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 اصطالحات و تعاريف-اول فصل

 :رودمی بکار زیر معانی در دستورالعمل این در مذکور اصطالحات -1 ماده

 کل کشور 1401قانون: قانون بودجه سال  .1

  1401 سال بودجه قانون( 18) تبصره الف ( بند9جزء ) موضوع شورای )هیأت امنای حساب(: شورا .2

 دارایی و اقتصادی امور وزیر شورا: رئیس .3

 دارایی  و اقتصادی امور وزارت: وزارت .4

  امید کارآفرینی صندوق و هابانک: عامل موسسه .5

 فرهنگی، میراث نفت، شهرسازی، و راه تجارت، و معدن صنعت، کشاورزی، جهاد هایوزارتخانه: اجرایی دستگاه .6

معاونت علمی و  ،کشور اطالعات، فناوری و ارتباطات اجتماعی، رفاه و کار تعاون، دستی، صنایع و گردشگری

 . ی کشوراحرفه و یفن آموزش سازمان و یاحرفه و یفن دانشگاه فناوری ریاست جمهوری،

 سازمان و (ره) خمینی امام امداد کمیته ،(ره) امام حضرت فرمان ستاد اجرایی برکت بنیاد: حمایتی نهاد .7

 کشور بهزیستی

  ماده نیا 6 و 5 ،3 جزء موضوع یهادستگاه: اعتبار واگذارنده .8

 براساس که وزارت و عامل موسسه دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی، میان جانبه سه قراردادی: عاملیت قرارداد .9

اح حساب افتت به وزارت سوی از دستورالعمل این موضوع وجوه آن مطابق و منعقد دستورالعمل این ضوابط

 فیمعر با گذاری و تلفیق با منابع موسسه عاملدر قالب سپرده تا گرددواریز می عامل شده نزد موسسه

 . گیرد قرار متقاضی اختیار در اعتبار واگذارنده

 وزارت یاقتصاد یاستگذاریس معاونت در مستقر شورا رخانهیدب: رخانهیدب  .10

 یاجرای دستگاه از فعالیت مجوز دارنده تعاونی و خصوصی هایبخش حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: متقاضی .11

 به نام خدا

 

کشور کل 1401 سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند اجرايي دستورالعمل  

 
 

 



 

کشور کل 1401 سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند اجرايي دستورالعمل  
 



 

 ای و یدیتول طرح جادیا یبرا که یتماممهین ای دیجد گذاریسرمایه تیفعال: گذاریسرمایه هایطرح .12

 . شودیم اجرا خدمات ارائه ای و کاال دیتول منظور به مشخص یاعتبار منابع با یخدمات

 خدمات ای و کاال دکنندهیتول یاقتصاد بنگاه :یدیتول واحد .13

 فعالنیمه یا( راکد) غیرفعال اقتصادی واحدهای: احیا قابل واحد .14

 مراجع از و شودیم یاندازراه یشخص سکونت محل در که یاقتصاد تیفعال نوع هر: یخانگ کار و کسب .15

 .باشدیم هیدیتائ یدارا صالحیذ

  کار یروین نفر 4 تا 1 تعداد با ییهابنگاه: خرد یدیتول یواحدها .16

  کار یروین نفر 9 تا 5 تعداد با ییهابنگاه: کوچک یدیتول یواحدها .17

  کار یروین نفر 50 تا10 تعداد با ییهابنگاه: متوسط یدیتول یواحدها .18

 کار یروین نفر 50 از شیب تعداد با ییهابنگاه: بزرگ یدیتول یواحدها .19

 ماما امداد کمیته پوشش تحت افراد درآمدی جریان ایجاد و مهارت کسب قابلیت: شدن توانمند قابلیت .20

 کشور بهزیستی سازمان )ره( و خمینی

 محور،دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم ییافزاهم منظوربه که ییهاتیفعال: و فناور انیبندانش فعالیت .21

 و تحقیق نتایج سازیتجاری و( ینوآور و اختراع کاربرد و گسترش شامل) یاقتصاد و یعلم اهداف تحقق

یم انجام باال افزودهارزش با و برتر هایفناوری حوزه در( خدمات و کاال تولید و طراحی شامل) توسعه

پارک از بایستمی فناور فعالیت و جمهوریریاست فناوری و علمی معاونت از بنیاندانش فعالیت .ردیپذ

