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بزنامه راهبزدی مزکش خدمات سزمایه گذاری استان گیالن  -بزنامه نهاد باسار
ردیف

اقدامبت اجرایي

عنوان برنبمه

مسئول پيگيري عوامل همكبر زمبن اجرا

اعالع سسبًی:
 1-1تْیِ ٍ اٍلَیت ثٌذی هفبد اعالع سسبًی
 1-2اًتخبة ضیَُ ّبی وبسآهذ اعالع سسبًی
 1-3اجشای اهش اعالع سسبًی
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 :S3O1اعالع سسبًی ٍ آهَصش ثشخی هفبد لبًَى هتٌبست ثب اهَس
دس ًْبد ثبصاس ثشای ًوبیٌذگبى تبم االختیبس ٍ سشهبیِگزاساى خبسجی.

 1-4دسیبفت ثبصخَسدّب
آهَصش:

خبًن ػبعفی

ً 1-5یبص سٌجی ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصضی

گشٍُ سشهبیِ
گزاسی

 1-6تْیِ لیست فشاگیشاى آهَصضی
 1-7ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی
 1-8غذٍس گَاّیٌبهِ تَسظ هذیشیت آهَصش ٍ پظٍّص استبًذاسی
 1-9اسصیبثی ٍ دسیبفت ثبصخَسدّب
 :S3O4تجییي ٍ تَضیح فشغتّب ٍ ثشًبهِّبی هٌغمِ آصاد ٍ
2
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 2-1ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی فشغتْبی ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ هٌغمِ آصاد ٍ ضْشن غٌؼتی

ضْشنّبی غٌؼتی ثب دػَت اص ًوبیٌذگبى ٍ همبهبت ٍیظُ آًبى دس  2-2اسائِ اٍلَیت ّب ثِ ًْبد ریشثظ ٍ ّوبٌّگی دس خػَظ هؼشفی ًوبیٌذُ جْت اسائِ هغلت
ًْبد ثبصاس اص جولِ هجبحج هغشح ضذُ دس صهیٌِ خَضِّبی غٌؼتی ٍ  2-3ثشگضاسی جلسِ جْت تجییي ٍ تَجیِ فشغتْب ثش اسبع هؤلفِ ّبی عشح تَجیْی
. ...

 2-4دسیبفت ثبصخَسدّب ٍ ّذایت سشهبیِ گزاساى

 :S2 S3O6دػَت اص همبهبت ٍیظُ فشٍدگبُ ،ثٌبدس ،سیلی ٍ وطتیشاًی،

 3-1ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی خذهبت لبثل اسائِ ،فشغت ّبی ًَیي ٍ لَاًیي ٍ همشسات دس ساستبی

گوشن ٍ سبیش دستگبُ ّبی ریشثظ جْت تجییي خذهبت لبثل اسائِ ٍ

تمَیت استفبدُ اص اهىبًبت

لَاًیي ٍ همشسات هشثَعِ دس ًْبد ثبصاس جْت افضایص تؼبهل هذیشاى ٍ
ًخجگبى ٍ ًیض ّذایت ثشًبهِّب دس ساستبی تمَیت استفبدُ اص اهىبًبت
فشٍدگبّی ،ثٌبدس ٍ ....

 3-2ثشگضاسی جلسِ جْت تجییي هَضَع

ًوبیٌذُ تبم االختیبس

اػضبء هتٌبظش

هٌغمِ آصاد ٍ

هٌغمِ آصاد ٍ

ضْشن غٌؼتی ٍ

ضْشن غٌؼتی

گشٍُ سشهبیِ
گزاسی

اػضبء هتٌبظش
هشثَعِ

ًوبیٌذگبى تبم
االختیبس ٍ گشٍُ
سشهبیِ گزاسی

 3-3دسیبفت ثبصخَسدّب
 4-1ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی هحػَالت استشاتظیه اص عشیك استؼالم ٍ ّوچٌیي ًطست هطتشن ثب

 :S3O7دػَت اص ًوبیٌذگبى ،وبسآفشیٌبى ٍ سشهبیِگزاساى جْت
4

تجییي فشغتّب ،هطىالت ٍ هَضَػبت پیشاهَى وبالّبی
استشاتظیه.

