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 دکتر سید رضا فاطمی امین ، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 در ساماندهی و پیشرفت کشورر در سوب ب وش    ای کننده تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش بسیار مهم و

صونعت، معودن و    ب وش  اثرگواار بادود   در ایجاد جهش ترلید،  تراند می صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد و

 و پسوین  پیشوین  هوای  حلقوب  دادتب کب با دارا بردن کشرر را در اختیار از منابع و سرمایب ای عمده سهم تجارت
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با ترجب بوب   و کنترل روابط کالن و بین ب شی نقش تنظیم گری راهبردها و ایاایات اذ  مدیریت، کند  لاا نحره می

کوالن و   دقیو،،  هوای  ریزی برنامب برخرردار برده و نیازمند ای ویژه از اهمیت پایری، تأثیر و گااری گستره تأثیر

       بادود  کشوررمی  بور اسواش دورایط    رسوانی  روز بوب  الزم جهت بهبرد و ارتقا و پایری انعطاف و خرد با قابلیت

 )خبرگزاری مرج(

 



  

این وزارت انب حمایت از ترلید ، دانش بنیان و ادتغال آفرین در حرزه صنعت ، معدن و تجارت مامرریت اصلی 

 جهت ترسعب کسب و کارهای دانش بنیان می بادد 
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 مقدمب

درراستای حمایت از ترلید و با هدف یکپارچب سازی اطالعات  و رصد کاال در زنجیره تجاری از مبادی ترلید و 

 های نهایی ، سامانبو حمایت از مصرف کننده  کاال جهت جلرگیری از قاچاقواردات تا سطح خرده فرودی و در 

وزارت صنعت معدن و تجارت خدمات متنرعی را بب ترلیدکنندگان و صاحبان کسب و کار ارایب می نماید تا ضمن  

  مایدرقابت پایر را در کشرر ایجاد نمرده و از فعالیت سرداگران ممانعت ن افزایش داافیت ، فضای ترلیدِ

خالصب ای از راهنمای خدمات، برنامب ها و اقداماتی است کب دفتر صنایع تجهیزات  در ادامب ارائب می دردآنچب 

جهت حمایت از ترلید کنندگان تجهیزات پزدکی و آزمایشگاهی ارائب می  این وزارت انب پزدکی و آزمایشگاهی

 اهداف رون، ترلید و ترسعب اقتصادی  قرار گیرند در مسیر  ءاهللاانشآن ترلید کنندگان محترم با انجام  تانماید 
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 اولویت های سرمایه گذاری

اثر  نیشتریب یکب دارا یو تجار یمعدن ی،صنعت یضرورت دارد حرزه ها ،ها بیسرما نبیبه تیبب منظرر هدا

 یتهایها، اولر رساختیو ز یالتیمنابع محدود تسه صیدر اقتصاد کشرر هستند مش ص دده و در ت ص یب ش

متمرکز  یمحدود یها تیفعال بها بر ردت یگاار بیسرما   در سنرات گادتب بعضاًردیگ ارمد نظر قر یگاار بیسرما

ارزش افزوده نب چندان  یکاال و خدمات دارا دیترل ایمنبع محرر  عیبب صنا تران یعمدتاً م نیب نیدده است و در ا

و بهبرد  یاز خام فرود یریجلرگ ،یاداره کرد  لاا در جهت ارتقاء سطح فناور نییمترسط و پا یباال و سطح تکنرلرژ

 گاهیو جا یواردات، سطح فناور ینیگزیو امکان جا یصادرات لیپتانس رینظ ییبب داخص ها ببا ترج ،یتراز تجار

دده و بب  ییدناسا یدر سطح مل یگاار بیسرما یارزش، فرصت ها یها رهیزنج لیخدمات در تکم ایمحصرالت 

از  ییزدا تیرومبا ترجب بب ضرورت ترسعب مترازن کشرر و مح نیاست  همچن یصررت مستمر در حال بب روز رسان

 یتهایحاد، با ترجب بب مز یکارینرخ ب  یدر مناط، دارا ژهیبب و یکاریو کاهش نرخ ب افتبیمناط، کمتر ترسعب 