 . باشند داشته مجوز فناوری علمی های

مجموعه آنها، اندازیراه با و های اقتصادی بودهسایر بخش با باالیی دارای پیوند کههایی طرح: پیشران طرح .22

  .یافت خواهد رونق مرتبط هایفعالیت از ای

 مصارف و منابع -دوم فصل

 :است ریز شرح به دستورالعمل نیا موضوع یمال منابع -2 ماده

 .قانون نیا 550000 - 97 فیرد از الیر( 850،000،000،000،000) اردیلیم هزار پنجاه و هشتصد مبلغ .1

 یرتقاا و ضیتبع رفع و عادالنه عیتوز و کشور امکانات از متوازن استفاده قانون اعتبار از( ٪20)درصد ستیب .2

 . افتهیهتوسع کمتر مناطق سطح

 .قانون نیا( 8) شماره جدول 101005 فیرد از الیر( 10،000،000،000،000) اردیلیم هزار ده مبلغ .3
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 .قانون نیا( 7) تبصره "ز" بند به مربوط وجوه .4

 310602 یدرآمد فیرد به کشور کل 1400 سال بودجه قانون( 18) تبصره)الف(  بند منابع یبازگشت .5

 .جاری سال بودجه قانون در مندرج

 بند هایبرنامه راستای در اجرایی هایدستگاه هایبرنامه به قانون (18) تبصره( ب) بند( 1) جزء منابع .6

 هایدستگاه هایبرنامه به قانون (18) تبصره( ب) بند( 2) جزء از حاصل منابع و قانون (18) تبصره( الف)

دستگاه جاری هایهزینه و تمامنیمه ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح تکمیل هایهزینه برای اجرایی

دبیرخانه کارگروه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی مازاد  .یابدمی اختصاص اموال فروشنده های

ریزی استان و در ( قانون، در سطح استان سازمان مدیریت و برنامه18)ب( تبصره ) ( بند1موضوع جزء )

 باشد.لی سازمان برنامه و بودجه میسطح م

 . یاستان یدرآمدها مازاد و معادن یدولت حقوق از هااستان سهم .7

 . کشور کل 1398 سال بودجه قانون( 16) تبصره( و) بند ذیتنف از حاصل وجوه .8

 در مندرج مبلغ ماندهیباق پرداخت و اختصاص به نسبت رأساً است موظف هاارانهی یهدفمندساز سازمان .9

 اختصاص مذکور سال در که کشور کل 1400 سال بودجه قانون( 14) تبصره جدول مصارف( 28) فیرد

 شده ینیبشیپ منابع به نسبت هاارانهی یهدفمندساز قانون یاجرا از حاصل منابع مازاد نیهمچن و افتهین

 قانون بند نیا( 1) جزء در منظور اهداف یبرا یدارخزانه حساب به را قانون نیا( 14) تبصره جدول در

 .دینما زیوار بودجه

 .عامل موسسه در منابع سپرده از حاصل سود .10

 . عاملیت قراردادهای در مندرجاین دستورالعمل ( 4) ماده( 5) تبصره موضوع مئجرا .11

  .قانون( 18) تبصره )الف( بند( 7) جزء موضوع ییاجرا یهادستگاه مجاز و اریاخت در منابع .12

  .ییو شکوفا یو صندوق نوآور یمل توسعه صندوق منابع .13

بانک مرکزی ج.ا.ا توسط  نزد ییدارا و یاقتصاد امور وزارت که یحساب در (2) ماده (9( تا )1جزء ) موضوع منابع -3 ماده

گردد. سپس این منابع با استفاده از ابزار یم زیوار ،دنماییم افتتاح داری کل کشور با درخواست ذیحساب وزارتخزانه

 ساسا بر دبیرخانه تایید با شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی ،شناسه واریز

 .عامل منتخب، واریز خواهد شد هنزد موسس و نهاد حمایتی به حساب دستگاه اجرایی جانبهسه عاملیت قراردادهای

 پذیرد.های دستگاه اجرایی صورت میبه پیشنهاد و با رعایت اولویت عامل شرایط قراردادی و انتخاب موسسه -1تبصره 
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 بودجه و برنامه سازمان با وزارت توسط واحد صورتهب( 2) ماده منابع موضوع نهیهز نحوه موافقتنامه -2 تبصره

