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ب٢٠و٠٣دق{قهع آفتاب٦ و٢٢دق{قه ـ اذان ظهر١٣و٠٣ دق{قه ـ اذان مغراذان صبح  ٤ و ٥١ دق{قه ـ طلوان: عى به افق تهرقات شراو

تاه از اقتصادكو

انار تهركات و طال روز گذشته دربـازاع مسكـو ق{مت انوه اقتصـاد:گرو
ار است:سط ق{مت�ها بد|ن قرتغ{{ر چندانى نداشت. متو

هاىجع ارزخ مرى نداشت. نرسمى تغ{{ـرار غ{ررخ دالر آمر|كا در بازنر
ح است:ى بد|ن شركزعمده� در بانك مر

ارز، سكه، طال

اىمان از صدور مجوز برد: ا|ن سازشكى كشور اعالم كرمان دامپزساز̇ 
 اهدا|ى بانك٧٩ط به حج سـال سفندى مربوشت گـوار الشه گو هز٢٠د ورو

ا|طسعه اسالمى به كم{ته امداد امام�خم{نى به دل{ل تطـابـق نـداشـتـن بـا شـرتو
د.ى كردداردهاى ب{ن المللى خوبهداشتى و استاندار

خىل{ه از برل{ـد اوان گفت: با توه ا|ركت نفت فالت قـارعامل شـر مد|ر˙
ل{د نفت خام ا|نف{ت تـوان، ظره ا|رمنطقه فالت قاردادهاى ب{ع متقابـل درارقر

سد.ار بشكه در روز مى�ر هز٨٠٠ى به منطقه تا پا|ان سال�جار
اىتباطى بس{ار خوبى برا پل�اران رم{انه، ا|رى انگل{س در خاورتجار مد|ر˙

ع فعال{ت دفتـرى هدف از شروابط�انگل{س با افغانستان دانـسـت. وسعه روتو
ان وى ب{ن ا|رتباط تجـارا ا|جاد اران را|ـرى انگلستـان درما|ه�گذارى و سـرتجار

انك{ه،ا|ـرهاى تـره كشـورم{انه بـه�و|ـژهاى خـاوركشـورانگل{س و فعـالـ{ـت در
د.ان كرافغانستان عنوو

ت بروزى�هاى منطقه�اى در صورح همكارسعه طرم{ن اجالس تو دو̇ 
ان روز در تهـر٣س{ع در در|اى خزر امـروز بـه مـدت دگى�هاى نـفـتـى وآلو

گشا|ش مى�|ابد.

ادى|ك سكه بهار آز
ادى|ك سكه ن{م بهار آز
ادى|ك سكه ربع بهار آز

ت ساخت)ن اجرم طالى ١٨ ع{ار(بدوهر گر

ق{مت (به ر|ال)
٦٤٥/٠٠٠
٣٥٥/٠٠٠
٢١٠/٠٠٠
٥٨/٤٠٠

سكه و طال

سمى)ار غ{ر ردالر �آمر|كا(بازهر
ى)ده ارزدالر �آمر|كا(سپرهر

ى)ده ارزند انگل{س(سپرهر پو
ى)ده ارز|ورو(سپر

ق{مت (به ر|ال)
٧٩٧٠
٧٩٢٤

٤٧٠/١١
٧٠٦٢

ع ارزنو

انه اقتصاد: وز|ـر نـفـت ا|ـرگـرو
م{ن روز برپا|ـىد|روز در حاش{ـه سـو

ش{مى درنما|شگاه نفت، گاز و پترو
نگار «انـتـخـاب»ال خبـرپاسخ بـه سـئـو

١٠ و ٩داد فاز ارگفت: نتا|ج عقد قر
سعـه مـ{ـدان نـفـتـىس�جـنـوبـى و تـوپـار

ى اعالمان و اسفند|ار در ماه جارفروز
اهد شد.خو

خى ازنگار ما، برش خبراربه گز
جى كه در نما|شگاهكت�هاى خارشر

انش{مى امسال تهرنفت، گاز و پترو
ند، از تـأخـ{ـر در اعـالمحـضـور دار
ندگان مناقصه�هاىفى بـرنتا|ج و معر

