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 نفر 45 تعداد اعضا حاضر در جلسه:بانک ملی ) کمیسیون هماهنگی بانکهای استان(                                 محل تشکیل جلسه:

 هَضَع هــَضز تطضؾی )زؾتَض واض( 

 جٌاب الای هًَؿاى زتیط هحتطم وویؿیَى ّواٌّگی تاًىْا ی اظ ػولىطز ؾیؿتن تاًىی اؾتاى قاهل:  ازاهِ اضائِ گعاضـ 

 هیعاى ضؾَب ؾطهایِ گصاضی زض اؾتاى عی چْاض ؾالِ اذیطّوطاُ تا ًماط لَت ٍ ضؼف ٍ ضاّىاضّْای تْثَزاضائِ گعاضقی اظ  هٌاتغ ٍ ههاضف تؿْیالت ٍ  -2

 گعاضـ الساهات نَضت گطفتِ زض اضتثاط تا ههَتات  زتیطذاًِ ٍ قَضای گفت ٍ گَی اؾتاى هطتثظ تا ؾیؿتن تاًىی عی ؾِ ؾالِ اذیط -3

 احات لاًَى چه ٍ چگًَگی اًاام احوایت ّای زاظم اظ تٌگاّْای التهازی زض قطایظ هَجَز تا تَجِ تِ انالاحات نَضت گطفتِاضائِ تحلیلی اظ ًماط لَت ٍ ضؼف  آذطیي انال -4

  زض احَظُ تاًىی ؾایط هَاضز  
 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 حینـح  میتره یتطا یكٌْازاتیضاؾتا، زاظم اؾت پ يی. زض اتاقستط اظ ٍضغ هَجَز  پطضًگ یٍ نازضات ٍ وكاٍضظ سیتَل یّا تَجِ تاًىْا تِ ترف ىطزیتا ضٍ تایس ضاّىاضی اتراش قَز -

ـ گیلاتـل پ  هَجـَز،  انالح ٍضغ یتطا یزض ؾغح هل ایٍ  ییتِ ػٌَاى ههَتِ قَضا زض اؾتاى اجطا تیزض ًْا گطزز ٍ گفتگَ هغطح  یهرتلف زض قَضا یاؾتاى تِ تركْا یهٌاتغ تاًى  یطی

 تاقس.

هاّـِ   8اؾت اها آًچـِ زض   یتاًى تالیزضنس اظ تؿْ 30تِ عَض هثال ؾْن ترف نٌؼت زض تطًاهِ تَؾؼِ  ؾْن ّایی تطای ترف ّای هرتلف تؼییي قسُ اؾتزض تطًاهِ ّای تَؾؼِ  -

 یزض ترف وكـاٍضظ ّوچٌیي زاضز.  یازیفانلِ ظ یگصاض هاِّ ؾال گصقتِ هثثت تَزُ اها تا ّسف 8ًؿثت تِ  التیاؾت ٍ ّط چٌس ضًٍس پطزاذت تؿْ نسزض 14.7اهؿال اتفاق افتازُ 

ـ   یتـاًى  التیزضنس اؾت، زض احَظُ نازضات ّن ؾْن تؿْ 10تا  9 يیزضنس اؾت اها آًچِ هحمك قسُ ت 20اظ  فیت التیتؿْ افتیزض یتطا یگصاض ّن ّسف ـ زاضز ٍ ا یضقـس هٌف  يی

 هٌاؾة اتراش قَز.وِ تایس ززایل آى تطضؾی ٍ ضاّىاض اؾت؛  افتِیػسز ًِ تٌْا ضقس ًساقتِ تلىِ واّف ّن 

زضنس  80انَزا اؾتاى ّا هٌاتغ تاًىی ذَز ضا جصب هی وٌٌس ٍ ػسز هؼمَل زض ایي ظهیٌِ احسٍز  ًكسُ ٍ آهاضّا ًكاى هی زّس زض ؾال ّای اذیط اظ هٌاتغ تاًىی اؾتاى تِ ذَتی اؾتفازُ  -

چـِ   زیـس زضنس ضؾیسُ؛ احـال تایـس    67زضنس تَزُ ٍ اهطٍظ تا تالـ ّوِ ترف ّا ٍ ؾیؿتن تاًىی، ایي ػسز تِ احسٍز  57ٍ  56اؾت اها زض اؾتاى زض ؾال ّای گصقتِ ایي ضلن تؼضا 
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 تیكتط هٌاتغ تاًىی ٍ ضؾیسى تِ ػسز هؼمَل زض ایي ًؿثت ٍجَز زاضز.ضاّىاضی تطای جصب 