 .باشندیم آن مفاد تیرعا به ملزم منابع، نیا از کنندهاستفاده یتیحما نهاد و ییاجرا دستگاه و گرددیم مبادله

کشور )روش  عمومی محاسبات قانون 75 ماده اجرایی موضوع دستورالعمل اساس بر اعتبار ابالغ و توزیع -3تبصره

 .بود خواهد آن بعدی اصالحات و 2/12/1399 مورخ 190368/54 شماره بخشنامه ابالغ اعتبار( ابالغی طی

 لیم تخصصی کارگروه تایید از پس را دستورالعمل این منابع که است موظف و بودجه برنامه سازمان  -4 تبصره

 . نماید تامین ماه یک ظرف

 درصد 5 سود نرخ حداقل با یتیحما نهادو  اجرایی دستگاه توسط( 2) ماده( 9) تا( 1) یبندها موضوع منابع -4 ماده

 یهاکبان تیاولو با عامل موسسه در (درصد 1 حداقل گذاریسپرده نرخ با( ره) خمینی امام امداد کمیته یاستثنا به)

 منابع ،یبانک منابع از کی هر با قیتلف از پس تا شودیم یگذارسپرده د،یام ینیکارآفر صندوق و یتخصص و یاتوسعه

 تیعامل قرارداد طرف عامل موسسه قیطر از ییاجرا دستگاه منابع و ییشکوفا و ینوآور صندوق ،یمل توسعه صندوق

 . شود پرداخت انیمتقاض به دستورالعمل نیا در مندرج یهاتیاولو تیرعا با التیتسه قالب در

 موضوع نزد خود و جرائم منابع سپرده از حاصل موسسه عامل موظف است حساب مستقلی برای سود -1تبصره

 5حداقل  سود ای با نرخعاملیت را در حساب جداگانه قراردادهای در مندرجاین دستورالعمل ( 4) ماده( 5) تبصره

 درصد افتتاح نماید.

 محاسبه قرارداد دوره کل یبرا را التیتسه سود ارانهی عنوانبه پرداخت قابل اعتبار است موظف عامل موسسه -2تبصره 

 یسود مذکور جوهو به. دینما مسدود شده تعهد وجوه عنوان با طرح به مربوط حساب در و کسر کل اعتبار از و دینما

 سال هر یانتها در حاصل مبالغ و ردیگیم تعلق( اعتبار و پول یشورا مصوب) کسالهی بلندمدت سپرده سود نرخ معادل

 . گرددیم زیوار وجوه نیا به مربوط یتیحما نهادو  ییاجرا دستگاه حساب به یمال

 منابع از افتهی صیتخص اعتبارات سقف برابر 1 حداقل خود یداخل منابع از است موظف عامل موسسه -3تبصره

 ستیابمی یتیحما نهادو  ییاجرا دستگاه و دهد اختصاص انیمتقاض به التیتسه یاعطا یبرا را دستورالعمل نیا

  .نماید لحاظ تیعامل قرارداد در را موضوع نیا

 سطح درقانون ( 18) تبصره( الف) بند تسهیالت اعطای ویژه اعتباری کمیته است موظف عامل موسسه -4تبصره

 . دنمای ایجاد استانی و ملی
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 طی زمان مدت و بوده ج.ا.ا مرکزی بانک مقررات وفق تسهیالت دریافت شدگانمعرفی تقاضای بررسی -5تبصره

. باشدمی ذیل جدول شرح به متقاضیان به تسهیالت پرداخت و قرارداد انعقاد شرایط، احراز به مربوط مراحل

 عمناب حساب به عاملیت قرارداد در مقرر التزام وجه معادل ایجریمه بایستنماید، می تأخیر عامل موسسه چنانچه

 بر امر این اجرای حسن بر نظارت مسئولیت. نماید واریز دستورالعمل این دستگاه اجرایی و نهادحمایتی موضوع

 .است نهاد حمایتی مربوطه دستگاه اجرایی/ عهده

 (روز)زماني بازه حداکثر اجرايي مراحل مراحل

 تکمیل و عامل موسسه توسط متقاضیان به نیاز مورد مدارک اعالم 1 مرحله

  متقاضی توسط مذکور مستندات و مدارک
15 

 2 مرحله
 تباریاع ویژه کمیته در تصویب و طرح مالی و اقتصادی توجیه بررسی

  رد یا پذیرش اعالم و
15 

 3 مرحله
منوط به تامین وثیقه  تسهیالت پرداخت و متقاضی با قرارداد انعقاد

 از سوی متقاضی
15 

 