 کردیو سند مطلرب ترسعب با رو ییدناسا تیمز یمستعد و دارا یاستانها و دهرستانها تها،یو ادتغال فعال یا منطقب

صنایع تجهیزات تمامی صنایع منجملب در  یگاار بیسرما یتهایاولر انگریکب ب بستب نیدده است  ا نیتدو شیآما

این  خراهد برد  یدولت یتهایمالک حما بادد، یدر سطح استان و دهرستان م کیبب تاکپزدکی و آزمایشگاهی ، 

 هرسال بب روز رسانی دده و ترسط سایت وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر و اطالع رسانی می گردد  بستب

صررت نامترازن در  بب گادتب بعضاً یدر سال ها نکبیبا ترجب بب ا ،یو تجار یمعدن ی،صنعت یها تیعالوه بر اولر 

دده است و  جادیا یصادرات یها لیداخل و فراتر از پتانس ازیمازاد بر ن یها تیظرف ،یصنعت یها تیردتب فعال یبرخ

 ند،ینمایم تیفعال یاقتصاد اشیاز مق تر نییمراتب پا بب ییتهایبا ظرف، نبیزم نیمرجرد در ا یواحدها جبیدر نت

و صاحبان  یب ش خصرص یاتاقها و تشکل ها یبا هماکر یگاار بیسرما سکیر یادباع و دارا عیاز صنا یفهرست

 نیدر ا یتمام قبل مبین یگاار بیسرما لیدده است  هرچند تکم یو اطالع رسان میتنظ ترسط این وزارت انب عیصنا

  شردینم بیحرزه ترص نیدر ا دیجد یگاار بیسرمالیکن است،  دیمررد تاک کماکان ادباع عیصنا

 یتهایاولر گریاز د زیراکد ن یها طرح ای لیتعط یواحدها اءویاح ،ها یگاار بیسرما یِور رهوبه شیافزا یراستا در

بب صررت مستمر  دیگااران جد بیطرح ها و واحدها بب سرما نیا یو معرف ییو دناسا رودیبب دمار م یگاار بیسرما

  در دست اقدام است
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 یگذار هیسرمامجوزهای 

 جرازتأسیس  

 پروانب کسب 

 یبردار پروانب بهره 

 بدون کارخانب دیترل تیفعال یگراه 

جراز تأسویس   افتینسبت بب در نند ترا یم ت،یحسب مرضرع فعال ،یخدمات ای یدیهای ترل طرح یاجرا انیمتقاض

در چارچرب  زین ین خارجاگاار بیمجاز برده و سرما یحقرق ای یقی  صدور جراز تأسیس بنام د ص حقندیاقدام نما

ور جراز تأسیس بب نام چند دو ص    صدندینماآن اقدام  افتیدر بنسبت ب ترانند یها و مقررات مربرط م دستررالعمل

هوا     صدور جراز تأسیس ترسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اسوتان ستیمجاز ن یچند د ص حقرق ای یقیحق

 بر عهده مسئرل منطقب است  یاقتصاد ژهیصدور آن در مناط، آزاد و و تیو مسئرل ردیپا یانجام م

 رییو منظرر تغ تراند صادر درد  بب مرجرد می یترسعب واحدها ایو  دیجد تیظرف جادیمنظرر ا  بب تأسیس یجرازها

 صادر خراهد دد  یدیجراز تأسیس جد زیطرح ن تیانتقال مالک اینام و 

 طرح از ی  در صررت برخررداردرد می نییمربرط تع یها در دستررالعملو اعتبار جراز تأسیس محدود برده  مدت

 خراهد دد  دیتمد یبعد یها دوره یمرجع صدور، جرازتأسیس برا صیمناسب، بب تش  یکیزیف شرفتیپ

صوادر   سوالب  کیو واحد با مودت اعتبوار    یدر چارچرب دستررالعمل ،یها تیتأسیس در اکثر ردتب فعال یجرازها