 تؿیاض ون اؾت.زض ٍاگصاضی ّا زضنس اهَال هٌمَل ٍ غیطهٌمَل تَؾظ تاًه ّا ٍاگصاض قَز اها ػسز اؾتاى  33لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس هصوَض زاظم اؾت زض ؾال  17ٍ  16تطاؾاؼ هَاز  -

تِ قطح ظیط زض  ػولىطز ؾیؿتن تاًىی اؾتاى اظ اتتسای لاًَى تطًاهِ پٌاؿالِ پٌان  جلؿِ لثل ضا زض ضاتغِ تا گعاضـازاهِ  ّای ذطاؾاى ضضَی ّواٌّگی تاًه  هحتطم وویؿیَىزتیط   -

 جلؿِ اضائِ ًوَز:

 تا احلمِ ّای التهازی هَجَز زض لالة یه پٌاطُ ٍااحس هغطح قَز. ضؾیسزض اؾتاى تایس تِ یه ؾٌس ضاّثطزی جاهغ  -

ي ترف تَزُ ٍ آًچِ هلوـَؼ  ى هی زّس وِ ضقس ؾپطزُ ّا زض قثىِ تاًىی اؾتاى زض ؾال جاضی تِ ًین زضنس ضؾیسُ، ایي تِ هؼٌای ذطٍج هٌاتغ اظ قثىِ تاًىی ٍ افت زض ایآهاضّا ًكا -

 تی ٍجَز زاضز.هكىال عًی گطی ضفتِ؛ ضوي ایٌىِ زض جصب هٌاتغ ذاضجی اؾت ایٌىِ هٌاتغ تِ قثىِ تاًىی ًیاهسُ ٍ تیكتط تِ ؾوت ززالی ٍ ٍاؾغِ

 وِ ایي ضلن تا ههَتِ تاًه هطوعی هثٌی تط ػسم پطزاذت ؾَز تِ ؾپطزُ ّای وَتاُ هست واّف ذَاّس زاقت.ٍجَز زاقتِ زضنس ضقس ؾپطزُ گصاضی  20زض وَتاُ هست  -

هاِّ اهؿال ؾْن ؾپطزُ تاًه ّـای   6زضنس اؾت؛ ّوچٌیي زض پایاى  11احسٍز ًیع ؾْن ؾپطزُ جاضی  زضنسی زاقتِ اؾت، 15.5پؽ اًساظ زض تاًه ّای اؾتاى زض ؾال جاضی ضقس   -

 زضنس اظ ؾپطزُ ّای وكَض تَزُ اؾت. 14.6 اؾتاى

 زاضز.اؾتاى زضنس اؾت ٍ تؼس اظ تْطاى ٍ انفْاى تازاتطیي ؾْن ضا  4.6، ؾْن اؾتاى اظ ایي هٌاتغ زض اذتیاض اؾتاى تْطاى اؾت زضنس اظ هٌاتغ قثىِ تاًىی وكَض 56 -

ّن اوٌَى ؾْن هٌاتغ تِ ههـاضف تـاًىی اؾـتاى     اؾت،ّعاض هیلیاضز ضیال  510 ؾال جاضیّعاض هیلیاضز ضیال ٍ ههاضف  765هیعاى ههاضف تاًىی اؾتاى تا پایاى تْوي هاُ ؾال گصقتِ   -

 ٍجَز زاضز.زضنس زض ایي ظهیٌِ  80زضنس اؾت ٍ پیف تیٌی ضؾیسى تِ ػسز  70.5

 ًوَز.ٍااحسّایی وِ تَلیسًوا ّؿتٌس ٍ لهس ؾَء اؾتفازُ ضا زاضًس، هكرم  ّوچٌیي تایس ٌسهازی زچاض تحطاى قسُ اًس، ووه وٌَلیسی وِ زض اثط قطایظ التّوِ تایس تِ ٍااحسّای ت -

ستیط اؾتاًساض ٍلت تا احسی واّف یافـت ٍ  ٍ تیكتطیي هغالثات هطتَط تِ تاًه قْط ٍ قْطزاضی تَز وِ تا ت ٍجَز زاقتِ اؾتافعایف چكوگیطی زض احَظُ هغالثات تاًىی  96زض ؾال  -