 مدارک تکمیل به نسبت عامل، مؤسسه به معرفی از پس روز 15 مدت ظرف حداکثر است مکلف متقاضی -6تبصره

 ر،مقر مهلت شدن سپری از پس است مکلف عامل مؤسسه اینصورت غیر در. نماید اقدام عامل موسسه درخواستی

دستگاه اجرایی و  سامانه در و نموده عودت اعتبار واگذارنده به کاری روز 2 مدت ظرف را متقاضی درخواست

 .دنمای درج نهادحمایتی

 .شودیم نییتع درصد 1 دستورالعمل نیا موضوع منابع تیعامل یبرا عامل موسسه کارمزد نرخ -7تبصره

در  هانسبت به سایر فعالیت کمتر درصد 2 باال، اشتغال با فناور و بنیاندانش فعالیت برایتسهیالت  سود نرخ -8تبصره

 . شودمی نظر گرفته

 .دنمای استفاده معوقات متقاضیان تسهیالت تسویه جهت منابع این از ندتوانمی عامل هموسس -9تبصره

 روستاها، و یافتهتوسعه کمتر مناطق در پرداخت شرایط تسهیل منظوربه موظف است عامل هموسس -10تبصره

 :دده قرار پذیرش مورد را ذیل وثایق

 طرح اجرای به مربوط مالکیت اسناد -
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  االحداثآتی مستحدثات -

 کارشناس ارزیابی مطابق با دانگ شش مالکیت سند داشتن شرطبه آب چاه و باغات کشاورزی، زمین -

 دادگستری رسمی

  های پژوهش فناوریو صندوق گذاریسرمایه ضمانت هایصندوق نامهضمانت -

 سند دارای نقلیه وسائط و مشارکت اوراق -

درصد و کسب و کارهای خانگی و صنایع  20آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیالت حداقل  -11 تبصره

  دستی از این میزان آورده معاف هستند. 

 دریافت متقاضی از را اشتغال ایجاد تعهد فرم تسهیالت، پرداخت از قبل است موظف عامل مؤسسه -12 تبصره

 . باشدداشته وجود متقاضی با قانونی برخورد امکان تعهدات،ایفای  عدم صورت در که ایگونهبه .نماید

 :است ریز شرحبه دستورالعمل نیا موضوع مصارف -5 ماده

( 1) جزء اجرای و عملکرد 1401پیشنهادی سال  با توجه به برنامه( 2) ماده منابع از ییاجرا یهادستگاه سهم -1

 شورای ا اخذ نظرب 1401ماه رداد م انیتا پا کشور کل 1400 سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند( 9) تا

 پیشنهاد دبیرخانه توسط رییس شورا ابالغ خواهد شد.  ها و بهریزی و توسعه استانبرنامه

 در جمعیتی سهم با متناسب نفت وزارت و شهرسازی و راه وزارت منابع جز به منابع درصد 20 حداقل -1 تبصره

 .یابد تخصیص هزار نفر 20و شهرهای با جمعیت کمتر از  روستایی مناطق

 متناسب با تخصیص منابع بند نیا منابع از الیر( 20،000،000،000،000) اردیلیم هزار ستیب تا سقف -2

 تهیکم درصد 70 به نسبت ،توانمندشدن دارند تیکه قابل یپوشش تحت افراد یخانگ و خرد اشتغال منظوربه

قرض التیتسه صورتبه کشور کل یستیبهز سازمانتحت پوشش  افراد درصد 30 وامام خمینی)ره(  امداد

 . ابدییم اختصاص الحسنه

 یهاطرح یاجرا یبرا متناسب با تخصیص منابع الیر( 30،000،000،000،000) اردیلیم هزار یس سقف تا -3

ی کارگاه ،(یکارخانگ و کسب) خرد یهاطرح جادیا جهت محروم و ییروستا مناطق تیاولو با ییاشتغالزا

 ستاد اجرائی برکت ادیبن به (بزرگ و متوسط یدیتول یواحدها) یبنگاه و( کوچک و خرد یدیتول یواحدها)