ًوبیٌذگبى تبم

ًوبیٌذگبى تبم االختیبس ٍ اػضبء هتٌبظش
 4-2ضٌبسبیی وبسآفشیٌبى ٍ سشهبیِ گزاساى هَفك دس صهیٌِ هحػَالت استشاتظیه استبى
ّ 4-3وبٌّگی ثب وبسآفشیٌبى ٍ ثشگضاسی جلسِ ثشای آًبى
 4-4دسیبفت ثبصخَسدّب

خبًن ػبعفی

االختیبس ٍ اػضبء
هتٌبظش ٍ گشٍُ
سشهبیِ گزاسی

مالحظبت
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ًوبیٌذگبى تبم

 5-1ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی سٍش ّب
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 : S3T2ثِ وبسگیشی سٍش ّبی ًَیي ٍ احشثخص اعالع سسبًی.

 5-2توىیي ٍآهبدُ سبصی سٍش ّبی هَسد ًیبص هتٌبست ثب ًَع اعالع

خبًن اوجشی

 5-3اعالع سسبًی ٍ دسیبفت ثبصخَسدّب

االختیبس ٍ اػضبء
هتٌبظش ٍ گشٍُ
سشهبیِ گزاسی

 6-1تْیِ آییي ًبهِ اجشایی ثشگضاسی ًْبد ثبصاس
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 : S3T3, T4آسیت ضٌبسی ٍ دسیبفت چبلص ّبی ثشگضاسی ًْبد
ثبصاس ٍ استمبء احشثخطی آى

 6-2تذٍیي سٍش ّبی دسیبفت ثبصخَسدّب
 6-3تذٍیي ساّىبس ٍ اتخبر تػویوبت جْت استمبء احشثخطی ًْبد ثبصاس

ًوبیٌذگبى تبم
خبًن فبضلی

االختیبس ٍ اػضبء
هتٌبظش

 6-4ثِ وبسگیشی ٍ اػوبل ساّىبسّبی جذیذ ٍ تحَل دس ًْبد ثبصاس
 6-5تجذیذ ًظش دس آییي ًبهِ هتٌبست ثب ثبصخَسدّب
 7-1ضٌبسبیی سشهبیِ گزاساى ٍ فؼبالى التػبدی هَفك دس ػشغِ هلی ٍ فشا هلی ثب اتىبء ثِ اعالػبت
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ثبضگبُ ٍ اتبق هجبصی
 :S3T5احػبی سشهبیِگزاسیّبی هطتشن ٍ تجبست هطتشن ٍ
 7-2ثشلشاسی استجبط ٍ تؼبهل ثب هجوَػِ ضٌبسبیی ضذُ
تجییي ٍ اعالع سسبًی اص عشیك ًْبد ثبصاس
 7-3دػَت اص سشهبیِ گزاساى ٍ فؼبالى التػبدی هَفك ٍتطىیل ًطست ثشای آًبى

ًوبیٌذگبى تبم
خبًن ػبعفی

االختیبس ٍ اػضبء
هتٌبظش

 7-4دسیبفت ثبصخَسدّب
 8-1تجییي ٍ الضام حجت حمَق هبلىیت ثب دػَت اص ًوبیٌذگبى حجت اسٌبد ،هٌبثغ عجیؼی ،دادگستشی،
هٌغمِ آصاد ٍ دستگبّْبی ریشثظ دس ًْبد ثبصاس
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 :S3T8اعالع سسبًی اص عشیك ًْبد ثبصاس دس خػَظ تجییي

 8-2ضٌبسبیی ٍ هؼشفی چبلص ّبی هَجَد دس هبلىیت ّب ػلی الخػَظ هبلىیت اساضی سبحلی

تؼشیف ،تضویي ٍ تٌفیز حمَق هبلىیت هبدی ٍ هؼٌَی.

