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اتاق فکر
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نس ب ت مالنانببه ینببی از شاخصببه یببای مدببی مببدیریت ریسببت اطت بباری توس ب بانندببا م سببو میشببود کببه بیببانگر
میزان توانایی مشتری در ایفای تعددات خود در ق ال بانت میباشد.

شرح موضوع

ایرادات و مشکالت
مطروحه

جمعبندی جلسه
کارشناسی به تاریخ

در راسببتای کببایش ماال ببات ییر بباری و اامیهببان بانندببا از تنمیببق اببر توسببعه مت ا ببی و تببوان مببالی آن بببرای
ایفببای بببه موقببع تعدببدات خببودم بببه مو ب مصببوبه شببماره  84570/50582مورخببه  26مدرمبباه  1393ییئببت
وزیببران م ببرر شببد بانندببا بببه یهگبباال اطاببای تسببدیقت بببه بهگایدببای اقتصببادی اامیهببان اصببق نمایهببد کببه 25
درصد مهبابع مبورد نیباز ببرای تبامی مبالی تسبدیقت از م بق بوب صبا ان سبداال و یبا ببه بیبان دیگبر از م بق
سببرمایه شببخق مت ا ببی تببامی گببردد .ای ب نس ب ت در سببالدای گ شببته توانسببته اسببت در تخصببیق بدیهببه مه بابع
ببباننی مببوار باشببد امببا تببامی میببزان  25درصببد بع ببا ازتببوان برخببی از بهگایدببا خببارظ اسببت و بببه ن بر میرسببد در
راسببتای صببول رونببد تولیببد و خببروظ بهگایدببای اقتصببادی ازرکببود نیبباز بببه تمدیببداتی بببه مه ببور کببایش نس ب ت
مالنانه و ود دارد.
ن ر ببه ایهنبه در بال ا برینی از مشبنقت و دیدیبه یبای وا بدیای تولیبدی اخب تسبدیقت از سیسبتی بباننی
اسببت و بببا طهایببت بببه ایهنببه ا ببد بخشببهامه یببا و دسببتورالعم دای ببباننی در دریافببت تسببدیقت و ارائببه صببورتدای
مببالی میایسببت نس ب ت مالنانببه  25درصببد یببا ببباشتر باشببد کببه باتو ببه بببه شببرای ت ریمببی و مشببنقت اقتصببادی
شبامق تدیببه مببواد اولیببه مشبنقت کببارگری و  ...وا ببدیای تولیببدی مشبنقت زیببادی را مت مببق میشببوندشزال اسببت
ای نس ت کایش یابد.
به مه ور رفع مشنقت م کور
در ندایت م رر گردید:

سه ای با دبیر کمیسیون یمایهگی بانندا تشنیق و مو وع ت ت بررسی قبرار گرفبت و
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کاهش نسبت مالکانه از  25درصد به  15درصد
پیشنهادات

فهرست مستندات و

تصوی نامه شماره  84570/50582مورخه 93/07/26
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