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11-09-1399 –ويرايش اول 

ری اصفهان استاندا
مور اقتصادی معاونت هماهنگي ا

شروع

بانک ها

متقاضی

کارشناس دفتر 
هماهنگی امور 
سرمایه گذاری

کمیته 
طرح رونق 

تولید

تعیین تکلیف بدهی، معوق، چک برگشتی، اصلا  ی 
جهت رفع نواقص...تکمیل مجوز و 

ثبت نام در سامانه بهین ياب

طرح رونق  بررسی طرح در کمیته
تولید

طرح مورد
تايید است؟ 

پذيرش و تصويب طرح

سرپرستی امور (معرفی به بانک 
)شعب

بررسی در کمیته اعتباری بانک

مورد تايید است؟ خیررد طرح و اعالم به متقاضی

ز روند و کمیته نظارت و بازديد ا

توضیحات

بررسی و پرداخت تسهیالت

در طول فرا ندکیری بینک هی چنینچه متقیضی مشکلی را  -1
به دفتر منعکس نمی د، از طر ق دفتر نیز پیگیری هی ی صورت 

.خواهد گرفت
کیرشنیس گزارش تمیم درخواست هی را به معیون دفتر  -2

.گزارش می دهند

پايان

بلی

حضور نمی نده دفتر همیهنگی امور سرمی ه گذاری  -1
.الزامی می بیشد

:  اعضیء کمیته شیمل -2
نمی ندگین دفتر همیهنگی امور سرمی ه گذاری، سیزمین   

صمت، شرکت شهرک هی و بینک هیی عیمل

کیرشنیس مسئول سیمینه بهین  یب، مسئول حذف  -3
.متقیضی رد طرا شده در سیمینه می بیشد

ممکن است در طول فرا ند، متقیضی اعلم اننراف  -4
. کند که در ا ننورت از سیمینه بهین  یب حذف می شود

ا ن کمیته و بینک هی مطیبق آ ین نیمه و دستورالعمل  -5
اجرا ی ابلای که  به بینک هیی عیمل و دستگیه هی و 

.فرمینداران داده شده، عمل می کنند

رای  آيا طرح دا
نواقص است؟

خیر

رفع نواقص

بلی

اعالم به متقاضی و  ذذ از 
گردش کار سامانه

خیر

بلی

عملکرد بینک هی بی اخذ گزارش هیی دوره ای از سیمینه  -1
.بهین  یب رصد می شود

در طول اجرای طرا مشکلت بینکی در جلسیت بی حضور  -2
.استیندار  ی معیون استیندار تذکر داده می شود

پیگیری رفع موانع و مشکالت 
ا تمالی تا  صول نتیجه

رائه گزارشات تسهیالت داده شده تهیه و ا
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