
 بسمه تعالی
 

 اقتصاد مقاومتیستاد فرماندهی  صورتجلسه
 

 01/3/69: تاریخ برگزاری 

 01ساعت برگزاری:        

 0.1 :مدت زمان جلسه              

 

 دستور كار جلسه : 

 61در راستای اقتصاد مقاومتی در سال توسط بانک ها  اقدامات انجام شده  -

 69در سال بانک ها ارائه طرح ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی  -

در این جلسه  اتده ا ایهعو  هور رهور راهما  هعیرعت ره ینیم   تنیعره  ریهدو ا هدعت جه ه ای ایهن جلسه  را ارااه  راج عرجهعی  تهناو                  

اتالغه  ای رنزهد تهناو ایهن رهنر      رحنک تمشدن تعیک جهع در رهنر ر یهو یو مه  تمهعت ی ودیه    این ه  تعیهک جهع ته  یشهنی  ر یه  جهعو              

 تپندایی .

ره  وهود   ه  ایهن رهنر جهع جنهوی رای ایه ایو یشه ی           یسهیمال  رنداخهم  ت  تنخ  ای رنر جهع  هعه جهع     رئیس محترم بانک ملی:    

 ای . درخوا م داریم ز  تخش جعو ایدصعدو ا دعت ز  رو  رطع بع  در ات جع ییعد ا م ز ک ی ع ن  رنعتع ایاد وود.

در را هدعو ایدصهعد روهع رد  تسهد  او تنهع  وهع  زهعر  یهنیهت وه ی ا هم زه  دیههن یسهیمال  ته                 محتررم شر م ملرت:    مدیر  

رشدنو رنداخم ی   وود تل   تهع  اذهرارو وهع  زهعر  ته  دن وهن ذعت  هط  ا هدعت رناجهه  ره  زننه . رمهعیهمن رطع بهع  ا هدعت               

 ه ا م.درص  ای رنعتع جرب و ی یعتل رصن 07درص  ا م    93تعالو 

راما رحدن  تعیک یو ه  یهع ت: ی   ای ا  ویهم جهعو صهن  ل رله  تحهد صهمعدو ا هم زه  ایهن ا هدعت ره  یوایه  ای ات تیهنی ذمهند               

تخههش صههنهم جههم یسههیمالی  دارد زهه  د    ا  ویههم د   یمههد ا هه ان ذلخعیهه  رهه  تعوهه . ایههن صههن  ل در یرمنهه   ههنرعی  در ذههند   

 ت  ا دعت جع اتالغ ر  وود.تعیک  عرل ینارداد ات تسد  ر  وود   

یهع زنهوت رشهعغل ر  هدعی  رودهو یهن   هل ی هودی ایهم   رمشهنیعد ره  وهود زه   مع هم                صرددو  ارارریری :  محترم رئیس     

درصهه  یسههیمال  یههنر ا حسههن  در ر  ههدعجع تههودی   ارسههعه صههن  ل خههند ییههعت     39ایدصههعد روههع رد  در ر  ههدعجع اجنایهه  وههود   

یهه . ادارهه   مع ههم جههعو  ههعه یبههل را در  ههع هعرو دیبههعه خههواجمم زههند   ههوت یسههیمال  رههع ی صهه    ر  ههدعی  یمههد یو ههه  یعددهه  ا

درصه  ز دهن وه ی ا هم. ی هعجم یعره  او تهع اداری زهل دنه     نده  او تسهد  ایه  زه                93رملموت ریعه ره  تعوه    ارسهعه رنهعتع رهع      

 اروی  تعیاریعت  را تناو رشعغل رشدمبعت اجنا ی عی .

تهع  جهود این ه   هعخدعر یو مه  زننه ذعت ایهن ا هدعت رعینه  ی هعر  یوهع  زشهور              همراهدیی برنامره و بودجره:    م راون محتررم      

ا هم   هه  یهعج هوت  ههلمو  او   ههل زهندت تههع ر وه یع در رنداخههم یسههیمال  اخهنین جعیهههعی را در زشهور داوههد  تعوههمم    ر دو       

عدمم تنخه  ای ا هدعت جهع تع هد ی ممهن جعیههعی ات جهع در  هط          ت   عرعی  تیهمن یهعب ز دهن ای  هعین ا هدعت جهع تودی.جنمنه   ه   وه          

زشور ذندی    ه   مسهدم تهعی   یمهد ته  ت  مهه یبهودی ا هم. تنخه  ای تعیهک جهع زعروهنعش الی  را ی اوهد  ایه    یهع ته   سع همم                  

در  هع هعرو تعیسهد    روضوع ر  یبندی ای . ا دهال  جعو غمهن ضهن رو یمهد ی ه  دیههن ای  وارهل زنه  وه ت ر یه  زهعر تهودی ا هم. رهع              

یهنار دجنه    ته  رناجهه  زننه ذعت در زنهعر        یوایص  ز   جود داود  ا م تنرهنه وهود. تعیهک جهع وهموی یعره   ا ه و را رهالک   هل         

 ز ک رع   رشع ری جم ت جن .

 هود ا هم   ایهن یههعی روجهه ره  وهود زه  رهع          : یههعی رهع در  مسهدم تهعی   زسهه      مدیر عامل محتررم مدققره ویراه اقتصرادی    

خمل  ای ریسک جع را یپرینددمم در  ع   زه  ره  یهوات  هود را ای رنیهو دیههنو یمهد زسهه ی هود. یه  دوهس ای رنیهو یسهیمال   ره ال                

 اذن ت  ونزد  یسیمال  ر  دجمم ای رحل درار  ات ونزم تناو خود درار  غمن رشعع زسه زنمم.

وهه ل ایهههعد زنهه . جههم ازنههوت ریسههک  037-0777تههمن  وههنزم در رنطوهه   یههصی ایدصههعدو تههع   عیههم تعیههک رهه  یوایهه   37 هه  دا  

 ررینو رنحصن ت  تعیک ا م تعی  ای ارعی  صور  ذمند ز  توم  د دهعی جع جم ریسک را تپرینی    تع تعیک جع ج نای ووی .
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 تاریخ اجرا دستیاه پیییری اددده عدوان مصوبه ردیف

اجنایه   رونر ذندی  د هدهعی جهعو اجنایه  زه  ار هعت       0

وه ت تنخه  ای ایه ارع  ات جهع ای رنیهو تنمهعد تنزههم       

رمسن ره  وهود رمهمهنو جهعو الی  ر ا در ایهن یرمنه        

 ایهع  دجن .

 رسد ن د دهعجیعو اجنای 

رونر و  تع  ضور تعیهک جهعو  عرهل یهک  هوت تهناو        2

رطع بههع  جههن رههنر رشههخر   تنهههعی جههعی  زهه        
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