ده�اند.سندى كراز ناخرنفتى ابر
نگـنـه»ن نامـدار�زمهنـدس «بـ{ـژ

دادهـا بـهارد|روز گـفـت: نـتـا|ـج قـر
اهد شـد و پـس ازتدر|ـج اعـالم خـو

١٠ و ٩نده مناقصه�هاى فاز اعالم بر
ندگان فازس�جنوبى نتا|ج بره پارحوز

ى وه گــاز هــمــ{ــن حــوز١٢ و ١١
بسعه نـفـتـى در جـنـوح�هاى تـوطـر

اهند شد.كشور اعالم خو
وز|ر نفت همچن{ن در ادامه ا|ن

ســعــهه بـه تــومـصـاحــبــه بــا اشــار
كت�هاى داخـلـىانمندى�هـاى شـرتو

ان فنى و مـهـنـدسـى ا|ـنگفـت: تـو
 قابـلً سال قـبـل اصـال٥كتهـا بـا شـر

سعهت نفت از توارمقا|سه ن{ست و وز
كتهـاى ا|ن شران فـن�آورتقاى تـوو ار

استقبال مى�كند.
تاره بـه ا|ـن كـه وزى بـا اشـارو

ى ازسـت شـمـاردى فـهـرنـفـت بـزو
انكت�هاى داخلى توكاالها|ى كه شر

ده�اند، منتـشـرا كسـب كـرل{ـد آن رتو
دى با انتشار ا|ند: بزومى�كند، افزو

ه از قطعاتد ا|ن گـروست، وروفهر
اهـد شـدع خـوات مـمـنـوو تـجـهـ{ـز

اى تأم{ن خر|دانى بركت�هاى ا|رشرو
ا|ن قطعات بـا|ـد مـنـاقـصـه داخـلـى

ار كنند.گزبر
د: «بـا عـقــدوز|ـر نـفـت افــزو

دادها|ى كه طى سال�هاى اخ{ر درارقر
٦بخش صنعت نفت منعقـد شـده، 

ى ود دالر عمل{ات پ{مـانـكـارم{ل{ـار
كت�هاىات به شرته{ه و نصب تجه{ز

اگذار شده است.انى وا|ر

ه به ا|ن كه س{اسـتى با اشـارو
دادهاىارت نفت در عقد قراركلى وز

اى حـمـا|ـت از صـنـا|ـعجـى بـرخـار
ار درداخلى، اتخـاذ سـ{ـاسـت «بـاز

د:  «درار» اسـت، افـزومـقـابـل بـاز
ى،ن گازدادهاى جـد|ـد مـخـازارقـر

ى وكـت�هـاى پـ{ـمـانـكـارسـهـم شـر
٥١انى ز|ـر ات ا|رندگان تجهـ{ـزساز

صد ن{ست.»در
ى،انـس خــبــردر ا|ـن كــنــفــر

ان بحثنگـارى خبرهمچن{ـن از سـو
ح شد. مطرً«ق{ر» مجددا

ه گفـت: درنـگـنـه در ا|ـن بـارز
١٠٠عه سال�هاى اخـ{ـر در مـجـمـو

دجوانت» بخاطـر ومـان «رد توم{ل{ـار
ده�هاى نفتـى بـاآورت ق{مـت فـرتفـاو

ش آن، نــصـــ{ـــبقــ{ــمـــت فـــرو

ان شده است.ارانت�خور
ه�اى به اسامـى ووز|ر نفت اشار

د.ان نكرارانت�خومشخصات ا|ن ر
ىارانت�خونگنه |ادآور شد: رز

ده�هاى نفـتـىآورش فراز محـل فـرو
ت ز|اد ق{ـمـتد تـفـاوجوبخـاطـر و

ارش آن در بـازلتى با ق{ـمـت فـرودو
جـب شـده عـده�اى بــهاسـت و مــو
سند.ت برقله�هاى ثرو

