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 4 از 1 صفحه

  

  تعالی باسمه

  
 

ــداف راســتاي در ــه اه ــتاد  هــايو برنام ــدهس ــاومت اقتصــاد یفرمان ــ ،یمق ــریمبن ــداوم ب ــرا ت ــروژه ياج ــاپ ــاولو يه  دارتی

ــه توجــه بــا و یمقــاومت اقتصــاد ــز بانــک 15/04/1398 مــورخ 121557/98 شــماره نامــه ب ــا یاســالم يجمهــور يمرک  رانی

 ســال شــعار تحقــق يراســتا در ياقتصـاد  يهــابنگــاه از تیــحما و یملــ دیـ تول ریمســ يهموارســاز جهــت ،(تصـویر پیوســت) 

، هـاي اقتصـادي  گـاه تـأمین تسـهیالت الزم بـراي نگهداشـت و افـزایش تولیـد و اشـتغال در بن        منظـور بـه  )،رونق تولید( 1398

 شـرایط  بـا ، %60تمـام بـا پیشـرفت فیزیکـی بـیش از      نیمـه  هـاي طـرح ها و صنوف تولیـدي و تکمیـل   نوسازي و بازسازي بنگاه

  یابد.می تخصیص دستورالعمل این در مندرج

  تعاریف )1 ماده

موانـع  قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون رفـع        61سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد موضـوع مـاده         ملـی:  کارگروه .1-1

   مجلس شوراي اسالمی؛ 30/02/97تولید مصوب 

قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون رفـع        61کـارگروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد موضـوع مـاده         اسـتانی:  کارگروه .1-2

  مجلس شوراي اسالمی؛ 30/02/97موانع تولید مصوب 

، جهـاد کشـاورزي   (دبیرخانـه کـارگروه اسـتانی)    تجـارت  و معـدن  ،صـنعت  هـاي سـازمان  از هریـک  اسـتانی:  سازمان .1-3

 ها.استان و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

ــه. 1-4 ــی: کمیت ــه بررس ــکل ايکمیت ــدگان از متش ــتانداري، نماین ــازمان اس ــايس ــتانی ه ــک ،اس ــل، بان ــرکت عام  ش

کـه در هـر یـک    (هـاي) نظـارتی بـا تشـخیص اسـتاندار محتـرم،       و عنـداللزوم نماینـده دسـتگاه    اسـتان  صنعتی هايشهرك

میــراث فرهنگـی، صــنایع  مـرتبط،  ذیـربط (صــنعت، معـدن، صــنوف تولیـدي، کشــاورزي و صـنایع تبــدیلی      هــايبخـش از 

  شود.تشکیل می متقاضیان ، جهت بررسی و پذیرش اولیه درخواستطور مستقلبهدستی و گردشگري) 

  صورت مشترك بالمانع است.بهبررسی تشکیل کمیته  :بصرهت

ســازمان هــاي اقتصــادي داراي مجــوز از وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزي، بنگــاهدامنــه شــمول:  .1-5

هـاي  و مراکـز پـژوهش  صـنوف تولیـدي داراي مجـوز براسـاس قـانون نظـام صـنفی کشـور         میراث فرهنگـی و گردشـگري،   

نفــر  100تعــداد کارکنــان آنهــا تــا الت، یدر زمــان درخواســت تســهکــه  واحــدهاي فنــی و مهندســی صـنعتی و معــدنی و 

  نفر. 100بینی اشتغال تا با پیشو  %60تمام تولیدي با پیشرفت فیزیکی بیش از نیمه هايطرحو  باشد

جمهــور در در حضـور معــاون اول محتـرم رئـیس    یکــارگروه ملـ براسـاس تصــمیمات چهـل و نهمـین جلسـه      تبصـره: 

ــیش از 09/04/97تــاریخ  ــا کارکنــان ب کــارگروه نفــر، درصــورت تصــویب کــارگروه اســتانی و تأییــد   100، واحــدهاي ب

 ، مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهند بود.یمل

ـا  بانـک  :بانک عامل  .6- 1 ـاري  همؤسسـ  ی ـانون  موجـب  بـه  کـه  بـانکی غیـر  اعتب ـا  و ق ـا  ی  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانـک  مجـوز  ب

