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 بسمه تعالی

 ھیات وزیرانتصویب نامه 

 
 وزارت امور اقتصادی - و زارت کار و امور اجتماعی– بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 – وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی – وزارت جھاد کشاورزی – وزارت رفاه و تامین اجتماعی –معادن  وزارت صنایع و –و دارایی 
 وزارت راه و – وزارت مسکن و شھرسازی  وزارت آموزش و پرورش – سازمان میراث فرھنگی و گردشگیری –وزارت بازرگانی 

  دفتر امور مناطق محروم کشور –ترابری 
 
 

 که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل گردید ، بنا به پیشنھاد سازمان مدیریت و ١٩/٨/١٣٨۴ ھیئت وزیران در جلسه مورخ
برنامه ریزی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی ، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به 

، ) ٢١(ماده » ج« و بند ) ٢٧(، ) ١١(، ) ١٠(ن ،مواد استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایرا
قانون برنامه چھارم ) ١٠٢(ماده » الف« و بند ) ١٠١(ماده » و« ند ب، ) ٩۵( ماده » ط«و » د« ، بندھای ) ٣٩(ماده » الف«بند 

بنگاھھای کوچک آیین نامه اجرایی گسترش  – ١٣٨٣ مصوب –توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران 
 : کارآفرین را به شرح زیر تصویب نموداقتصادی زودبازده و

 
ھدف از این آیین نامه ساماندھی فعالیتھا و حمایتھای دولت در زمینه گسترش  بنگاھھای کوچک اقتصادی زودبازده به  -١ماده 

 :منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد
 ویژه در مناطق محروم  توزیع عادالنه منابع در مناطق به –الف 

  توزیع عادالنه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر –ب 
  افزایش تولید و صادرات غیرنفتی-ج
  تقویت تحرک اقتصادی -د

  افزایش کارایی تسھیالت بانکی -ھـ 
  تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصتھای شغلی جدید -و

 است منابع مالی طرحھای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده کل تسھیالت بانکی پس از کسر تسھیالت بانک مکلف -٣تبصره 
 .  این آیین نامه تامین نماید٣ذکر شده در جدول موضوع ماده 

ی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با ھمکاری وزارت صنایع و معادن حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به شناسای
 . راھھای تامین کسری تسھیالت احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام کند

 
) ٣(به منظور تشویق و ترغیب بانکھا به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانکھای عامل موضوع جدول ماده  -۴ماده 

وز پس از ابالغ این آیین نامه دستورالعملی این آیین نامه در ھدایت منابع به فعالیتھای موضوع این آیین نامه ، ظرف پانزده ر
 . توسط سازمان ، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و توسط رییس بانک ابالغ می شود

 
بھره برداری از طرح و تحقق اھداف پیش به منظور تشویق و حمایت از فعالیتھای موضوع این آیین نامه و اطمینان از   -۵ماده 

 ، منطقه ای و زمانیورالعملی متضمن اولویتھای موضوعیانه سود و کارمزد تسھیالت طرحھا مطابق دستبینی شده ، یار
خواھد بود که توسط سازمان و با ھمکاری بانک و وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی ، جھاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون 

 . و دفتر امور مناطق محروم تھیه و اعالم می شود
این آیین نامه در پانزده اسفند ھر سال برای ) ۵(  عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسھیالت موضوع ماده -١ه تبصر

مان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطالع فعاالن اقتصادی و دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید ساز سال بعد با پیشنھاد
این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیتھایی که در آن سال شروع می . بانکھای عامل می رسد

 . شوند معتبر و مالک عمل می باشد
 . مان پرداخت اولین قسط تسھیالت توسط بانک عامل می باشد مالک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری ، ز-٢تبصره 
) ۵(  سھمیه یارانه سود تسھیالت به نسبت محرومیت و استعداد ھر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده -٣تبصره 

 . این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود
 

حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز (یافت درخواست بنگاھای متقاضی تسھیالت بانک عامل موظف است پس از در -۶ماده 
، با بررسی گزارش توجیھی اقتصادی ) بانک برای بررسی که قبًال آن را مشخص نموده و در معرض اطالع عموم قرارداده است 

 .  روز به متقاضی اعالم کند۴۵، مالی و فنی طرحھا ، نظر خود را ظرف 
 .  عامل مکلف است در اعطای تسھیالت به متقاضیان ، قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را کامًال رعایت کند بانک-١تبصره 
 .  بانک عامل مکلف است دالیل رد درخواست بنگاھھا را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه کارگروه اعالم کند-٢تبصره 

استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سود و ماه ، نظر دبیرخانه در زمینه  دبیرخانه کارگروه ، موظف است ظرف یک -٧ماده 
 . کارمزد توسط مجری طرح خواھد بود

 
بنگاھھای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسھیالت در چارچوب فعالیتھا و شرایط دستورالعمل موضوع ماده  -٨ماده 

ای طرح و آغاز بھره برداری و فرصتھای اشتغال ایجاد شده را در قالب چارچوبی که توسط این آیین نامه ، مکلفند خاتمه اجر) ۵( 
 . دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعالم می شود به دبیرخانه مذکور اعالم کنند

 
داری استانداران موظفند ھر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده ، مربوط به طرحھای به بھره بر -٩ماده 

 . رسیده را برای ارایه به ھیئت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند
 



٢ 
 

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با ھمکاری وزارت صنایع و معادن ، برنامه جامع ارتقاء توانمندیھای فنی و  -١٠ماده 
، بازاریابی و مدیریت منابع که در زمینه بنگاھداریحرفه ای متقاضیان تسھیالت بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری 

 .  اجرا در آوردهتدوین و با ھمکاری دستگاھھای اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط ب ،کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند
 . بنگاه الزامی است در صورت تشخیص دبیرخانه کارگروه ، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مھارت برای مدیران –تبصره 

 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی ، جدول تفصیلی معافیتھای  -١١ماده 

 . این آیین نامه در بخشھای مختلف را تدوین و اعالم کند) ۵( قانونی مالیاتی برای طرحھای موضوع ماده 
 

بار مورد نیاز برای تامین یارانه سود کارمزد و پرداختھای تشویقی به نظام بانکی را ساالنه سازمان مکلف است اعت -١٢ماده 
 .  کنداعمالبرآورد و در لوایح بودجه سنواتی 

 
 

 
 