ایي اؾت وِ یه وویتِ احوایتی تطای ٍنَل هغالثات اؾتاًی تا ػضَیت تاًه ّا ٍ ترف ذهَنی ٍ زٍلتی قثىِ تاًىی زضنس ضؾیسُ اؾت؛ زض ایي ظهیٌِ پیكٌْاز  21.7اوٌَى تِ ػسز 
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 وه ٍ اظ ؾَء اؾتفازُ جلَگیطی قَز.تكىیل قَز تا تِ ٍااحسّایی وِ زاضای پطًٍسُ ّای ؾٌگیي تاًىی ّؿتٌس و

ٍاگصاضی تاًه ّا تؿیاض ؾطػت یافتِ ٍ تا تـستیط هؿـالَزاى زازگؿـتطی، وویتـِ ؾـاهاًسّی اهـالن زض        ؾال جاضی زض  لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس 17ٍ  16اجطایی قسى هَاز  زض ذهَل -

 ظیطهاوَػِ زتیطذاًِ قَضای ّواٌّگی تاًه ّا تكىیل قسُ اؾت.

زض ایي ضاتغِ تایـس  اؾت وِ تایس تِ آى تَجِ قَز.  زض لاًَى جسیس چه ض هَضز چه ّای هعتَض اظ ًىات هْنىتطًٍیه ٍ زاظم ازاجطا تَزى لَاًیي ٍ همطضات هطتَط زپیف تیٌی چه ال -

 .هكىالتی ایااز ذَاّس وطزچِ  ف تَلیس ایي لاًَى تا ٍجَز هحاؾي تؿیاضی وِ زاضز تطای تر زیسزّس ٍ تایس  ، هؼلك وطزى ایي لاًَى تِ تٌْایی پاؾد ًویتَجِ زاقت

واٌّگی تاًـه ّـا ًساضًـس اهـا زض     تاًه ّای پاضؾیاى، ؾاهاى، ؾطهایِ ٍ واؾپیي ػضَ قَضای ّواٌّگی تاًه ّای اؾتاى ًیؿتٌس، تاًه ّای ذهَنی تىلیفی تطای ػضَیت زض قَضای ّ -

 تاًه ّن تطای ػضَیت زض قَضا آهازگی زاضًس اها هسیطاى ول آى ّا زض هطوع تا ایي هَضَع هرالفٌس. 4ي اؾتاى تؿیاضی اظ تاًه ّای ذهَنی ّوىاضی وطزُ اًس ٍ هسیطاى اؾتاًی ای

 هیلیاضز ضیال تَزُ ٍ قَضای گفتگَ هی تَاًس تطای اذتهال یاضاًِ جسیس زض ؾال جاضی، ووه ٍ ّوطاّی زاظم ضا تِ ػول آٍضز. 206ول یاضاًِ تَلیس اؾتاى،  -

ایي ؾیاؾت ّا لغؼا تط هَضَػات تَلیس ٍ ؾطهایِ گصاضی زض ایي احَظُ اثطگصاض اؾت ٍ تا تغییط ؾیاؾـتْا زض   ض،ؾیاؾتْای اًمثاضی زض التهاز وكَ ي زٍ زٍضُتِ پكت ؾط گصاقت تَجِتا  -

ی اؾت وِ ضقس ایـي هغالثـات زؾتطؾـی تـِ     لالة پیكٌْاز، تطذی اظ هكىالت هطتَط تِ جصب هٌاتغ زض فؼالیت ّای تَلیسی احل هی قَز. ًىتِ زیگط، هغالثات غیطجاضی ؾیؿتن تاًى

 هٌاتغ ضا ؾرت هی وٌس ٍ تطگكت آى ّا ووه لاتل تَجْی تِ زؾتیاتی تِ هٌاتغ ذَاّس وطز.

 تایس ًطخ ؾَز تؿْیالت تؼسیل قَز ٍ ایي هْن تسٍى واّف ًطخ ؾَز ؾپطزُ اتفاق ًویافتس. اؾتزضنسی ؾَز تؿْیالت ًاتَاى  18ترف تَلیس زض پطزاذت ًطخ  -

ؼطیف هكرهی ًساضز ٍ تایـس  غیطهَلس تیكتط اظ هَلسّاؾت ٍ تِ ّویي زلیل فكاض التهازی ضٍی تٌگاُ ّای التهازی تیكتط هی قَز، اهٌیت التهازی ٍ احاقیِ ؾَز زض وكَض ت جوؼیت -

 ًوَز.هكرم  زض ّط ترف ایي احاقیِ ؾَز ضا

تٌگاُ ّای التهازی ٍ نسٍض چه ّا ٍضٍز هی قَز ٍ فطاضّای هالیاتی افعایف ذَاّس یافت. پیكـٌْاز ایـي   ، تِ اؾٌاز ٍ اػتثاض  70لاًَى هىطض نسٍض چه پؽ اظ زِّ  5هازُ تهَیة تا  -