   است. شده تأسیس

 طریــق از متقاضــیان درخواســت ثبــت کــه www.behinyab.ir نشــانی بــه یــاب،بهــین اینترنتــی ســامانه ســامانه: .1-7

 دارد. لحظه هر در را مدیریتی نیاز مورد هايگزارش و آمارها ارایه قابلیت و گیردمی صورت آن
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  فاهدا )2 ماده

ــأمین .2-1 ــال ت ــاه یم ــابنگ ــ  ،مشــمول ياقتصــاد يه ــابع داخل ــق من ــک یاز طری ــلبان ــرك   هــاي عام ــت تح ــت تقوی جه

امکـان فعالیـت کامـل آنهـا وجـود نـدارد و بـا دریافـت          نقـدینگی  تـأمین علـت محـدودیت در   که به ییهااقتصادي در بنگاه

  شود.فراهم میآنها ا افزایش اشتغال و تولید یت و یتثب امکانتسهیالت 

مشــمول جهــت  و صــنوف تولیــدي هــاي اقتصــاديگــاهنب بازســازي و نوســازيتــأمین تســهیالت مــورد نیــاز جهــت  .2-2

  .آنهاپذیري افزایش بازدهی و ارتقاي کیفیت تولیدات داخلی و رقابت، کاهش مصرف و شدت انرژي و آالیندگی

بـا پیشـرفت فیزیکـی بـیش از      تولیـدي تمـام  نیمـه  هـاي طـرح انـدازي  تکمیـل و راه تأمین تسهیالت موردنیاز جهـت   .2-3

  ؛برداريمعادن داراي پروانه بهرهیا  و 60%

هـاي اقتصـادي   اولویت اصلی پرداخت تسهیالت موضـوع ایـن دسـتورالعمل، آن دسـته از بنگـاه     

فنـی، تـوان   است که عمـدتاً داراي مشـکالت نقـدینگی بـوده و از لحـاظ ظرفیـت تولیـد، دانـش        

اندازي یـا افـزایش تولیـد باشـد، نداشـته و بـا دریافـت ایـن         مانع راهمدیریت و بازار، مشکلی که 

افــزایش و تثبیـت و یـا   ، انجـام نوسـازي و بازسـازي الزم    انـدازي سـریع  تسـهیالت قـادر بـه راه   

اقتصـادي،   اشـتغال باشـند. همچنـین میـزان تسـهیالت قابـل پرداخـت بـه هـر بنگـاه           تولید و

  وه استانی خواهد بود.براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگر

  فرایند اجرا )3 ماده

هـاي  بـه بنگـاه  هـاي اسـتانی   سـازمان توسـط  اي موجـود،  هـاي رسـانه  بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیـت     کاملرسانی اطالع .3-1

  نام در سامانه؛اقتصادي مشمول، جهت ثبت

  شده در سامانه؛بینیفرایندهاي پیش، در مشمول این دستورالعمل هاي اقتصاديدرخواست تسهیالت بنگاه ثبت. 2- 3

ــه . 3- 3 ــه درخواســت  هــايتشــکیل جلســات مــنظم و مســتمر کمیت ــق بررســی جهــت رســیدگی ب هــاي دریــافتی از طری

  ارائه گزارش به کارگروه استانی؛ وسامانه 

بررســی و  المقــدور بــا حضــور اســتاندار محتــرم، جهــتتشــکیل جلســات مــنظم و مســتمر کــارگروه اســتانی، حتــی . 4- 3

  ؛بررسی هايمیته، مطابق گزارش کشدههاي پذیرشتصویب درخواست

عنــوان دبیــر بــه ،توسـط ســازمان صــنعت، معــدن و تجــارت  هــاي عامــلبانــکابـالغ مصــوبات کــارگروه اســتانی بــه  . 5- 3

    ؛کارگروه استانی

حــداکثر مسـاعدت در بررســی،   اعمـال  و بانــک عامـل شـده بــه شـعب   هــاي ابـالغ ارجـاع سـریع و مــنظم درخواسـت   . 6- 3

