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 بسمه تعالی

 کرونا روسیاز و دهید بیآس به شدت یبنگاه ها یژهو التیتسهنامه پرداخت  وهیش

ا و تصمیات جلسه یکصدوسی دوم ملی مدیریت بیماری کرونستاد مصوبه جلسه شانزدهم  11ماده ذیل به استناد تبصره 
معاونت اقتصادی رییس  9/2/1911مورخ  11م/2572شماره و ابالغیه  2/2/1911ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 

به شرح زیر   کرونا شیوع ویروساز  دهید بیآس به شدت یاقتصاد کسب و کارهایبه  التیتسهاعطای  شیوه نامهجمهور، 
 :می شودابالغ 

 روند:کار میاصطالحات در معانی مشروح ذیل به شیوه نامهاین در  -9ماده 
)مصوبه جلسه شانزدهم کرونا یماریاز ب دهید بیآس به شدت یاقتصاد یبه رسته ها التیتسه دستورالعمل :دستورالعمل

و  2/2/1911ملی مدیریت بیماری کرونا و تصمیات جلسه یکصدوسی دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ستاد 
 ؛  معاونت اقتصادی رییس جمهور( 9/2/1911مورخ  11م/2572شماره ابالغیه 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛  وزارت:

 ران؛یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز: یبانک مرکز
وزارت ورزش و جوانان،  ،یدستعیوصنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دستگاه بخشی:

، وزارت علوم، تحقیقات و ، وزارت آموزش و پرورشو وزارت کشور یوزارت راه و شهرساز ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
سازمان بهزیستی  ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت و درمان،فناوری، 

 ( کشور

مورخ  179127/75997شماره  هی)موضوع ابالغکرونا روسیو وعیاز ش یناش یاقتصاد یامدهایکارگروه مقابله با پ کارگروه:
 دولت( اتیمحترم ه ریدب 7/12/1912

ایران که به نمایندگی از بخش خصوصی در شناسایی،  اقشامل اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و ات تشکل خصوصی:
 ی کمک می نمایند.تایید و پایش کسب و کارهای آسیب دیده به دستگاه بخش

های ملی ، سپه، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، بانکشامل منتخب ی موسسه اعتبار: موسسه اعتباری
پاسارگاد، کارآفرین، سامان، سینا، آینده، انصار، گردشگری، حکمت ایرانیان، خاورمیانه و موسسات اعتباری شهر، پارسیان، 

که جهت ارایه تسهیالت بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا از سوی بانک  غیر بانکی کوثر و ملل
 اند؛شده تعیینمرکزی ج.ا.ایران 
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شده بر اساس  نییتع های در رسته د،یتول ایمجوز کسب و  یفعال دارا یو حقوق یقیاشخاص حق واحد کسب و کار:
مورخ  1721)اصالحیه رسته ها موضوع ابالغیه شماره  رانیوز اتیه 11/1/1911هـ مورخ  75997/ت1755مصوبه شماره 

  معاون اقتصادی رئیس جمهور( 5/2/11

مراحل ثبت  هیکه کل www.kara.mcls.gov.irبه آدرس  یسامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع :سامانه
 یها-دستگاه هیکل یشده و دسترس یساز ادهیدر آن پ یکینامه به صورت الکترون بیتصو نیمرتبط با ا یکار ندینام و فرآ

  .گردد¬یم جادیسامانه ا نیا یبر رو یو استان یعامل در سطح مل های¬و بانک ربطیذ

 مختلف مناطقبر حسب رسته و دستگاه اجرایی در تسهیالت  توزیعبخش اول: 
آسیب رسته فعالیت های تعیین شده )به تفکیک  دستورالعمل 2در تبصره ذیل ماده شده  بینیتسهیالت پیش -2ماده 