د: مسئله د|گر قاچاقى افزوو
ند. ما هم�اكنـواپ{ما بـوخت هـوسو
ختنده�هاى كالنى دار|م كه سوپرو
اپ{ماها بـهد هوس{له خواپ{ما بـه وهو

هاى آس{اى�م{انه قاچاق شـدهكشور
ه از ا|ــناسـت و فـقــط |ــك فــقــر

دشمان گرد تونده�ها چند م{ل{ارپرو
مالى داشته است.

|ر نفت خبر داد:وز

د تومانى م{ل{ار١٠٠سود 
ان از فروشانت�خوارر

ده�هاى نفتىآورفر
اپ{ماخت هونگنه: سو* ز

اپ{ماد هوس{له خو به و
هاى آس{اى�م{انه قاچاق شده استبه كشور

ل{د داخل،ان توا|ش تو* به دل{ل افز
اتهى از قطعات و تجه{زدات گروارو

دع مى�شوصنعت نفت ممنو
س پار١٠ و ٩* نتا|ج مناقصه�هاى فاز 

دىه نفتى د|گر بزوبى و چند حوزجنو
اهد شداعالم خو

طه به شرا|ط اجاراحدى اند|شه با شر و٢٥٠٠ه ه اقتصاد: پروژگرو
سد.ى مى�رداره برى به بهرتمل{ك تا پا|ان سال جار

نى مسكـنكت تعـاوه شرئ{س ه{أت مد|ـراد ام{دى» ر«محمدجـو
نگار مـات دفاع بااعالم ا|ن مطـلـب بـه�خـبـرارابستـه بـه وزجعفـر|ـه و

طه به شره�اى كه در حال حاضر با س{است�هاى اجارگفت:�تنها پروژ
ه�هاى درد، پـروژى هماهنگـى دارسازت مسكن و شـهـرارتمل{ـك وز

احدى «انـد|ـشـه» و٢٥٠٠نـد» و احدى «پـر و٥٠٠٠دسـت احـداث 
است.
هاىكنان ن{رواى تمامى كارابرنى مزبور ا|ن امكان رد: تعاوى افزوو

نم{ل{ـو٥ام بانكى (تا سقـnده تا با در|افـت واهم كـرمسلح كشور فـر
مان) صاحب |كن تو م{ل{و٦/٥ح حكمت (تا سقn ام طرمان) و وتو
ه�هاى ساختمان در پروژن تو م{ل{ـو١٠ تا ٩ان نى به م{ـزاحد مسكوو

ند.هاى جد|د شوكت در شهرا|ن شر
حى است كه تمامط تمل{ك طره به شـرما، اجارنگارشته خبربه نو

د.داخت مى�شوت قسطى پربهاى مسكن به�صور
صتار فر�هز٢٠ سال ا|جاد ٣ل ا در طونى رفق{ت ا|ن تعاوى موو

نق�بخش{دنهاى مسلـح و رواده�هاى ن{رودن خانوشغلى، خانه�دار كر
ىى، اداردن فضـاهـاى تـفـر|ـحـى، تـجـاراهـم�كـربـه مـنـطـقـه بـا فـر

و…دانست.
د:د و افـزوه كرهاى جد|د اشـارت ا|جادشهـر«ام{دى» به ضـرور

اىهاى جد|د به�دل{ل مسائل پ{ـچـ{ـده�اى كـه بـرت ا|جاد شـهـرضرور
ى انقالب ب{ش از پـ{ـشاهم مى�شد  بعد از پـ{ـروزگ فرهاى بزرشهـر
گهاى بزراى جذب سرر|ز جمع{ت شهرد. به هم{ن�دل{ل بره كرجلو