ــویب،  ــرارداد تص ــاد ق ــه  انعق ــهیالت ب ــت تس ــاه و پرداخ ــه  بنگ ــه ب ــا توج ــادي، ب ــاي اقتص ــماره   ه ــتورالعمل ش ــاد دس مف

  ؛هاي عاملتوسط بانک هاي قانونی موجودبانک مرکزي و ظرفیت 15/04/1398مورخ  121557/98

 معرفــی، تقاضــا، بررســی از اعــمها، ینــدافرهــر یــک از  انتهــاي تــا ابتــدا از گرفتــهصــورت اقــدامات کلیــهالزم اســت . 7- 3

ــراردادانعقــاد  تصــویب، ــوط،  توســط تســهیالت پرداخــت و ق  ايلحظــه پــایش امکــان تــا د،وشــ ثبــت ســامانه درمســئوالن مرب

  .گردد فراهماقدامات 

بـا  بایسـت  مـی ، احـل فراینـدها  مریـک از  هـاي اقتصـادي در هـر    تصـویب درخواسـت بنگـاه   پـذیرش و یـا عـدم    عدم  .3-8

  .در سامانه ثبت شودتوسط مسئوالن مربوط، ذکر دالیل، 
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  اقتصادي بنگاه وظایف )4 ماده

در صــحیح  بــا درج اطالعــات، بنگــاه اقتصــادي متقاضــی تســهیالت، موظــف اســت درخواســت خــود را در فراینــد مربــوط 

، حـداکثر ظــرف مــدت یـک مــاه پــس از تصــویب و   بررســی کمیتــه بـه  الزم مــدارك هئــارا پـس از ثبــت نمــوده و  سـامانه 

ــه  ــی ب ــه   معرف ــل ارائ ــک عام ــه بان ــتندات درخواســتی را ب ــدارك و مس ــل، م ــک عام ــد. بان ــت   نمای ــف اس ــین موظ همچن

  مصرف نماید. شدهتعیین اهداف راستاي نیل به دردریافتی را  تسهیالت

  اجرایی عوامل وظایف )5 ماده

ــه  . 5-1 ــف ب ــتانداري موظ ــاهنگی و  اس ــول      هم ــتانی و حص ــارگروه اس ــات ک ــتمر جلس ــنظم و مس ــکیل م ــري تش پیگی

   شده، محقق شود. بینیپیش اهدافاست تا  کارگروه استانی اطمینان از ضمانت اجراي مصوبات

هــاي اســتانی اعــم از صــنعت، معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزي و میــراث فرهنگــی، صــنایع   هــر یــک از ســازمان. 5-2

مسـئولیت پیگیـري رونـد تخصـیص و پرداخـت      بـوده و  بررسـی مـرتبط    شـکیل کمیتـه  موظـف بـه ت  دستی و گردشـگري  

  دار خواهند بود. ذیربط را عهده بخشتسهیالت در 

 بـا توجـه بـه    خـود و شـده بـه شـعب    هـاي ابـالغ  ارجـاع سـریع و مـنظم درخواسـت    ضـمن  هاي عامل موظفنـد  بانک. 5-3

ــت ــانونی موجــودظرفی ــاد دســتورالعمل شــماره  و  هــاي ق ــک مرکــزي 15/04/1398مــورخ  121557/98مف حــداکثر  ،بان

 کلیــهو  عمـل آورنـد  بـه  هــاي اقتصـادي، و پرداخـت تسـهیالت بـه بنگـاه     انعقـاد قــرارداد در بررسـی، تصـویب،   را مسـاعدت  

  نمایند. ثبت سامانه دررا  متقاضیانبراي هریک از  گرفتهصورت اقدامات

ــی بانــک .5-4 ــل م ــاي عام ــته ــق بایس ــزي، صــرفاً از طری ــران،   ســتاد مرک ــتان ته ــاتمســتقر در اس ــه  اطالع ــوط ب مرب

بــا تسـهیالت پرداختــی در   ایــن دسـتورالعمل را (متناسـب   5-1نـد  موضـوع ب  هـاي اقتصــادي بنگـاه پرداخـت مسـتقیم بــه   

صـورت  از سـوي وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت بـه     در قالـب جـدول اعالمـی     )،از نظـر تعـداد و مبلـغ   هاي سامانه، فرایند