عمرمواً   نوب یزم نیها در ا طرح یندادتب و اجرا یا کب صرفاً جنبب منطقب یخاص کشرر تیردتب فعال 11 یبرا درد؛ یم

 ی، صدور جراز تأسیس بوا همواهنگ  دهد یمرقرا ریمرجرد در چند استان را تحت تأث یها رساختیو بعضاًز یمنابع مل

دوامل   عیصونا  نی  ادرد یطرح انجام م یستاد وزارت انب و ترسط اداره کل صنعت معدن و تجارت استان محل اجرا

 ،یو تجوار  یسورار  یخردروهوا  نیو طوال، همچنو   رمینیآلرم ،یفرالد، مس، سرب و رو رهیاعم از زنج یمعدن عیصنا

 نیو اسوت  صودور مجورز در ا    یمیپترودو  عیو صنا شگاهیو بالگرد، احداث پاال مایهراپ ،هزار تن 5 یباال یدناورها

 رینظ ییربنایامرر ز نیاز امکان تأم نانیمستلزم حصرل اطم بدواً ع،یصنا ریعالوه بر دستررالعمل حاکم بر سا ع،یصنا

 است  یطیمح ستیز بیو مرافقت اول یدانش فن رساخت،یز

تابع  ت،یخاص فعال تیبا ترجب بب ماه زیاست راج رمز ارز ن نبیصدور جراز تأسیس در زمیاد دده ، بر مرارد  عالوه

 ریپوا  دوره امکوان  کیو  یاعتبار مجرزصرفاً برا دیماه برده و تمد 6 زیاست و اعتبار مجرز آن ن ییدستررالعمل مجزا

 است  ازیبرق مرردن نیتأم امکان بر یمبن رویوزارت ن دیمجرز مستلزم تائ نیاست  صدور ا

در چوارچرب   خاص بورده کوب جوراز تأسویس آن     یها تیاز جملب فعال زین و ترلید کاالهای دخانی افزار نرم دیترل

 مجزا صادر خراهد دد  یدستررالعمل

ترانود   موی  یکب بب مرجب آن متقاض درد یبا صدور پروانب اکتشاف آغاز م یگاار بیسرما تیحرزه معادن، فعال در

و  رهیو ذخ یبو یتقر زانیبر اساش م ،یاکتشاف اتیبردن عمل زیآم تی  در صررت مرفقدینما دروعاکتشاف را  اتیعمل

 دد  دکشف بب نام دارنده پروانب اکتشاف صادر خراه یمعدن، گراه اریع
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احوداث سوایت   و  یصوادرات  یهوا  انوب یتأسویس انبوار، پا   یجرازهوا  زیو ن تجاریی و خدمات یها تیحرزه فعال در

  درد یصادر م انیحسب درخراست متقاض ای و زنجیره چندمنظررههای بزرگ  المللی، فرودگاه های بین نمایشگاه

و  تیو ظرف ینو یب شیپو  ،یوکار بنگواه و مش صوات متقاضو     تأسیس صادره، عالوه بر دناسب کسب یجرازها در

  درد یدرج م یو برآورد کاردناس یبیصررت تقر بب یگاار بیسرما مش صات

 اتیو برده و عمل یخدمات اییتجار ،یمعدن ،یاحداث بنگاه صنعت اتیعمل لیصرفاً جهت تکم تأسیس یصدور جرازها 

 است  یبردار ارائب خدمت مستلزم صدور پروانب بهره ایاز معدن  یبردار بهره ،یصنعت یکاال دیترل

 یگاار بیاز سرما یبردار منظرر امکان بهره بب ی،خدمات ای یتجار ی،معدن ی،احداث واحد صنعت اتیعمل لیپس از تکم

اسوت   یجرازتأسویس مجورز   ی  بب عبارتدرد یصادر م یبردار ارائب خدمت، پروانب بهره ایکاال  دیصررت گرفتب و ترل

 ارائب خدمت  ایو  دیترل یاست برا یمجرز یبردار پروانب بهره کبیطرح و احداث واحد در حال لیتکم یبرا