با رعایت هر رسته  با و مسئولیت هر یک از دستگاه های بخشی مرتبط (دیده و آسیب دیده تعطیل شده به دستور دولت
 گردد. یتوزیع م شیوه نامهاین ( 1) جدول پیوست شماره تصویب نامه مطابق 7و  9مفاد  موضوع
 در قالب کارفرمایی و خویش فرمایی و مطابق، شیوه نامهاین  2ماده بینی شده تسهیالت پیش یاستانتوزیع  -0ماده 

 گردد. توزیع می شیوه نامهاین ( 2) جدول پیوست شماره
پیش بینی شده  از منابع موسسه اعتباریبا توجه به سهم هر تسهیالت به تفکیک بانکی و استانی  منابعتوزیع  -4ماده 

 تعیین شده است. شیوه نامهاین  (9)شماره  پیوست جدولشرح به، کارگروهتصویب نامه از سوی  2در ماده 
وزارت می تواند پس از تایید کارگروه ملی نسبت به جابجایی منابع استانی و  ،هابر اساس عملکرد استان تبصره:

 دستگاهی در سامانه اقدام نماید.
)تسهیالت صرفا برای صاحبان کسب و کاری که از طریق سامانه کارا  شیوه نامهسهیالت موضوع این اعطای ت -5ماده 

 نها به موسسه اعتباری طی شده باشد، امکان پذیر است. آثبت نام نموده و فرایند پذیرش و معرفی کرونا( 
 

 از تسهیالت واحد کسب و کارضوابط برخورداری : دومبخش 
 ریو حائز شرائط ز بوده مهیب ستیل یدارا فرمایی¬شیخو ایو  ییکه در قالب کارفرما یکار کسب و یواحدها -6اده م

 افتیمشمول در 1911خردادماه سال  انیو حداکثر تا پا بار کی یصرفاً برامی توانند در سامانه ثبت نام نموده و هستند، 
  :شوندنامه  بیتصوپیش بینی شده در  التیتسه

 .باشند¬یو همچنان فعال م سال گذشته فعال بوده در -1
کرونا  روسیو وعیپس از ش باشند و مند نشدهبهره یکاریب مهیآنها از بهدف این تسهیالت در  نیشاغل -2

نسبت به  ای( و یاجتماع نینکرده )براساس اطالعات سازمان تام لیکار خود را تعد یروی( ن1/12/1912)
 .نموده باشنداقدام  1912سال یماهه آبان، آذر و د کار موجود بر اساس متوسط سه یروین شیبازگشت و افزا

http://www.kara.mcls.gov.ir/
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( قرارداد کار در سال 1912سال یمتوسط سه ماهه آبان، آذر و د نیتعداد شاغل شاغل )بر اساس یروهایبا ن -9
 شده است. 1911سال  انیمنعقد کرده و متعهد به حفظ آنها تاپا 1911

 نیو تام 1911سال  یدوره سه ماه ابتدا یار طک یرویپرداخت دستمزد ن براینامه  بیموضوع تصو التیتسه -9
 از  یبخش

شده مجاز  نییاز موارد تع ریغ یو صرف آن در محل ابدی یواحد کسب و کار اختصاص م یاتیعمل های نهیهز
 .باشد ینم

ده این ما 1نها از بند آتا فراهم شدن بازگشایی مجدد  آسیب دیده تعطیل شده به دستور دولتکسب و کارهای  :9رهتبص
که به تشخیص کارگروه اعالم بعد از فراهم شدن شرایط عادی  .اهم گرددتا امکان پرداخت تسهیالت فر ،بوده مستثنی

 11مطابق با ماده  در غیر این صورتو  خواهد بودخواهد شد، بنگاه حمایت شده موظف به رعایت بندهای فوق 
 عمل خواهد شد. ،دستورالعمل

 

 تبخش سوم: فرآیند اعطای تسهیال
 نمودارشرح تسهیالت بهدریافت مشمول واحدهای کسب و کار  تقاضای فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب -7ماده 

 :شودتعیین می  بر اساس انجام اقدامات زیرو ( 1پیوست شماره )