ــق دسترســی ماهیانــه و ــه  ،هــاي ایجــاد شــدهاز طری ــد تــا پــس از بررســی،  ســامانه ب ــه در ارســال نماین ــوط ب ســتون مرب

  ثبت گردد. پرداخت مستقیم آنها

  نظارت )6 ماده

 تولیـد)،  و اشـتغال  افـزایش تثبیـت و یـا   ( شـده تعیـین  اهـداف  تحقـق  بـراي  تسـهیالت  پرداخـت  اثربخشـی  پایش منظوربه

هــاي ذیـربط (صـنعت، معـدن، صــنوف    بخـش در هـر یـک از    اســتانی هـاي سـازمان  نماینـده  مســئولیت بـا  نظـارت  کمیتـه 

ــدیلی   ــی، صــنایع دســتی و گردشــگري)  مــرتبط، تولیــدي، کشــاورزي و صــنایع تب ــراث فرهنگ ــهمی ــا و طــور مســتقلب  ب

ــویت ــدگان عض ــازمان اســتانداري، نماین ــه س ــاون، وزارت کشــور، بودجــه و برنام ــاه و کــار تع ــاعی، رف  شــرکت اجتم

ــل بانــک و اســتان صــنعتی هــايشــهرك ــا تشــخیص  )هــاي(نماینــده دســتگاهو عنــداللزوم  مــورد حســب عام نظــارتی ب

 مربـوط  فـرم  تکمیـل  و بازدیـد  بـه  نسـبت  بـه بنگـاه اقتصـادي،    تسـهیالت  پرداخـت  از پـس اسـت   موظف ،محترم استاندار

ــامانه در ــدام س ــ اق ــزارش د.نمای ــايگ ــی ه ــعیت تحلیل ــت وض ــهیالت  پرداخ ــی وتس ــق از آن، اثربخش ــتاد طری  وزارت س

  د.شومی منتشر استانی و ملی سطح در تجارت و معدن صنعت،

  صورت مشترك بالمانع است.بهتشکیل کمیته نظارت  :بصرهت



  
  

  8139 سال در اقتصادي هايبنگاه مالی تأمیناجرایی  دستورالعمل
  

 4 از 4 صفحه

  موارد سایر )7 ماده

مـرتبط، برعهـده معاونـت    کشـاورزي و صـنایع تبـدیلی     بخـش در  دسـتورالعمل  ایـن  اجـراي  حسـن  بـر کلـی   نظارت .7-1

ــه ــاورزي  برنام ــاد کش ــادي وزارت جه ــزي و اقتص ــوده و  ری ــش درب ــگري     بخ ــتی و گردش ــنایع دس ــی، ص ــراث فرهنگ می

اسـت. همچنــین  میـراث فرهنگـی، صـنایع دســتی و گردشـگري      ســازمانریـزي  برنامـه و  گــذاريسـرمایه معاونـت  برعهـده  

و  مــالی تــأمین بخــشدر حســن اجــراي ایــن دســتورالعمل  بــرنظــارت کلــی  ،وزارت صــنعت، معــدن و تجــارتدر حــوزه 

 معاونـت  برعهـده  تمـام نیمـه  هـاي طـرح  بخـش  در، صـنایع  امـور  معاونـت  برعهـده  هـاي اقتصـادي  نوسازي و بازسازي بنگاه

   باشد.میبازرگانی امور اقتصادي و برعهده معاونت  ،صنوفأمین مالی تدرخصوص و  برنامه و طرح

ــارت مســئولیت .7-2 ــ نظ ــر هعالی ــراي ب ــتورالعمل اج ــر دس ــده ب ــت عه ــرح معاون ــه و ط ــدن و  برنام ــنعت، مع وزارت ص

 .دش خواهد ابالغ معاونتآن  توسطدستورالعمل  موردي اصالح و تغییر گونههر وبوده تجارت 

ــره  3و  مــاده )7( در دســتورالعمل ایــن .7-3 ــر توســط و تنظــیمتبص ــدن صــنعت، وزی ــت و تصــویب تجــارت و مع  جه

 .شد ابالغ، هااستان تولید موانع رفع و تسهیل هايکارگروهعنوان رؤساي استانداران محترم به به ،اجرا

 