 ارائب خدمت خراهد برد  ایدیامکانات ترل بیکل نیو تأم یطیمح ستیمستلزم مرافقت ز یبردار پروانب بهره صدور

 یبوردار  در پروانوب بهوره   دیترل یتران اسم د،یخط ترل یسنج تیو ظرف دیطرح، بازد لیپس از تکم ع،یحرزه صنا در

 ل،یو بوب هور دل   دیو در صررت از دست رفتن امکانات ترل کنیل هنامحدود برد یبردار پروانب بهره  اعتبار درد یدرج م

  درد میابطالترسط اداره کل صنعت معدن و تجارت استان  یبردار مجرز بهره

تراند نسبت بوب ثبوت درخراسوت صودور      می ،برداری بهره اتیکشف جهت آغاز عمل یحرزه معادن، دارنده گراه در

برداری معدن در چارچرب قوانرن معوادن بااعتبوار ده سوالب صوادر         پروانب بهرهدینما اقدام برداری معدن بهرهپروانب 

بادود  دارنوده پروانوب     یبر معادن متصورر نمو   یتیصرفاً بهره بردار معدن برده و لاا مالک ،خراهد دد  دارنده مجرز

 عیصنا یدست نییمحصرالت پا دیفرآوری و ترلندیاکتشاف و است راج برده و فرا اتیبرداری معدن مجاز بب عمل بهره

 ،یفورآوری موراد معودن    یبرا عمرماً ی،معدن عیصنا یو لاا واحدها رودیدمار م بب یصنعت یتهایدر زمره فعال ،یمعدن

قوانرن معوادن،    یوی نامب اجرا نییآ 91طب، ماده  کنیل ؛ندینما یاقدام م یبرداری صنعت پروانب بهره افتینسبت بب در

 ،اریو در محدوده معودن در اخت  و برداری معدن بهرهترانند در چارچرب طرح  یبرداری معدن م دارندگان پروانب بهره

قبیل  نیمرظاند با ا زین ییاجرا یها نسبت بب احداث واحد فرآوری، اقدام نمرده و دستگاه جراز تأسیسبب  ازیبدون ن

  ندینمارفتار  جراز تأسیس یدارا یحدهاهمانند وابرداران  بهره

و امکانوات ارائوب خودمت،     ها( )بنا و زیرساختمستحدثات لیپس از تکم زین یو خدمات یتجار یها تیحرزه فعال در

 متناسب با جراز تأسیس و امکانات مرجرد واحد صادر خراهد دد  یبردار پروانب بهره

مجورد   در مرحلب احوداث، بوب   سیجراز تأس افتیبب در ازیو بدون ن ینظام صنا در چارچرب قانرن ،یصنا یواحدها

  ندیمربرط، اقدام نما یها بیاتحادی پروانب کسب با هماهنگ افتینسبت بب در ترانند یمت،یفراهم ددن امکان فعال

بب احداث واحود   ازیو بدون ن یابیو بازار یمهندس ،یاز امکانات طراح یریگ کب با بهره ییبر مرارد فرق، واحدها عالوه

 یواحودها  ریسوا  و امکانوات  تیاز ظرف یریگ دده محصرل با بهره یسپار  برون دیمند بب ترل عالقب ،یمعدن ای یصنعت

 یمجورز بورا   نیا افتی  درندیبدون کارخانب اقدام نما دیترل تیفعال ینسبت بب اخا گراه ترانند یهستند، م یدیترل

 بوال  یملک ای یجاریدادتن دفتر کار است اریو در اخت ینشان تجار ایاز برند  یو در صررت برخرردار یاد اص حقرق

  است ریپا امکان برداری با دارنده پروانب بهره دیمعارض و قرارداد ترل
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 و معافیتها  گذاری های سرمایه مشوق

خاا    یگااا   هیسارما  یهاا  مشاوو  مشاو    ،یو تجاا   یمعدن ،یصنعت یها تیمنطبق بر اولو یها تیفعال

از  یمناد  بهاره  م،یمسات   یها اتیقانون مال 132موضوع ماده  یاتیمال تیها شامل معاف مشو  نیخواهند شد. ا