 .گطفتاؾت وِ تطای احل هكىالت ًاقی اظ اجطای لاًَى نسٍض چه، اظ تیوِ ّا ووه 
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ًؿثت تِ تؿیاضی اظ اؾتاى ّا ضتثـِ ای پـاییي تـط     اؾتاى گیطز؛ زض ایي ظهیٌِزض تؿْیالت ضًٍك تَلیس تاتَجِ تِ ًیاظ قسیس ترف تَلیس تِ تؿْیالت، تْتط اؾت الساهی اؾاؾی نَضت ت -

 زضنسی ؾَز تؿْیالت ضلن تازایی اؾت اها ایي هَضَع تاػث ًوی قَز وِ ترف ذهَنی لهس زضیافت تؿْیالت ضا ًساقتِ تاقس. 18. ًطخ زاضز

 زضنسی ؾَز تؿْیالت تَجیِ التهازی ًساضز. 18ػوال تَلیس اهىاى پصیط ًیؿت ٍ تِ عَض ولی ًطخ  فؼلی ّوِ هؼتمسًس تا ًطخ ؾَز  -

ٍجـَز   زاظم اؾت یه تطضؾی هغالؼاتی زضتاضُ ایٌىِ ّوعهاى زض زٍضُ ّای هرتلف چِ هكَق ّا ٍ هَاًؼی تطای ههـاضف تـاًىی   یىی اظ پیكٌْازات هغطح قسُ زض ایي جلؿِ ایٌؿتىِ   -

چطا زض ؾا لْای گصقتِ ایي هَضَع تِ زضؾـتی اتفـاق ًیافتـازُ     تطزُ قَزوِ ههاضف تِ ؾوت ضؾتِ ذال التهازی  تا هكرم قَز چٌاًچِ تطًاهِ ایي تَزُ وِیطز؛ زاقتِ، نَضت تگ

صب وطز چغَض هی تَاى آى ضا تِ ؾوت ضؾتِ ذانـی  اگط ًتَاى هٌاتغ ضا ج ظیطا وِ هٌاتغ تاًىی زض اؾتاى ضٍ تِ واّف تَزُ ٍ ایي ذیلی ذغطًان اؾت تَزقیاض َتایس ّ  ّوچٌیي اؾت.

 قَز. تَجِ ٍیػُلاتلیت اؾتاى زض جصب ؾطهایِ ّای ذطز اؾت، تِ ایي هَضَع  ثایس تطضؾی قَز وِ چٌاًچِّسایت ًوَز. ت

ِ ای وِ پیف تیٌی قسُ ٍ ؾْن ترـف ّـای هرتلـف زض ایـي     ّعاض هیلیاضز تَهاى ؾطهایِ گصاضی تطای ضؾیسى تِ ًطخ ضقس التهازی ؾازاً 62تا تَجِ تِ ایٌىِ زض تطًاهِ قكن تَؾؼِ  -

اػتثـاضی وـِ هكـَق ذـَتی زاضز هثـل      ؾطهایِ گصاضی ّا هكرم قسُ، زاظم اؾت ػالٍُ تط تاًه ّا، تاظاض ؾطهایِ ٍ نٌسٍق تَؾؼِ هلی زض ایي ظهیٌِ ػول وٌٌس. هتاؾفاًِ زض اؾـتاى  

 .ًوَزتِ ذَتی ایي تؿْیالت ضا جصب  وی گیطز ٍ ایي تاػث هی قَز ًتَاىزض زؾتگاُ ّای اجطایی، ضًٍس هغلَتی ًتؿْیالت اقتغال پایساض ضٍؾتایی، تِ زلیل ًثَز ًمكِ ضاُ 

ی زاظم اؾت اعالػات ٍااحسّای تولیىی اظ ؾَی قـَضای ّوـاٌّگ   لصا، اؾتزض احال پیف تیٌی ًمكِ ضاُ تاهیي هالی پطٍغُ ّای التهازی اؾتاى ٍ پیگیطی ؾٌس ؾطهایِ گصاضی  اؾتاًساضی -

 .زٌّسزازُ قَز تا اعالػات زاظم ضا زض اذتیاض ؾطهایِ گصاضاًی وِ تِ هطاجؼِ هی وٌٌس، لطاض اؾتاًساضی تاًه ّا تِ 