 .ابدییم اختصاص فرمان حضرت امام )ره(

 و یاحرفه و یفن دانشگاه کشور، ازین مورد یهاحرفه و مشاغل سمت به کار یروین عرضه تیهدا منظور به -4

 صورت به یبانک منابع بیترک با توانندیم را منابع نیا از درصد 5کشور  یاحرفه و یفن آموزش سازمان
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بر اساس اولویت  خود یآموزش یهاکارگاه یروزرسانبه و زیتجه و النیالتحصفارغ ییزااشتغال یبرا التیتسه

 . ندینما استفادهدستگاه اجرایی و با تائید دبیرخانه 

 چارچوب اساس بر سود ارانهی و یاعتبار و یفن کمک صورت به( 2) ماده( 9تا ) (1جزء ) منابع از درصد 10 تا -5

 از پس هفته دو بند نیا ییاجرا نامهوهیش. است کردنهیهز قابل مرتبط نامهوهیش ابالغ و شورا در شده نییتع

 . شد خواهد ابالغدبیرخانه  توسط دستورالعمل نیا بیتصو

 زیرساخت، بازاریابی، آموزی،مهارت موضوعات برای تبصره این منابع تخصیص کل از درصد 1 میزان -1 تبصره

 وزارت اختیار در اعتباری و فنی هایکمک ذیل اشتغال ملی بوم زیست اجرای و سازیفرهنگ وری،افن نظارت،

 . گیرد قرار اجتماعی رفاه و کار تعاون

 را منابع تخصیص کل درصد 2 مرزنشینان، کار و کسب تقویت برنامه اجرای منظور به اجرایی دستگاه -2 تبصره 

 برنامه اساس بر مرزی اشتغال هایبرنامه از حمایت یا و سود نرخ کاهش برای اعتباری و فنی هایکمک قالب در

 .دهد اختصاص وزارت کشور پیشنهادی

 استان هر به الیر( 22،000،000،000،000) اردیلیم هزار دو و ستیب زانیم به حداقل ،منابع یاستان عیتوز در -6

 و وسعت ت،یمحروم ،یکاریب یهاشاخص براساس شده ینیبشیپ حداقل بر عالوه هااستان سهم. دباییم اختصاص

 . شودیم ابالغ وتصویب  شورا توسط دبیرخانه به پیشنهاد هااستان تیجمع

توسط دستگاه اجرایی در سطح استان تا شش ماه پس از تخصیص درصد منابع  70در صورت عدم جذب حداقل  - تبصره

جایی اعتباری سهم و واریز وجوه به حساب موسسه عامل، دبیرخانه با پیشنهاد استانداری مربوطه مجاز است نسبت به جابه

 اقدام نماید.  در استان آن دستگاه

دولتی معادن به همان استان اختصاص ها از حقوق منابع مربوط به مازاد درآمدهای استانی و سهم استان -7

 خواهد یافت.

 التیتسه افتيدر مشمول یهاطرح -سوم فصل

 توسعه و یوربهره یارتقا قیطر از کشور یهااستان شرفتیپ و رشد منظور به دستورالعمل نیا موضوع التیتسه -6 ماده

 و نیسرزم شیآما هیپا بر یدیتول یهابنگاه یخال یهاتیظرف و تماممهین گذاریسرمایه هایطرح لیتکم ها،یگذارهیسرما

  غالاشت  د،یتول شیافزا و جادیا جهت ،ینیسرزم عدالت و بسط و شرانیپ و انیبندانش های(هپروژ) طرح از تیحما نیهمچن
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 :است صیتخص قابل ریز موارد در یاقتصاد رشد یارتقا و ینیکارآفر و

 یخانگ کار و کسب 

 خرد یدیتول یواحدها  

 کوچک یدیتول یواحدها  

 متوسط یدیتول یواحدها 

 بزرگ یدیتول یواحدها  

 انیبندانش یهاشرکت 

 شرانیپ فعالیت 

 واحدهای قابل احیا 

 بر اساس برنامه وزارت متناسب با تخصیص منابعدستورالعمل هزار میلیارد ریال از منابع این  50مبلغ  -1 تبصره

و  برای کسب( ذیل شرایط اساس بر) تسهیلگر-حمایتی نهاد طریق از یا و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً

 خصصیت کارگروه تایید از پس مشاغل خانگی و حمایت از ستاد ساماندهیمبتنی بر سیاست  کارهای خرد و خانگی

