
نامه اجرايي گسترش بنگاههاي آوچك اقتصادي  اصالح آيين
  زودبازده و آارآفرين

 

هـ٣٤٩٣٢ت/٨٨٦٧شماره
وزارت آار و

اموراجتماعي

 ١٣٨۵/٢/٩   
    

 3/2/1385 مورخ 10546 بنا به پیشنهاد شماره 3/2/1385 هیئت وزیران در جلسه مورخ           
ناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی وزارت کار و اموراجتماعی و به است

  :ایران تصویب نمود
نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع   آیین          
  : شود  به شرح زیر اصالح می5/9/1384هـ مورخ 34055ت/46468نامه شماره  تصویب

  : گردد آیین نامه یادشده الحاق می) 3(به ماده ) 4(صره ـ متن زیر به عنوان تب1           
گذاری استانها   به منظور تثبیت اشتغال موجود، کارگروه اشتغال و سرمایهـ4 تبصره «          

تواند بیست درصد از تسهیالت را به بنگاههای کوچک که برای تأمین نقدینگی مشکل دارند  می
  ».اختصاص دهد

  : گردد نامه مذکور الحاق می به آیین) 16(و ) 15(، )14(، )13(یر به عنوان مواد ـ متن ز2           
نامه   شورای پول و اعتبار موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیینـ13ماده «           

نامه را همراه با افزایش مجوز  نسبت به اصالح دستورالعملهای مغایر بانکهای عامل با این تصویب
برای بررسی گزارش توجیه فنی و ) 5(ی استانها تا سقف تعیین شده مطابق دستورالعمل ماده سرپرست

اقتصادی و مالی طرحها و همچنین وامهای متقاضیان بنگاههای کوچک اقدام نموده و شرایط را به 
  .نحوی فراهم آورد که زمین، ساختمان، مستحدثات و تجهیزات بنگاه هم به توثیق درآید

بینی شده در طرح که   یارانه دولت به طرحی تعلق خواهد گرفت که اشتغال پیشـ14ماده           
برداری و اجرا محقق  گذاری استان رسیده است در زمان بهره قبالً به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه

 کسر بینی شده اشتغال از میزان یارانه مذکور در غیر اینصورت به تناسب تخطی از تعهدات پیش. شود
  .خواهد شد
 بانکهای عامل استانی موظفند گزارش عملکرد خود را براساس تعداد طرحهای ـ15ماده           

تأیید شده از نظر توجیه فنی، اقتصادی و مالی، تعداد قراردادهای منعقد شده با متقاضیان و مبلغ 
بانکهای عامل و بانک . یندتسهیالت پرداختی، هرماه به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارسال نما

مرکزی نیز گزارش ماهانه درخصوص نحوه و میزان پرداخت تسهیالت را در اختیار دبیرخانه شورای 
  .عالی اشتغال قرار دهند



 وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است به میزان هجده هزار میلیارد ریال بانکـ16ماده           
 .ی نمایدعامل به استثنای بانک مسکن معرف

  
  
 
 

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
 


