¿Á ÉËZ^exÌ// º«Ê«Â¬uÊ»Â¼ÃZ³{Y{ºÅ{YÁ{Ä^ //
{¥ÊÆ³MZ//f¿YxËZeY|//Z]ÁY{¿Ê§Âf»YÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÊYfYÊ//¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÊÆ³Md]Â¿®Ë
آنها وجود
حمایت قرار بگیرند و اگر مش���کالتی در کار
»|¿ÂÄ »Zm{ÕZ²ÀÅ§PÀ»Ây¾ËY{ÁÃ{¯ÔeÄ »Zm{°À
{,¾Ì¿YÂ«ÕYmYÖ//z]iY,Ä»ZÀÌÅYÂ³Á|Ö//¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅd¯////ÂeÕÌ¼»ÃÁ
{{´Ì»µZYÁ
»|{ÂY]Y|Â»¾ËYY| ]Ä¯Ê¼ÁÉmÄ]Ä»ZÀfÌÁÅÁ{ZÊÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ³{Y{Ä]ÃZ»®Ëc
اند.
{Â]z]dËZ¼fn»ZÌ¿{Â»Ê¿Z¿YÉÁÌ¿[~mارایه کرده
های ملی محیط کسب و کار در
مجموعا ارزیابی مولفه
»¬ªË|e{Â»Æ»y|À]{Ã|{ZËÕZÅ{Y|¿ZfY{Ã|Äf//YÂycZ»Y·YÁcY
Ã|ÀËZa
^º«Ê«Â¬uÊ»Â¼ÃZ³{Y{ºÅ{YÁ{Ä
»|f§{Ë
دارد برطرف شود.
½ZÀ¼¼fn»¥ÔfyY¶uÉYÂºfÅÄ^ ÌW¦·Y¹ dY«ZZ^fYÄm{Y

ZÅ½ZfÆZ^yY

مدت زمان بازپرداخت تسهیالت ارزی دو برابر میشود

وضعیت محیط کسب و کار پایینتر از متوسط است

»|ZaZ³¼fn»d¯//Ê¿Z//¿Y]ZÀ»Ë

Ê¿Z¿YÉÁÌ¿[~m|ÀËY§d¨³Ê]ÂÀm

d§³Y«ÕY³ÄvÁ