٦٠م دهه ندگى، در ن{مه دواى زو ا|جاد |ك مح{ط ك{فى مناسب بـر
كت اساسى دست بهادار شد با |ك حرى وسـازت مسكن و شهراروز
ند.هاى جد|د بزلى و ا|جاد شهرى اصونامه�ر|زبر

هاى جد|ـدنى |ادشده در شهركت تعاوهاى اصلى شـرى به ن{ازو
ى كشور بـاى ب{شتر س{ستم بانـكـى و ادارد و گفت: همكـاره كراشار

اند مشكل�گشاى اشتغال، تأم{ننى مى�توكت�هاى تعاوان و شره�سازانبو
هاى آس{ب�پذ|ر و جذب سرر|ز جمع{تاى قشرنى براحدهاى مسكوو

هاى جد|د هستند، باشد.كه از اهداف مهم ا|جاد شهر

|افتهاى مسلح با دركنان ن{رو*كار
مانى م{ل{ون تو٦/٥ و ٥ام�هاى و

ندانند صاحب مسكن شو مى�تو

ى اب{انه* دكتر محمد حسن قد|ر
اتژ|كشناس مد|ر|ت استركار

٢٦ى سمـى در سـال جـارتعـطـ{ـالت ر
هاى پنج�شنبه و جـمـعـه،روز، تعط{ـل روز

٣٠خصى استحقاقـى  روز، مر١٠٤ ًجمعـا
نى و مجاز درروز و در نت{جه تعط{الت قانو

١٠ ماه و ٥ روز است كه معادل ١٦٠سال، 
صد ا|ام سال مى�باشـد در٤٣روز و ب{ش از 

نكـتـهـا بـدوات و شـرى ادارهـاى كـارو روز
خصى�هاى استـعـالجـى فـقـطاحتسـاب مـر

٥٧ روز |عنى فقط كمتر از ٢٠ ماه و ٦ روز در سال معادل ٢٠٥د حدو
صد ا|ام سال است.در

 روز است كه٦د|ن هر سـال ل فـرورسمى در ن{ـمـه اوتعط{ـالت ر
ها است، حال آن كه در سالخى كشورمطابق با كل تعط{الت ساالنه بر

لى تعط{التد. و روز بو٧د|ن ل فرورسمى در ن{مه اوى تعط{الت رجار
ل انجام{ـدهد|ن به طو فرور١٧ تا ًى از فعال{ت�ها عمـالعملى در بس{ـار
خى ازابر كل تعط{الت ساالنه بـر بر٢د د به تنها|ى حـدواست، كه خـو

سمى ساالنه انگلستان،ابر تعط{الت رها، از جمله ب{ش از دو بركشور
لند جنوبى مى�باشد!هلند، فنالند و ا|ر

هاىخ بار تكفل، تعـداد روزچنانچه در مقا|سه با سا|ر مـلـل، نـر
ى و ن{زه�وران بهـرى در هر روز، م{زى در سال، ساعات مف{ـد كـاركار
انا|ى�هاىى�ها و تودارخوران علت بـرل{د در هر كشور، به عنـوان توم{ز

د، به چندار گ{ـرد ارز|ابى قراقتصادى و حتى س{اسى و اقتصـادى مـور
فت سا|ر ملل و عقب ماندگى كشورامل مهم و كل{دى پ{شرد از عومور
د پى مى�بر|م.خو

سعههاى در حال توفته و ن{ز كشورامع مختلn پ{شربار تكفل در جو
صد است. در٢٧ الى ٢٥د ان حدوصد و در ا|ر در٥٠د م، حدوجهان سو

ا ازد و |ك نفر د|گـر رج خو هر نفر خرًدات د|گر در جهان حـدوبه عبار
ان، از هر چهار نفر |ـك نـفـردن تأم{ن مى�كـنـد و در ا|ـرطر|ق كـار كـر

طلب كار است.داو
سعه، ساعت مف{ـدفته و رو به تـوهاى پ{شـردر حالى كه در كشـور

 ساعت در روز مى�باشد.٧د ى حدوكار
اده دراده اروپا|ـى و |ـا |ـك خـانـوت د|ـگـر در |ـك خـانـوبه عـبـار