ی تاػث تْثـَز ایـي   زضنس اؾت.زض ٍالغ، ههطف هٌاتغ تاًىی زض اؾتاى تازا ًطفتِ تلىِ واّف هٌاتغ تاًى 4تا  3ّای اضظی تیي  تاظزّی پَل زض تاظاض ایطاى تا تَجِ تِ قىل تَضم ٍ جْف -

وِ پَل ذَز ضا زض تاًـه گصاقـتِ   ًؿثت قسُ اؾت. زلیل ایي هَضَع ایي اؾت وِ ّط وؿی زض ؾال گصقتِ تؿْیالت گطفتِ، ؾىِ ٍ اضظ ذطیسُ ٍ ؾطهایِ اـ چٌس تطاتط قسُ ٍ آى ّا 

زض ٍالغ ؾَال انلی تایس ایي تاقس وِ چطا هٌاتغ تاًىی جصب ًوی قَز؛ زٍلـت تایـس اظ    ت.اًس، ؾطهایِ قاى تِ یه چْاضم تملیل یافتِ؛ تٌاتطایي، وؿی توایل تِ ؾپطزُ گصاضی ًساقتِ اؾ

 تاًه تایس تیي هكتطی هَلس ٍ هكتطی زیگط ذَز تفىیه لائل قَز. ٍ  ٌؼت ٍ وكاٍضظی ٍ تااضت احوایت وٌسن



استان 

خراسان 
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هیعاى ًمسیٌگی تاًىْای هرتلف چمسض اؾـت. ّوچٌـیي    زیسرم وٌس اها اتتسا تایس تایس قَضایی تكىیل قَز وِ ؾْن ترف ّای هرتلف التهازی اؾتاى ضا تطای زضیافت تؿْیالت هك -

 لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس تؿْیل ٍ ضٍاى قَز. 17ٍ  16زاظم اؾت آییي ًاهِ ّای هَاز 

ٍ تاًه تایس زض وٌاض ّن ًظطات ذَز ضا تیـاى وٌٌـس. زض   زض احَظُ تاًىی اؾتاى ّن اوٌَى چٌس چالف ٍ اتْام ٍجَز زاضز؛ ًرؿت ایٌىِ زض احَظُ ضؾَب ؾطهایِ گصاضی، تركْای هرتلف   -

تطًاهِ تسّس وِ چغَض هیتَاًٌس ؾْن ذَز ضا اظ تؿْیالت زضیافتی افعایف زّس. ترف تؼاٍى ّن تٌْا تایس نٌؼت ٍ هؼسى ٍ نازضات  وكاٍضظی  ّای تَظیغ تركی ّن زاظم اؾت ترف

 تطًاهِ تسّس.اٍى تایس تطای تْثَز ایي ػسز ؼزضنس اظ ؾْن تؿْیالت تاًىی اؾتاى ضا زاضز ٍ اتاق ت 5

 وِ هاًٌس آى چْاض زٍضُ، ًطخ ّا تطاؾاؼ هعیت تركْا هؼیي قَز. تایس پیكٌْاز وطزًطخ تؿْیالت تركْای هرتلف زض تطًاهِ ّای اٍل تا چْاضم تَؾؼِ تا ّن هتفاٍت تَز ٍ  -

 

 

 

 

 

 جمع بنذی ومصوببت:

 مسئول پیگیری مصوببت جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری
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 نفر 45 تعداد اعضا حاضر در جلسه:بانک ملی ) کمیسیون هماهنگی بانکهای استان(                                 محل تشکیل جلسه:

1 

گعاضقی اظ هٌاتغ ٍ ههـاضف   ضوي تكىط اظ جٌاب آلای هًَؿاى زتیط هحتطم وویؿیَى ّواٌّگی تاًىْای اؾتاى ٍ هسیطاى قثىِ تاًىی زض اضائِ

لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس ، ٍضؼیت ؾپطزُ ّای تاًىی زض ؾـال جـاضی تـا     17ٍ  16تؿْیالت تاًىی زض اؾتاى ، ؾْن ترف ّای التهازی ، هَاز 

ًؿثت ههاضف تِ هٌاتغ ، تَجِ تِ ترف تَلیس زض تَظیغ تؿْیالت ، ٍاگصاضی ّای اهَال هـاظاز  قـثىِ تـاًىی ٍ... هـی      یتَجِ تِ ایٌىِ تْثَز

تَاًس تِ تْثَز قطایظ التهازی ٍ پایساضی تٌگاّْای التهازی ووه وٌس لصا پؽ اظ تحث ٍ تثازل ًظط ٍ تیاى پیكٌْازات ؾیؿتن تاًىی، ترـف  