تَسظ فشهبًذاساى ٍ هذیشاى دستگبّْبی اجشایی

اػضب هتٌبظش
هشثَعِ

 8-3هؼشفی ػشغِ ّبی هستؼذ جْت سشهبیِ گزاسی ٍ هطىالت هشثَط ثِ آصادسبصی ػشغِ ّب

ًوبیٌذگبى تبم
االختیبس ٍ اػضبء
هتٌبظش

 8-4هؼشفی ػشغِ ّبی هستؼذ ٍ آصاد جْت سشهبیِ گزاسی
 9-1تجییي ٍ تطشیح الضام غذٍس هجَصّب دس ثْجَد فضبی وست ٍ وبس ٍ ّوچٌیي ًمص آى دس سضذ
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 : S2T10تجییي ٍ اعالع سسبًی ایي هَضَع وِ غذٍس هجَصّب التػبدی
ثبػج افضایص سضذ التػبدی ٍ ثبالتش سفتي سضذ تَلیذ ًبخبلع ٍ  9 -2ضٌبسبیی چبلص ّبی هشثَط ثِ غذٍس هجَصّب دس فضبی وست ٍ وبس استبى تَسظ دستگبّْبی
دسآهذ سشاًِ هیضَد.

هشتجظ ثب هَضَع
 9-3دسیبفت ثبصخَسدّب
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 : S3O8اعالع سسبًی همشسات ،فشغتّب ٍ هطىالت هشتجظ ثب
گشدضگشی سالهت دس ًْبد ثبصاس .

 10-1ضٌبسبیی چبلص ّب ٍ فشغت ّبی هشثَط ثِ گشدضگشی سالهت ثب دػَت اص هسئَالى هشثَعِ
 10-2ضٌبسبیی صیشسبختْبی الصم جْت آهبدُ سبصی اسائِ خذهبت سالهت ًظیش ساُ اًذاصی پَستبل
استبًی ،آهبدُ سبصی آطاًسْبی تَسیسن سالهت ٍ ...

اػضبء هتٌبظش
هشثَعِ

ًوبیٌذُ ػلَم
پضضىی ٍ هیشاث
فشٌّگی ٍ گشٍُ
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 : S3O10دػَت اص ًوبیٌذگبى ٍصاستخبًِ ٍ ًوبیٌذگبى ٍیظُ
 11جْت تجییي ٍ تطشیح لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ غٌذٍق تَسؼِ
هلیً ،شخ ثبًهّب ٍ . ...

 11-1ضٌبسبیی ٍ دػَت اص هسئَالى ٍ ًوبیٌذگبى هشتجظ ثب غٌذٍق ٍ ثبًه
 11-2ثشگضاسی ًطست

ًوبیٌذُ تبم
ػضَ هتٌبظش

سشهبیِ گزاسی

 11-3دسیبفت ثبصخَسدّب

 : W2T3اعالع سسبًی دس خػَظ ػذم ٍجَد هٌبثغ اػتجبسی
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سیبلی ثشای اػغبی تسْیالت ٍ ّوچٌیي اهىبى اػغبی تسْیالت

اعالع سسبًی هَسدی ثخطٌبهِ ّب ثب استفبدُ اص سٍضْبی هتؼبسف

خبًن اوجشی

اسصی اص غٌذٍق تَسؼِ هلی.
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 : W6T2ثشپبیی ًطستّبی دٍسُای هسلسل ثب هحَسیت هَضَع
خبظ اص جولِ ضٌبخت ظشفیتّبی التػبدی هٌغمِ خضس

 13-1ضٌبسبیی ظشفیتّبی التػبدی دسیبی خضس ثب دػَت اص هذیشاى ٍ هسئَالى هشثَعِ
خبًن اوجشی
 13-2ثشگضاسی ًطست
 13-3دسیبفت ثبصخَسدّب

االختیبس ٍ گشٍُ

گشٍُ سشهبیِ
گزاسی

گشٍُ سشهبیِ
گزاسی