١٤ً انه جمعـاهر شاغل هستنـد و روزن و شوهاى آس{ـاى دور، زكشور
ه، فقط نفر٤اده ان در |ك خانوساعت كار مف{د انجام مى�دهند و در ا|ر

ى انجام ساعت كار مف{د مطابق تعـار|ـn عـلـمـى جـار٢ دق{قه تـا ٢٥
ابـر بر٣٣ تا ٧اده اروپا|ـى ان كار مف{د در |ك خانـود. |عنى م{ـزمى�گ{ـر

انى است.اده ا|رى |ك خانوساعات مف{د كار
 كشور جهان٣٢د ساعت كار هفتگـى |ك تحق{ق جهانـى در مـور

سط ٥٥/١ ساعت كـار دره�جنوبى با متـونشان داده است كه ملـت كـر
هاى جهان مى�باشند.تر|ن ملت در ب{ن كشوركارهفته پر

 دق{قه تا |ك٢٠ا ب{ن ان ردها ساعات كار مف{د در ا|رآورخى براما بر
 ساعت در٢ دق{قه تـا ٢٥خى د|گر بـ{ـن ده�اند و در برد كرآورساعت بـر

ى نگاه كن{م،شب{نانه به ساعات مف{د كارروز ارز|ابى شده است، اگر خو
ض كن{م، ساعات ساعت فر٢ دق{قه تا ٢٥ا ب{ن ى رو ساعات مف{د كار

 ساعت مى�باشد.٤١٠ تا ٨٥ل |ك سال كامل فقط ب{ن ى در طومف{د كار
ظn در ساعت كار مف{د مو٨ا با ق رى مف{د فوچنانچه ساعات كار

دد كه كار مف{د عمـلـى درروز مقا|سه كن{م، ا|ن نت{جه حاصـل مـى�گـر
ى مى�باشد. كه از روز كار٥٢ روز تا ١١ف |ك سال، فقط معادل ظر

دد.ب مى�گرسعه |ك فاجعه محسود|دگاه تو
نق واستار|م، اگر روا خوفاه آن ران{م و ردم دل مى�سوزاى مراگر بر

تا آرزو مى�كن{م، اگر عزانى آباد و سربلند رسعه اقتصادى كشور و ا|رتو
ش�هـاىاى ارزاه{م، اگر برا مى�خـوو افتخار اسالم و كشور اسالمـى ر

اش�ها رش و تحك{م ا|ن ارزد|نى و اخالقى اهم{ت قائل هست{م و گستر
ه�اىندانمان آرزو مى�كن{م، چاراى فرزاه{م، اگر آ|نده خوبى بـرمى�خو

هنگ كار ندار|م و نت{جه ا|ن اصالح كاهش چشـمـگـ{ـرجز اصالح فـر
هنگى، تقو|ت فره�ورا|ش بهرا|ش ساعات مف{د كار، افزتعط{الت، افز

عا|تالن، ردم و مسئوا|ش سعى و تالش همه مـرى و افزجدان كارو و
ه�ها|ى است كهاف و سا|ر آمـوزى از اسرف و دوراصل قناعت در مصر

ه)ت امام (رم{ن (ع) ب{ان شده است و حضرآن و ن{ز از لسان معصودر قر
ده�اند.ى ن{ز بر آن تأك{د كرهبرو مقام معظم ر

تعط{الت فله�اى!