 وزارت -الف
ن ود صاحباهای موج )بر اساس شماره تلفنکارفرمایی و خویش فرمایی مشمول ارسال پیامک به متقاضیان -1

 ایجادو  ارسال پیامک راه اندازی سامانهبا توجه به  واحدهای کسب و کار در وزارت و سازمان تامین اجتماعی(
 ؛( Call Center) مرکز تماس

با ) و تشکل خصوصی به سامانه ، استانها؛ بانک مرکزی، موسسات اعتباریبخشی فراهم نمودن دسترسی دستگاه -2
 ؛ ه بخشی و تشکل خصوصی به مجموعه استانی خود(امکان تعریف سطح دسترسی توسط دستگا

بر اساس تکمیل فرم اطالعات واحد کسب و کار حقیقی و  ،تسهیالت برای واحد کسب و کاردرخواست یافت در -9
  ؛ی شده استاندازکه توسط وزارت راه www.kara.mcls.gov.irآدرس به  یا حقوقی در سامانه کارا 

 ندر صورت دارا بود ،ای درخواست های ثبت شده در سامانه و ارسال به دستگاه بخشیبررسی اولیه سامانه -9
  ؛شرایط ضوابط اولیه

 ؛کنترل سیستمی تمای مراحل پذیرش، بررسی و تصویب واحدهای کسب و کار -7

  / تشکل خصوصیبخشیدستگاه  -ب
 ،واحدهای کسب و کار و اعالم به وزارت جهت ثبت در سامانه یفرمایو خویش فرماییشناسایی واحدهای کار -7

 ؛(Call Center) مرکز تماس ارسال پیامک و

http://www.kara.mcls.gov.ir/
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و سقف تسهیالت درخواستی متناسب با اندازه آسیب دیده و وضعیت شاغلین بنگاه های وضعیت بنگاه بررسی  -5
 ؛دستورالعمل 9بنگاه و ترکیب مصرف تسهیالت موضوع ماده 

 ؛دستگاه مرتبط بارسته های برای  ع پیش بینی شدهرعایت سقف مناب  -2

 در صورتاعالم تأیید آن و ثبت نام کرده اند  در سامانه کارا کهمتقاضی تسهیالت  کسب و کار بررسی واحدهای  -1
رد دالیل اعالم همچنین و از طریق ثبت در سامانه  کاری روز 9 حداکثر ظرف مدت بودن واجد شرایط

  ؛شان رد می شودی کسب و کاری که در خواستدرخواست در مورد واحدها

روز کاری نسبت  9حداکثر طی  وزارتزمان تعیین شده،  مدت در دستگاه بخشی نظرنشدن  ثبتدر صورت تبصره: 
 نماید.می  اقدامبه کارگروه  به بررسی و اعالم موضوع 

 موسسه اعتباری  -ج
ار و تکمیل مدارک و مستندات واحد کسب و ک یک هفته از زمان مراجعهحداکثر ظرف مدت  موسسه اعتباری -11

مدارک و مستندات، حداکثر ظرف دو  نشدن درصورت تکمیله پرداخت تسهیالت اقدام می نماید. ، نسبت بالزم
با دالیل آن در سامانه  واحد کسب و کاررد درخواست اعالم معرفی واحد کسب و کار نسبت به  هفته از زمان 

 ؛می کنداقدام 
، بر رعایت ضوابط و شرایط مشمول ه اعتباری موظف است در مفاد قراردادهای منعقده با واحد کسب و کارموسس :هتبصر

 اشاره و تاکید نماید.از جمله حفظ شاغلین  و مصوبات کارگروه شیوه نامهو  دستورالعمل
 

  و کار واحدهای کسبضوابط پرداخت تسهیالت به  شرایط و : چهارمبخش 
 گروه های هدف این شیوه نامه به ترتیب زیر می باشد :به  تالیتسهمبلغ  -8ماده 
درصد این مبلغ برای  51گردد که میلیون ریال تعیین می (121برای واحدهای کسب و کار یکصد و بیست ) -