 . یابدمی اختصاص ملی

 و آنان توانمندسازی و آموزش و متقاضیان اعتباری و فنی صالحیت احراز جهت گسترده شبکه دارای -1

 خرد تولیدی واحدهای و خانگی کارهای و کسب درحوزه زاییاشتغال مدل دارای

  مشاغل این پایدارسازی منظوربه شده مالی تامین های طرح پایش و رصد جهت نظارتی شبکه دارای  -2

 به برنامه ارائه از قبل بایستمی ،نمایدمی اقدام تسهیلگر-حمایتی نهاد یک ازطریق که اجرایی دستگاه -2 تبصره

 .دنمای منعقد اجرایی امور انجام تسهیلگر جهت-حمایتی نهاد با اینامهتفاهم ملی، تخصصی کارگروه

 :دده قرار تیاولو در را ریز یهایژگیو خود برنامه شنهادیپ در است موظف یتیحما نهادو  یاجرائ دستگاه -7 ماده

  شرانیپ یهاطرح .1

  محور صادرات یدیتول یهاطرح .2

 باال یفناوربا و  انیبندانش یهاطرح .3

  باال فیزیکی پیشرفت با تمام نیمه گذاریسرمایه هایطرح اندازیراه و تکمیل ایجاد، .4

 اساسی و راهبردی کاالهای تامین و تولید .5

 یی باالزااشتغال با تولیدی هایطرح .6
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  اقتصادی هایبنگاه نوسازی و بازسازی و تولید خالی ظرفیت تکمیل و راکد تولیدی واحدهای یاحیا .7

 ماده واحده قانون بودجه (18) تبصره( الف) بند 9تا  1 ءموضوع جز عامل موسسه به شده معرفی هایطرح  .8

  1400 سال

 هایطرح بررسی در را فوق هایاولویت ،اجرایی برنامه قالب در است موظف استانی و ملی اجرایی دستگاه -1 تبصره

 .نماید رعایت متقاضیان

 هایطرح به درصد 10 و محور صادرات تولیدی هایطرح و پیشران هایطرح به منابع درصد 50 حداقل -2 تبصره

 .یابد تخصیص باال فناوری و بنیاندانش

 مستقیما پیشران هایطرح اجرای به هااستان برای شده بینیپیش منابع لحاظ با منابع کل از درصد 25 -3تبصره

 .یابدمی تخصیص ملی تخصصی کارگروه مصوب داراولویت هایبرنامه قالب در ملی دستگاه توسط

 . دینما ارسال رخانهیدب به و هیته ریز اطالعات یحاو را خود برنامه است موظف یتیحما نهادو  ییاجرا دستگاه -8 ماده

  خدمات ای کاال دیتول زانیم یگذارهدف .1

  ازین مورد مالی منابع زانیم .2

 شده  جادیا اشتغال فرصت تعداد .3

 منابع یاستان عیتوز .4

  نیاز مورد التیتسه زانیم .5

 التیتسه سود نرخ .6

 ازین مورد سود ارانهی .7

 تنفس و مشارکت دوره طول .8

 پرداختی به تفکیک سرمایه ثابت و درگردش تسهیالت سهم .9

  بازپرداخت دوره .10

 (تسهیالت اقساط بین زمانی فاصله) تسهیالت اقساط تعداد .11

 لیم بوم زیست و سرزمین آمایش ملی سند در شده تعیین چارچوب و ضوابط رعایت برنامه، تدوین در -1 تبصره

 .است الزامی اشتغال
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 ییو شکوفا یصندوق نوآور و یمل توسعه صندوق با توافق صورت در یتیحما نهاد و ییاجرا دستگاه -2 تبصره

 یکتب هیدییتأ است موظف( صندوق اساسنامه تیرعا با) دستورالعمل نیا موضوع منابع با آن منابع قیتلف بر یمبن

 . دینما ارائه رخانهیدب به را مذکور یهاصندوق هیاول

 داکثرح یلیتکم و یاتوسعه ،یجادیا التیتسه و سال کی حداکثر گردش در هیسرما التیتسه بازپرداخت دوره -9 ماده

 .باشدیم( سال پنج حداکثر بازپرداخت دوره و سال دو حداکثر جمعا تنفس و مشارکت دوره شامل)  سال هفت