ط تمل{ك؛ه به شراجار
 واحدى اند|شه٢٥٠٠ه   پروژ

سددارى مى�ره�برامسال به بهر

اجاره به شرط تمل{ك؛
 واحدى اند|شه٢٥٠٠  پروژه 

امسال به بهره�بردارى مى�رسد

م{نى دوارگزه اقتصاد: بـرگرو
ل و اعتبار در سـالاى پوجلسه شور

ى به دل{ل سفر وز|ـر اقـتـصـاد وجار
اشنگتـنى به وكزئ{س كل بانك مرر

ه بانككت در اجالس بهاراى شربر
لق ب{ن�الـمـلـلـى پـوجهانـى و صـنـدو

لغو شد.
نگار اقتصـادىش خبراربه گـز

 د|روزìد در جلسهار بو«انتخاب» قر
ن سامـانـدهـىمسائـل مـهـمـى چـو

ا|ـشض�الحسنه، افـزسسات قـرمؤ
٧ بـه ٥ام خر|د مسكـن از سقـn و

دخ سومان، شناور شدن نرن توم{ل{و
د.ار گ{رسى قرد برربانكى مور

ا |كشنـبـه هـر هـفـتـها|ن شـور
تشك{ل جلسه مى�دهد.

«مهدى كرباس{ان» قـائـم�مـقـام
نگـاره به خبروز|ر اقتصاد در ا|ن بـار

ار اسـت آقـاىن قـرمـا گـفـت: چــو
اه آقاى خاتمى بهى امروز همرمظاهر

عشق�آباد سفر كند، تشك{ل جلـسـه
ط بهل و اعتبـار مـنـواى پـوآتى شـور

گشت ا|شان از سفر است.باز
نش كم{س{ـوارد: گـزى افزوو

ىل و اعتبار كه حاواى پوعى شورفر
ه س{اسـت�هـاىپ{شنهـاداتـى دربـار

لى ـ مالى كشور است نـ{ـزكلى پـو
معطل تشك{ل جـلـسـه اصـلـى ا|ـن

ا مانده است.شور

ىبخش و مظاهرنور
فتنداشنگتن ر به و

اى شورìجلسه
پول و اعتبار

 لغو شد
سد كهه اقتصاد: به نظر مى�رگرو

عضـــودر آ|ـــنـــده نـــه چـــنـــدان دور مـــو
انتخاب دب{ر كل جـد|ـد «اوپـك» بـار

قابت بحث�انگ{ز م{اند|گر منجر به ر
د،مان شـوهاى عضو ا|ـن سـازكشـور
ان كه دب{ر كلى ا|نها|ى نظ{ر ا|ركشور
د مــــى�دانــــد وا حــــق خـــــومــــان رســــاز

اى تصدى ا|ندى كه برعربستان سعو
ى مى�كند.مقام پافشار

ل{ت «علىبه دنبال تغ{{ر مسـئـو
ئال و دب{رنزوى ودر|گز» وز|ر انرژرو

هاى صادرمان كشورنى سـازكل كنو
چاوز» بـهگوسط «هـوكننده نفـت تـو

كت ملى نفت ا|نسمت ر|است شر
ع انتخاب دبـ{ـر كـلضـوكشور، مـو

ىهاى گـفـت و گـو|ـكـى از مـحـور
ماهمان در نشست ت{راعضاى ا|ن ساز

ئن) است.(ژو

فتاهند گر|ن» تصم{م خوهاى صادر كننده نفت در «وكشور

٢٠٠ج و لت{ان به ب{ش از ه آب پشت سدهاى الر، كره اقتصاد: ذخ{رگرو
س{د.ن متر مكعب رم{ل{و

ان در هما|شكت آب و فاضالب تهرمى شرابط عموف{عى» مد|ر رو«خسرو ر
«بچه�هاى آب» با اعالم ا|ن مطلب گفت: سد لت{ان در حال سرر|ز شدن است و

س{ده است. متر مكعب در ثان{ه ر٦٠دى سد الر ن{ز به ب{ش از ورو
دد دارجوان همچنان ود آب در تهرد كمبوجود: با ا|ن ونشان كرى خاطرو