 رف زٍلتی هَاضز ظیط تؼٌَاى ههَتات زتیطذاًِ تؼییي ٍ همطض گطزیس:ذهَنی، ت

ّط چٌس ًؿثت ههاضف تِ هٌاتغ اؾتاى ضٍ تِ تْثَز اؾت ٍلی تا ضؾیسى تِ قطایظ هغلَب ٌَّظ فانلِ ظیازی ٍجَز زاضز لصا تَافك گطزیس زض  

ساضی ، ازاضُ ول التهاز زاضایی ، وویؿیَى تاهیي هالی اتـاق ،  ایي اضتثاط واضگطٍّی هطوة اظ ًوایٌسگاى ٍ واضقٌاؾاى هحتطم زفتط جصب اؾتاً

َلیت زتیطذاًِ قَضای گفت ٍ گَی ؿالوویؿیَى ّواٌّگی تاًىْا ، ًوایٌسگاى تكىلْای ؾِ ترف التهازی ، هطوع ذسهات ؾطهایِ گصاضی تا ه

ائِ تِ قَضای گفت ٍ گَی زٍلـت ٍ ترـف   زٍلت ٍ ترف ذهَنی تطضؾی ّای زاظم زض ایي ذهَل تؼول آٍضزُ ٍ ضاّىاضّای زاظم جْت اض

 ذهَنی پیكٌْاز زٌّس . هَاضز پیكٌْازی تِ هٌعلِ پیكٌْازات زتیطذاًِ ذَاّس تَز . 

 روز 01 دبیرخبنه شورا

2 

ًظط تِ ایٌىِ آًچِ زض تطًاهِ ّای تَؾؼِ ٍ یا تركٌاهِ ّای تاًه هطوعی زض ذهَل ؾْن ّط یه اظ تركْای التهازی اظ تؿـْیالت تـاًىی   

تؼییي هی گطزز تِ نَضت هلی ٍ تسٍى زض ًظط گطفتي هعیت ّا ٍ تؿتطّای اؾتاًی ٍ قْطؾتاًی اؾت ٍ اظ عطفی تطذی اظ قْطؾتاًْا هؿـتؼس  

ذسهات ٍ تطذی وكاٍضظی ّؿتٌس لصا تَافك گطزیس تِ هٌظَض تؼییي ًمكِ هٌاؾثی زض ذهَل ؾْن تؿْیالت تـاًىی زض   اًتؼضتَؾؼِ نٌؼتی ٍ 

ّط یه اظ تركْا ٍ قْطؾتاًْا تا ػٌایت تِ تؿتط ّا ٍ هعیت ّای قْطؾتاًی ّط یه اظ زؾتگاّْای هتَلی ؾِ ترـف التهـازی تـا اذـص ًظـط      

نٌؼت  هؼسى  – 2ترف وكاٍضظی  – 1، پیكٌْازات ؾْن تؿْیالت ّط یه اظ قْطؾتاًْا زض لالة :تكىلْای شیطتظ ٍ فطهاًساضاى قْطؾتاًْا

ضٍظ اضائِ ًوَزُ تا پؽ اظ جوؼثٌسی تِ قَضای گفت ٍ گَ  20گطزقگطی ضا تِ نَضت قفاف تِ زتیطذاًِ قَضا احساوثط ظطف  – 4تااضت  – 3

 اضائِ گطزز .

 سبزمبن صنعت، معذن و تجبرت

 بورزیسبزمبن جهبد کش
 روز 01
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3 

هاِّ ؾال  8تَافك گطزیس ضٍؾای هحتطم ؾاظهاى نٌؼت هؼسى ٍ تااضت ، جْاز وكاٍضظی  گعاضقی اظ ززایل  واّف ؾْن ترف وكاضظی زض 

تـِ ًؿـثت ؾـال     -1/ 8ضنس اظ تؿْیالت تـاًىی ٍ) نـازضات  ز 14.7زضنس اظ تؿْیالت تاًىی ، ترف نٌؼت ٍ هؼسى  10 احسٍزتِ  1397

 اؾتاى اضائِ ًوَزُ ٍ پیكٌْازات زاظم تطای ضؾیسى تِ ٍضؼیت هغلَب احساوثط ظطف زٍ ّفتِ تِ قَضا اضائِ قَز.( زض  1396

 سبزمبن صنعت، معذن و تجبرت

 سبزمبن جهبد کشبورزی
 دو هفته

4 

هٌمَل تاًىی همطض قس زتیطذاًِ زضنس اهَال هٌمَل ٍ غیط  33لاًَى ضلغ هَاًغ تَلیس هَضَع ٍاگصاضی  17ٍ  16پیطاهَى چگًَگی اجطای هَاز 