 ستگاهد شنهادیپ به التیتسه بازپرداخت و تنفس ،یمدن مشارکت دوره اجرا، زمان مدت استثنا، موارد در - تبصره

 . بود خواهد رییتغ قابل رخانهیدب موافقت و یتیحما نهاد و ییاجرا

 وزارت یاقتصاد یاستگذاریس معاون از متشکل یمل یتخصص کارگروه عنوان تحت شورا لیذ یکارگروه -10 ماده

 تجارت، و معدن صنعت، وزارت هماهنگی و محیط کسب و کار معاون ،ی ج.ا.امرکز بانک یاقتصاد معاون ،(سیرئ)

 تیریمد و یزیربرنامه معاون نفت، وزارت یزیربرنامه معاون ،یکشاورز جهاد وزارت یاقتصاد و یزیربرنامه معاون

 ،یدستعیصنا و یگردشگر ،یفرهنگراثیم وزارت منابع و تیریمد توسعه معاون ،یشهرساز و راه وزارت منابع

 و اطالعات یفناور و ارتباطات ریوز معاون ،یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت اشتغال و ینیکارآفر توسعه معاون

 استیر یفناور و یعلم معاونت هیسرما جذب و تیریمد توسعه معاون ران،یا اطالعات یفناور سازمان سیرئ

 یو شورا یامور اقتصاد مقاومت سیرئ کشور، وزارت یامنطقه توسعه و یاقتصاد امور یهماهنگ معاون ،یجمهور

 رکشو محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت ،کشور بودجه و برنامه سازمان مرتبط یهابخش امور سیئر، اقتصاد

 .شودیم لیتشک شورا در ناظر یاسالم یشورا مجلس ندهینما کیو 

 اجرا نديفرا -چهارم فصل

 نیا یایمزا از یمندبهره منظور بهماه رداد م انیپا تا را خود برنامه ستیبایم یتیحما نهاد و ییاجرا دستگاه -11 ماده

 .برساند یمل یتخصص کارگروه بیتصو به و ارسال رخانهیدب به دستورالعمل

 یمعرف به نسبت ،ریال اردیلیم 3 مبلغ سقف ی تامل یتخصص کارگروه در هابرنامه بیتصو از پس یتیحما ینهادها -تبصره

  .ندینما اقدام عامل هموسس به انیمتقاض میمستق

 عالما با یمل یتخصص کارگروه توسط برنامه دییتا از پسو نهاد حمایتی  (نفت تاروز جز به)یی اجرا دستگاه -12 ماده

 یفن هیتوج نظر از اهحطر یبررس از پس و دینما اقدام مربوطه یهاسامانه در انیمتقاض از نامثبت به نسبت یعموم فراخوان
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 چوبچار در یبررس از پس یاستان تهیکم. کند یمعرف یاستان تهیکم به را منتخب یهاطرح ،از سوی دستگاه اجرایی استان

 .نمود خواهد ارسال استانی اجرایی دستگاه به را هاطرح دستورالعمل، نیا

 .است روز 15 ییاجرا دستگاه توسطدر سامانه  انیمتقاض یهاطرح رد ای رشیپذ اعالم زمان حداکثر - 1تبصره

 ییدارا و یاموراقتصاد رکلیمد ،(سیرئ) استاندار معاون هماهنگی امور اقتصادی تیعضو با یاستان تهیکم -2تبصره

 سیرئ ،استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره کل مدیر استان، یزیربرنامه و تیریمد سازمان سییر ،(ریدب) استان

 و  (مورد حسب)استانداری  شوراهای و روستائی امور کل مدیر یی،اجرا دستگاه ریمد ، استان یپارک علم و فناور

 .شودیم لیتشک (مورد حسب) حمایتی مربوطه نهاد

 یهماهنگ با اجرایی دستگاه توسط روستا در اجرا فرآیند و برنامه ها،فعالیت رسته ،منابع توزیع نحوه -3 تبصره

 گردد.می اعالم و تعیین روستایی توسعه معاونتوزارت کشور و 

 ایهطرح همربوط اطالعات سامانه در ثبت طریق از موظفند حمایتی، نهادهای و اجرایی هایدستگاه کلیه -4تبصره

 نمایند. اعالم جمهوریروستایی ریاست توسعه معاونت به را روستایی حوزه

 توسط دبیرخانه به دهیگزارش و محروم مناطق و روستاها در کار انجام نحوه و اجرا فرایند بر نظارت -5تبصره