د.م اند|ش{ده شواى سال�هاى آ|نده تداب{ر الزو با|د بر

ده دادند:در هما|ش «بچه�هاى آب» مژ

|ز آب از سد لت{ان …سرر
 م{ل{ون٢٠٠ج، لت{ان و الر به ه آب پشت سدهاى كر* ذخ{ر

س{دمكعب رمتر

پك؛تصدى دب{ر كلى او
سد؟د مى�ران به حق خو آ|ا ا|ر

نــا از و|ــن» بــه نــقـــل از«ا|ــر
هاى صادرمان كشـورى سازسخنگو

د.ا منتشـر كـركننده نفت ا|ن خـبـر ر
است نامشى اوپك كه نخوسخنگو
در|گز»د: «علـى رود، افزوافشا شو

دبـ{ـر كـل اوپـك تـا نـشـسـت آ|ـنـده
٢٦ ت{ر ماه امسـال (٥مان كه در ساز

د، دب{رار مى�شـوگزئن) در و|ن برژو
اهد مانـد ومان باقى خوكل ا|ن سـاز

دىتى كه در آن نشست نامزدر صور
مان انتخاباى  دب{ر كلى ا|ن سـازبر

در|گز تا نـشـسـتنكننـد، عـلـى رو
 سپتامبر) در١٨ شهر|ور (٢٧بعدى 

اهد ماند.ا|ن سمت باقى خو
١٣٨٠در حالى در دى ماه سال 

ان دب{ـر كـلدر|گـز بـه عـنـوعلـى رو
اوپك انتـخـاب شـد كـه سـه كـشـور

اقدى و عـران، عربسـتـان سـعـوا|ـر

اى كسب پسـتا برد ردهاى خونامـز
اندند، از ا|رده بوفى كردب{ر كلى معر

ددب{لـى» نـامـز«حس{ن كـاظـم�پـور ار
د، اما بـهپست دب{ر كـلـى اوپـك بـو

اه با مخالفتده همرقابت فشردل{ل ر
اىان بردو كشور د|ـگـر شـانـس ا|ـر

تصدى چن{ن پستى تضعـ{ـn شـد،
ان قصـدسد كه ا|ـرحال به نظـر مـى�ر

اى دب{ـراى ا|ن حق مسـلـم بـرد بردار
اد ركلى اوپك بار د|گر «شانس» خو

ما|د!ب{از

ه اقــتــصــاد:وز|ــر امـــورگــرو
ا|ى تمام بانك�هاىاقتصادى و دار

دد كــه ســوا مـكــلــn كــركــشــور ر
عـد مـقــررا در مــوان رده�گـذارسـپــر

داخت كنند.پر
مـىابـط�عـمــوش رواربـه�گـز

ا|ى،ت امور اقتصادى و داراروز
ى با ابـالغطـهـمـاسـب مـظـاهـر

ان عامـلالعملى بـه�مـد|ـردستـور
بانك�هاى كشور (بـه�جـز بـانـك

اىد، برصنعت و معدن) تأك{د كر
شدن نظامى از خدشه�دارگ{رجلو

دان در جـامـعــه، ســوبـانـكــدار
س{دأس سرردم در رده�هاى مرسپر

ده�ها به حـسـاب صـاحـبـانسـپـر
داختد پرار|ز |ا بنا به مورده وسپر
د.شو

ش،اربـــنـــا بـــر ا|ـــن گــــز
ش�ها|ى مبنى بـر تـأخـ{ـر درارگز

خىان دربرده گذارد سپرار|ز سوو

شـعـبـه�هـاى بـانـك�هـا، كـشـور
در|افت شده�است.

بر هم{ن اساس، وز|ر امور
ار|زا|ى تأخ{ر در واقتصادى و دار

ان بـهده�گذارد سپرداخت سـو|ا پر
جــــه ومـــــودال|ـــــل غـــــ{ـــــر
ا ازش شده رارناهماهنگى�هاى گز

دم بهامل بى�اعتمادى مرجمله عو
دهشمـرى كشـوربـرنظام بانـكـدار

است.

|ر اقتصاد دستور داد:وز

نددازقع بپرا به�موان رده�گذاردسپربانكها سو

بى|قا|ى جنواحل آفرى در سوماهى ٣/٥ متر