لاًَى ضفغ ٍاًغ تَلیـس   17ٍ  16وویؿیَى ّواٌّگی تاًه ّا گعاضقی اظ ضًٍس قٌاؾایی اهَال هاظاز زض اؾتاى ٍ اهَال ٍاگصاض قسُ زض لالة هَاز 

 احساوثط ظطف زٍ ّفتِ اظ تاضید ههَتِ تِ زتیطذاًِ جْت عطح زض قَضای گفت ٍ گَ اضائِ ًوایس .

کمیسیون همبهنگی دبیرخبنه 

 ببنکهب
 دو هفته

5 

همطض گطزیس زتیطذاًِ وویؿیَى ّواٌّگی تاًه ّا زض گعاضقی اظ ٍضؼیت ززائل ػسم ضقس ؾپطزُ ّا زض قـثىِ تـاًىی اؾـتاى ٍ تـِ تؼثیـطی       

هاِّ ؾال جاضی  تْیِ ٍتِ ّوطاُ ضاّىاضّْای پیكٌْازی جْت اضائِ تِ قَضا گفت ٍگَ تِ زتیطذاًـِ قـَضا    8ذطٍج هٌاتغ اظ ؾیؿتن تاًىی زض 

 اضؾال گطزز.

بیرخبنه کمیسیون همبهنگی د

 ببنکهب
 دو هفته

6 
هغالثات تاًىی اؾتاى همطض قس یه وویتِ احوایتی زض ایي اضتثاط تا ػضَیت تاًىْـای زٍلتـی ٍ ذهَنـی ٍ زؾـتگاّْای      7/21پیطاهَى ػسز  

 ٍ گَ پیكٌْاز گطزز. اجطایی شیطتظ ٍ ترف ذهَنی تؼییي ٍ ضاّىاضّْای واّف هغالثات ضا هَضز تطضؾی لطاض زازُ ٍ تِ قَضای گفت

دبیرخبنه کمیسیون همبهنگی 

 ببنکهب
 دو هفته

7 

همطض گطزیس هَضَع ػضَیت تاًىْای ذهَنی اظ جولِ پاضؾیاى ، ؾاهاى ، ؾطهایِ ، هَؾؿِ واؾـپیي زض قـَضای ّوـاٌّگی اؾـتاى هَضـَع      

اؾتاًساضاى هحتطم زض اؾتاًْا ٍ تِ نَضت اؾتاًی ههَتِ پٌااُ ٍ یىویي جلؿِ قَضای گفت ٍ گَ زٍلت ٍ ترف ذهَنی تا تَجِ تِ اذتیاضات 

 ٍ هلی پیگیطی قَز .

 روز 01 استبنذاری

8 
هیلیاضز ضیال هغطح گطزیس ٍ همطض قس گعاضقی اظ چگًَگی جـصب ٍ هَاًـغ هَجـَز ٍ پیكـٌْاز      206اًِ تَلیس اؾتاى تِ هثلغ یاضهَضَع ؾْن 

 ظ تِ زتیطذاًِ قَضا اضائِ گطزز . ضٍ 10قفاف ؾیؿتن تاًىی ٍ زؾتگاُ ّای اجطایی شیطتظ ظطف 

دبیرخبنه کمیسیون همبهنگی 

 ببنکهب

 سبزمبن صنعت، معذن و تجبرت

 سبزمبن جهبد کشبورزی

 روز 01

 جلسه شورا دبیرخبنه شورازض ضاتغِ تا هَضَع تَجِ تِ ترف تَلیس زض تؼییي ًطخ ؾَز تؿْیالت  همطض گطزیس تا تَجِ تـِ اٍضـاع ٍ ااحـَال ترـف نـٌؼت ٍ هؼـسى ٍ        9
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گطزز ؾَز تؿْیالت زض لالة تؼییي قسُ زض تطًاهِ ّای تَؾؼِ ؾَم ٍ چْاضم تطای ترف نـٌؼت ٍهؼـسى ، وكـاٍضظی ٍ    وكاٍضظی پیكٌْاز 

 ذسهات تؼییي گطزز تِ ًحَی وِ اهىاى تاظ پطزاذت تؿْیالت ٍجَز زاقتِ تاقس .