 .پذیرد صورت جمهوریریاست روستایی توسعه معاونت

 2 تا را یاستان تهیکم توسط شدهیبندتیاولو و شده دییتا انیمتقاض ستیبایم استانی ییاجرا دستگاه -13 ماده

 . کنند یمعرف عامل موسسه به شدهمحقق اعتبارات سقف برابر

 .بود خواهد عامل موسسه عهده بر یمتقاض یاعتبارسنج و هاطرح یمال و یاقتصاد ،یفن هیتوج دییتا و یبررس -1 تبصره

 افتیدر یمتقاض از سود و اصل بازپرداخت یبرا را یکاف و الزم یهاضمانت است موظف عامل موسسه -2 تبصره

 .است عامل موسسه عهده بر اقساط سود و اصل وصول یبرا الزم یقانون اقدامات تیمسئول. دینما

 ه،یرووحدت دستورالعمل بودجه، و برنامه سازمان و وزارت یهمکار با است موظف ا.ا.ج یمرکز بانک -14 ماده

وجه و التیتسه یاعطا ق،یوثا افتیدر امور، گردش ها،درخواست و هاطرح رشیپذ در لیتسه و نحوه متضمن

 چارچوبو  عامل مؤسسه به و هیته آن، ابالغ از پس روز پانزده ظرف دستورالعمل نیا چارچوب در را التزام

 .دینما ابالغ ییاجرا یهادستگاه به دستورالعمل نیا بیتصو از پس ماه کی حداکثر ظرف را تیعامل یقراردادها

 و هاطرح مداوم شیپا به نسبت التیتسه یاعطا از پس است موظف یتیحما نهاد و ییاجرا دستگاه -15 ماده

 رخانهیدب به یابالغ چارچوب در ماهانه را عملکرد یهاگزارش و ازین مورد اطالعات و اقدام آن، یاندازراه از نانیاطم

 .دینما سالرا

 دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی مکلف است امکان دریافت اطالعات مورد نیاز دبیرخانه را به صورت برخط فراهم آورد.  -1تبصره 
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 وبند  نیا منابع از شده افتیدر یمال منابع موظفند یتیحما نهاد و ییاجرا دستگاه و عامل موسسه -16 ماده

 .ندینما ارسال رخانهیدب به یابالغدستور العمل  چارچوب در فصلی بصورت را دستورالعمل نیا عملکرد گزارش

برخط های معرفی شده جهت پرداخت تسهیالت را به صورت اطالعات طرح استعامل موظف  هموسس -1تبصره 

 د.نمای سالبه دبیرخانه ار

 ثبت هیرو قانون نیا بیتصو از پس ماه دو ظرف کشور محاسبات وانید یهمکار با است موظف وزارت -17 ماده

 ظفمو وزارتخانه نیا نیهمچن. دینما ابالغ و نیتدو را بند نیا وجوه یبرگشت و مصارف منابع، حساب ینگهدار و

تیظرف شامل بند نیا عملکرد گزارش کباری ماه سه هر هایاستاندار و ربطیذ یاجرائ یهادستگاه یهمکار با است

 بودجه و برنامه یهاونیسیکم به و هیته را شده جادیا مشاغل و افتهی توسعه و یجادیا شده، لیتکم یدیتول یها

 مجلس یاقتصاد و یاساس قانون( 44) چهار و چهل اصلاجرای  بر نظارت و دیتول رونق و جهش محاسبات، و

 .دینما ارائه یاسالم یشورا

 اراتیاخت و هاتیمسئول -پنجم فصل

 نظارت ربط،ذی حمایتی نهاد و اجرایی دستگاه عهده به دستورالعمل این موضوع هایبرنامه اجرای مسئولیت -18 ماده

 امانهس قالب در تعهدشده اشتغال عملکرد بر نظارت .است شورا عهده بر عالی نظارت و استانی کمیته عهده بر استانی

 . است اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت برعهده اشتغال رصد ملی

 دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی موظف هستند اطالعات خود را در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت نمایند.  -تبصره

 .دینما ضیتفو رخانهیدب ای یمل یتخصص کارگروه به را خود اراتیاخت و فیوظا از یبرخ تواندیم شورارییس  -19 ماده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