 باشد.های عملیاتی مرتبط با کسب و کار میدرصد آن برای سایر هزینه 91های دستمزد و پرداخت هزینه

های تعطیل شده بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قرار دارند، به ازاء هر و کاری که در رسته برای واحدهای کسب -

-( درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه71گردد و)( میلیون ریال تسهیالت تعیین می171شاغل یکصد و شصت )

 اشد.بهای عملیاتی مرتبط با کسب و کار می( درصد آن برای سایر هزینه71های دستمزد و )

گردد که صد در  یم نییتع التیتسه الیر ونیلیم 71مبلغ ( خویش فرمای بیمه پردازی )بررانندگان مسافر یبرا -

 شود.  یمرحله به فرد پرداخت م کی صد آن در

مرحله دو به صورت موسسه اعتباری در صورت تصویب و انعقاد قرارداد با واحد کسب و کار، تسهیالت مصوب را  - 1ماده 
مسدود و  آن موسسه نزد نیشاغل سهم دستمزدنفر شاغل به باال،  71 یدارا یواحدها یبرا داخت می کنند.پر ای
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و در سامانه کارا درج  دهیرس یاجتماع نیسازمان تأم دییکارفرما که احراز اشتغال آن به تا یبراساس فهرست اعالم
 نماید. کار پرداخت یرویدر وجه ن شده، 

دستگاه بخشی و  وظف است تمامی درخواست های واحد های کسب و کار تایید شده از سویموسسه اعتباری م :هتبصر
 .به آن موسسه ارسال شده، پذیرش نماید 1911کارگروه را که قبل از پایان خرداد ماه سال  یا

  درصد می باشد. 12آیین نامه  5با توجه به ماده  شیوه نامهد تسهیالت موضوع این نرخ سو  -93ماده 

 به شرح جدول زیر تصویب نامه 2بر اساس جدول موضوع ماده  واحد کسب و کاروثایق و تضامین قابل اخذ از  -99ه ماد
 :باشدمی

 از سوی موسسه اعتباری مجاز است. به صورت الکترونیکی یا سنتیدریافت سفته  :رهتبص

  گردد.تعیین می  1911سال  مهرماه یماه از ابتدا 29تنفس( دوره احتساب )با التیتسه بازپرداخت مدت -92ماده 

سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیالت تا ابتدای مهرماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می  تبصره:
 گردد.

یت های مربوط به وددریافت تسهیالت از محدمتقاضی  واحد کسب و کار، دستورالعمل 5ماده  9به استناد بند  -90ماده 
رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیالت  شیوه نامهیت نسبت مالکانه، مفاد ، رعامتقاضی و ذینفعان دهی غیر جاریب

سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی به منظور بهره مندی از تسهیالت و چک برگشتی 
)به دور چک،( مکرر الحاقی قانون ص7ایجاد شده است( مقرر در ماده ) 91/9/1911لغایت  21/1/1911)که از تاریخ 

موظف به موسسات اعتباری مستثنی بوده و  کرونا( یماریمبارزه با ب یستاد مل 27/12/1912استناد مصوبه جلسه مورخ 
 رعایت آن می باشند.

مورخ  959272/17قانون تجارت )به موجب بخشنامه شماره  191اعطای تسهیالت به متقاضیان مشمول ماده  -94ماده 
مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکان پذیر با رعایت کلیه ضوابط و بانک مرکزی( 29/11/1917

  است.