10 

هاِّ ؾال جاضی ًؿثت تـِ ؾـال گصقـتِ همـطض قـس جلؿـِ ای تـا         8تاًىی زض تا تَجِ تِ ضًٍس هٌفی تطذَضزاضی نازضوٌٌسگاى اظ تؿْیالت 

َلیت اتحازیِ نازضوٌٌسگاى اؾتاى ٍ تا زػَت اظ هؿالَلیي تاًىی ٍ نازضوٌٌسگاى،تطگعاض ٍ  هَضَع ٍاواٍی ٍ چگـًَگی فـطاّن   الهحَضیت ٍ هؿ

 قَز. قسى تطذَضزاضی تیكتط نازضوٌٌسگاى اظ تؿْیالت تاًىی تطضؾی ٍ پیكٌْازات اضائِ

 روز 01 اتحبدیه صبدرکننذگبن استبن

11 

زضنسی ترف تؼاٍى زض التهاز وكَض ٍ تِ تثغ آى  زض تْطُ هٌسی اظ تؿْیالت تاًىی همطض قس ازاضُ ول تؼاٍى واض  5تا تَجِ تِ ؾْن احسٍز 

ؾـغح ترـف تؼـاٍى زض تْـطُ هٌـسی اظ      ٍ ضفاُ  اجتواػی ٍ اتاق تؼاٍى ٍ تاًه تَؾؼِ تؼاٍى ٍ نٌسٍق ضواًت ترف تؼاٍى ؾاظٍ واض اضتمـاء  

 تؿْیالت تاًىی تْیِ ٍ تِ زتیطذاًِ قَضا جْت عطح زض قَضا اضائِ ًوایٌس .

اداره کل تعبون کبر و رفبه  

اجتمبعی و اتبق تعبون و ببنک 

توسعه تعبون و صنذوق ضمبنت 

 بخش تعبون

 هفته 0

12 

 47.735ٍااحس تا ضلـن   11هیلیاضز ضیال زض توله زاضًس وِ اظ ایي تؼساز  64.134ٍااحس تِ هثلغ  381احؿة گعاضـ اضائِ قسُ زُ تاًه اؾتاى 

ٍااحـس تـِ هثلـغ     31هیلیاضز ضیال تاـاضی ٍ   1.176ٍااحس تِ هثلغ  16هیلیاضز ضیال هؿىًَی،  9.303ٍااحس تِ هثلغ  221هیلیاضز ضیال تَلیسی، 

ًَى ضفغ هَاًغ تَلیس ٍ ههَتات لثلی قَضای گفت ٍ گَی زٍلت ٍ ترف لا 17ٍ  16هیلیاضز ضیال ؾایط ّؿتٌس. تا تَجِ تِ تىالیف هَاز  5.335

ذهَنی اؾتاى همطض گطزیس ؾاظٍواضّای هٌاؾة تطی جْت ٍاگصاضی ٍ تؼییي تىلیف ٍااحسّای تَلیسی تَؾظ ؾیؿتن تاًىی اؾـتاى فـطاّن ٍ   

ٍ  1386هطوع تـا انـالح آئـیي ًاهـِ ؾـال       هاسزاً زض جلؿِ قَضا هغطح گطزز ضوي ایٌىِ پیكٌْاز اؾتاى ذطاؾاى ضضَی زض جلؿِ قَضای

 ؾال ٍ تیكتط لثالً تهَیة ٍ همطض قسُ تَز تِ قَضای پَل ٍ اػتثاض ٍ زٍلت پیكٌْاز قَز. 10زضنس ٍ تاظپطزاذت 10واّف پیف پطزاذت تِ 

دبیرخبنه کمیسیون همبهنگی 

 ببنکهب
 دو هفته

13 

لاًَى تاهیي اجتواػی ٌّگام ًمل  37ٍاگصاضی ٍااحسّای زض توله تاًه ّا هَضَع هازُ تا ػٌایت تِ گعاضـ اضائِ قسُ یىی اظ هَاًغ اؾاؾی زض 

ٍ اًتمال ػیي یا هٌافغ هَؾؿات ٍ واضگاّْا هغطح گطزیس لصا همطض قس زض ایي ذهَل واضگطٍّی هطوـة اظ ًوایٌـسگاى وویؿـیَى ّوـاٌّگی     

احمَلی اتاق ٍ زتیطذاًِ قَضای گفت ٍ گَ هَضَع ضا تطضؾی ٍ ضاّىاضّای تاًه ّا، زفاتط التهاز ٍ جصب اؾتاًساضی، تاهیي اجتواػی، هكاٍضیي 

 انالاحی زض ایٌرهَل اضائِ ًوایٌس.

 دو هفته دبیرخبنه شورا

 
 