 سقف مبلغ سفته نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف
 یا چک به تشخیص بانک  سفته فرد متقاضی میلیون ریال 171تا  1

برابر اصل و سود  1.7
 تسهیالت

 یون ریالمیل 921تا  171 2
به  یا چک به تشخیص بانک سفته فرد متقاضی

 همراه یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

به  یا چک به تشخیص بانک سفته فرد متقاضی میلیون ریال 1711تا  921 9
 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 2همراه 

 میلیون ریال 2111تا  1711 9
به  یا چک به تشخیص بانک سفته فرد متقاضی

 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 9همراه 

 میلیون ریال باالتر 2111از  7
ارائه تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت و 

 یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف
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توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری  شیوه نامهجایگزین نمودن تسهیالت اعطایی در این  -95ماده 
 و ممنوع می باشد.بوده  دستورالعملو یا تامین وجه چکهای برگشتی مغایر با اهداف حمایتی 

توسط موسسه اعتباری  ،غیر از موارد موارد ذکر شده در این شیوه نامه ،رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی -96ماده 
 الزامی می باشد.

 نظارت  م:پنج بخش
کرد هزینهنظارت بر نحوه کنترل و بخشی، وزارت و موسسه اعتباری به ترتیب مسئول  های هر یک از دستگاه -97ماده 

)وزارت( و بازپرداخت بنگاه اشتغال حفظ، )دستگاه بخشی(تسهیالت در مصادیق تعیین شده دستورالعمل
می باشند و موظفند پایش و کنترل های میدانی الزم را به عمل آورند و در صورت مشاهده تسهیالت)موسسه اعتباری( 

 د:ننمایدستورالعمل به شرح زیر اقدام  11ماده مطابق  ،مغایرت یا انحراف
تسهیالت گیرنده منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده با تشخیص دستگاه بخشی و یا وزارت در صورتی که  -الف

سال از دریافت هرگونه خدمات  2به مدت  اعالم تا به موسسه اعتباریپس از ثبت در سامانه موضوع را  هزینه نماید،

درصـد، شامل  29سنادی و ...( محروم شده و موظف به بازپرداخت منابع با نرخ بانکی )تسهیالت، ضـمانت نامه، اعتبارات ا

 .گردددرصد جریمه  7درصد )نرخ مصـوب شـورای پول و اعتبار( و  12

موسسه اعتباری ضمن  ،در صورتی که تسهیالت گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر اقدام نکرده -ب

سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی )تسهیالت، ضـمانت نامه،  2به مدت متخلف را  ثبت تخلف در سامانه، واحد

درصد )نرخ مصـوب  12درصـد، شامل  29و موظف به بازپرداخت منابع با نرخ  نمودهاعتبارات اسنادی و ...( محروم 

 .نمایددرصد جریمه  7شـورای پول و اعتبار( و 

وزارت موظف است با همکاری بانک ارزیابی میزان پیشرفت کار، پایش و و  ملدستورالعمنظور حسن اجرای به -98ماده 
یندها، دستاوردهای حاصل از اجرای دستورالعمل و امرکزی، دستگاه بخشی و موسسات اعتباری، نظام پایش و ارزیابی فر

 گزارش نماید. ران و هیأت وزی ستاد ملی مقابله با کرونا ،کارگروه به شیوه نامه را تدوین و به صورت ماهانه
برای بنگاه های حمایت شده در این  موسسه اعتباری ، دستگاه بخشی ونافی انجام وظایف نظارتی وزارتنظارت  تبصره:

 .نیست شیوه نامه
 کاراسامانه را در سرفصل مشخصی که در  شیوه نامهاین  2آمار تسهیالت پرداختی ماده  موسسه اعتباری – 91ماده 
می ماهه به بانک مرکزی و کارگروه اقدام  یکنسبت به ارائه آمار تسهیالت اعطایی در مقاطع  موده ووارد ن شده تعیین
  نماید.
شیوه نامه بر عهده معاونت اقتصادی رئیس جمهور و نظارت اجرایی بر عهده وزارت بر اجرای این  عالی نظارت -23ماده 

 و تشکل های خصوصی می باشد.با همکاری دستگاه های بخشی 
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 باشد.االجرا میالزم تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابالغ،  5ماده و  21در  شیوه نامهاین 
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 آسیب دیده از  کرونابه شدت گردش کار سامانه تسهیالت بنگاه های  1 -شماره نمودار
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  این شیوه نامه 0از کرونا، مطابق ماده  به شدت آسیب دیده ناشیبه تفکیک رسته های  (: توزیع تسهیالت 9جدول شماره )

 نام فعالیت ردیف  
تسهیالت هر 

 )میلیارد تومان(رسته
 دستگاه مسئول

1 
تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران، بوفه، طبـاخی،  

 تاالر پذیرایی، قهوه خانه، ساندویچی و موارد مشابه
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 9577

2 

ه گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مراکز مربوط ب
مجتمــع هــای جهــانگردی و گردشــگری، مهمانپــذیرها،     
مهمانسراها، مسـافرخانه هـا، زائرسـراها، مراکـز بـومگردی و      

 موارد مشابه

 یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م 1227

 یوزارت راه و شهرساز 722 (ایجاده)حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری 9

 وزارت کشور 7225 حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری 9

 یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م 991 دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، و زیارتی 7

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1979 تولید و توزیع پوشاک 7

 رتوزارت صنعت، معدن و تجا 927 تولید و توزیع کیف و کفش 5

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1592 مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 2

 وزارت ورزش و جوانان 1771 های ورزشی و تفریحیمجتمع، باشگاه ها و مراکز 1

 1179 ، هنری و رسانه ای آموزشی، های فرهنگیمراکز و مجتمع 11

ی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
پرورش و وزارت  وزارت آموزش و

، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 تعاون کار و رفاه اجتماعی

 یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م 557 مرکز تولید و توزیع صنایع دستی 11

12 

ــرداری از وزارت    ــره ب ــه به ــی دارای پروان موسســات خصوص
کــه در حــوزه هــای درمــانی و تشخیصــی اعــم از  بهداشــت

 آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.

9759 

مان و آموزش وزارت بهداشت در
وزارت تعاون کار و رفاه و  پزشکی

 اجتماعی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 271 آرایشگاه و سالن زیبایی، گرمابهآموزشگاه های رانندگی،  19

 
 -- 91111 جمع  
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 این شیوه نامه 0کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از کرونا، مطابق ماده برای (: توزیع استانی تسهیالت 2دول شماره )ج

 تان/بانکاس ردیف
 سهم استان

 استان/بانک ردیف )میلیارد تومان(
 سهم استان

 )میلیارد تومان(
 2971 فارس 15 2977 آذربایجان شرقی 1

 591 قزوین 12 1219 آذربایجان غربی 2

 792 قم 11 797 اردبیل  9

 997 کردستان 21 9192 اصفهان 9

 1191 کرمان 21 1272 البرز 7

 721 کرمانشاه 22 217 ایالم 7

 227 کهگیلویه وبویراحمد 29 921 بوشهر 5

 795 گلستان 29 11791 تهران 2
 1121 گیالن 27 779 چهارمحال وبختیاری 1
 717 لرستان 27 272 خراسان جنوبی 11

 1771 مازندران 25 2272 خراسان رضوِی 11

 771 مرکزی 22 211 خراسان شمالی 12

 721 هرمزگان 21 1211 خوزستان 19

 219 همدان 91 922 زنجان 19

 127 یزد 91 922 سمنان 17

 91111 مجموع   711 سیستان وبلوچستان 17
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 : میلیارد تومانمبالغ به   این شیوه نامه 0، مطابق ماده به شدت آسیب دیده ناشی از کرونا کسب و کارهای برایتسهیالت بانکی -(: توزیع استانی0ل پیوست شماره )جدو
 پهس  ملی استان/بانک

 
 ملت تجارت صادرات

رفاه  
 کارگران

 
 پارسیان

 
 انصار  پاسارگاد

 
 کوثر  حکمت شهر  آینده سینا  اقتصادنوین

موسسه 
 ملل

 
 کارآفرین

 
 سامان

 
 خاورمیانه گردشگری

جمع 
 استان

 2977   71 112 99 75 71 1 111 155 17 112 19 271 71 12 979 277 117 21 999 آذربایجان شرقی

 1219   1 75 1 21 97 7 71 11 2 75 5 199 27 1 211 197 79 72 227 یجان غربیآذربا

 797   1 1 11 19 17 2 1 91 9 1 9 71 12 9 19 71 29 21 159 اردبیل 

 9192   57 197 15 59 22 11 191 211 21 197 12 997 77 29 972 999 57 59 752 اصفهان

 1272   1 71 29 91 97 1 79 19 2 71 5 192 25 1 221 191 75 72 297 البرز

 217   1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 92 92 27 21 51 ایالم

 921   1 1 1 12 19 2 1 95 9 29 9 1 11 9 27 111 22 22 197 بوشهر

 11791 121 757 177 912 277 992 75 711 1197 52 722 71 1711 279 99 1251 595 291 215 1271 تهران

 779   1 1 1 19 17 1 29 1 1 1 9 1 1 17 15 129 75 95 175 تیاریچهارمحال وبخ

 272   1 1 1 5 1 1 11 1 1 19 2 1 1 2 95 71 92 27 79 خراسان جنوبی

 2272   52 195 79 51 29 11 122 217 11 195 15 917 72 22 992 929 121 112 791 خراسان رضوِی

 211   1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 95 95 27 11 72 خراسان شمالی

 1211   95 11 97 97 77 5 21 192 12 11 11 211 91 19 229 219 27 51 977 خوزستان

 922   1 1 1 12 19 1 1 1 9 29 9 1 11 9 27 111 71 21 197 زنجان

 922   1 1 1 1 11 1 17 21 2 12 2 92 2 9 75 99 15 22 11 سمنان

 711   1 1 1 12 1 2 1 1 9 29 9 1 11 9 21 119 71 99 192 سیستان وبلوچستان

 2971   71 112 99 75 71 1 111 152 17 112 19 271 71 12 977 277 115 21 999 فارس

 591   1 1 1 12 21 9 91 77 7 97 9 21 17 7 122 22 99 91 152 قزوین

 792   1 91 1 17 11 2 25 92 9 91 9 51 19 7 119 52 21 97 121 قم

 997   1 1 1 11 19 2 11 1 9 21 9 1 1 19 55 15 79 27 119 کردستان

 1191   21 79 21 22 99 9 91 1 5 79 5 127 27 1 151 121 195 99 219 کرمان

 721   1 1 19 15 21 9 1 71 9 92 9 1 17 7 111 172 91 27 121 کرمانشاه

 227   1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 91 71 25 22 59 کهگیلویه وبویراحمد

 795   1 1 11 19 17 2 29 91 9 27 9 71 12 9 17 72 27 21 121 گلستان

 1121   22 1 21 25 99 9 92 29 5 79 7 129 29 2 172 127 71 92 279 گیالن

 717   1 1 1 15 21 9 91 72 7 99 9 55 17 7 122 51 91 91 179 لرستان

 1771   91 59 21 92 97 7 75 115 11 59 1 152 99 12 297 157 51 71 219 مازندران

 771   1 1 1 17 11 1 22 91 9 91 9 52 19 7 119 59 21 91 179 مرکزی

 721   17 22 11 19 15 2 27 99 9 22 9 79 19 9 25 77 27 22 111 هرمزگان

 219   1 1 1 21 29 9 99 71 7 1 7 21 15 7 191 11 97 97 222 همدان

 127   1 99 15 29 25 1 91 51 7 99 7 112 21 5 172 119 92 92 159 یزد

 43333 121 1111 1111 571 151 1171 171 1511 9111 271 1111 291 9911 271 911 7111 9711 1211 1711 5711 مجموع بانک