منااب  و   صید  تخصا  تیا اولو ،یباان   التیبهاره تساه   یحا یها، اعوا  نار  تر   بانکی الیو   یا ز التیتسه

 قیمصااد  گار یاز د زیا ن یصانعت  یهاا  د  شاهر   نیزم نهیهز طیا ز، ت س صیتخص تیاست. اولو ها رساختیز

 . ود یبه شوا  م یگاا  هیسرما یها مشو 

د   یانرژ یها حاملی برا یحیاعوا  نر  تر  ،یصاد ات یو و ود به بازا ها یریپا  قابت شیافزا ید   استا 

 یاعطاا  ،یالوللا  نیو ب یمل یها شگاهینوای برگزا  یبرا طیشرا لیتسه نیهوچن ک،یبر و استراتژ یانرژ  یصنا

عناوان مشاو     باه ه شارفت یپ یفنااو  باا    یاسات را  صانا   طیشرا لیو تسه انیبن دانش  یصنا یبرا التیتسه

 لیا ، تطوتواا    واه ین هاای  طار   لیاز ت و تیواحد   هت  نید  نظر گرفته شده است. هوچن یگاا  هیسرما

 قرا  خواهد گرفت. یریگید  موا د خا  مو د پ یافتید  التیدو ان مشا کت، تنفس و بازپرداخت تسه

ی هاا  تیا حوا ،یاقتصااد م ااومت   یهاا  اسات یمنطبق باا س  ییزا د ون شیو افزا ی هت ا ت اء توان داخل د 

و  یو خادمات  یدیا مطابق با قانون حداکثر اساتفاده از تاوان تول   یداخل یکاال دیو الزا  واحدها به خر یا تعرفه

 است. یو تو ه  د دیمو د تأک ،یرانیا یاز کاال تیحوا

د   یعنوان  اه اا   حوزه، به نیامو  د  ا لیو تسه هیبازا  سرما یها تیاز ظرف یریگ ها به بهره بنگاه قیتشو 

 شده است. یاتیعول یمال نیتأم یگسترش ابزا ها

سیاستگاا ی و یا اعطای تسهیالت سرمایه ثابت )تهیه ماشین آالت و زمین و ...( و سارمایه د  گاردش )تهیاه    

 و هزینه های  ا ی و...( بصو ت  یالی و ا زی باه واحادهای تولیادی، کاه بصاو ت م طعای وضا         مواد اولیه

 می شوند. به عنوان نوونه د  حا  حاضر: 

    تسهیل د  امر اعطای تسهیالت سرمایه د  گردش )تهیه مواد اولیه و ...( از محل مناب  تخصیصی صندو  توسعه ملای و از طریاق

  صندو  به بنگاههای تولیدی یا از محل مناب  داخلی بان ها بانک های عامل طرف قرا داد

   د  این  وش توامی واحدهای تولیدی سرمایه پایر ، پروژه های ملی دا ای تو یه اقتصادی و شرکتهایی   -مشا کت بین اشخا

که برای تامین مالی نیاز به مشا کت با سرمایه گاا ان دا ند ام ان تامین مالی خواهند داشت و معافیت مالیاتی برای سرمایه گاا  

ت ال  از بان ها و ا کان بازا  سرمایه د  فرآیند، تامین مالی بلند مادت حاداقل دو   و سرمایه پایر، چاب ی د  فرآیند ا را بدلیل اس

قانون  ف  موان  تولید  قابات پاایر و ا ت اای نظاا  ماالی       3۳ماده   قا  کالن از مزایای این  وش می باشد که مطابق باسا  د  ا

و اصاالحات   3/12/13۱۱انون مالیات های مست یم مصوب م ر ( به ق 13۱ن زیر به عنوان ماده )مت - 3۳ماده }ی باشد : م کشو 

ا اشخاصی که آو ده ن دی برای تأمین مالی پروژه ا طر  و سارمایه د  گاردش بنگااه      م ر  13۱ماده : بعدی آن الحا  می شود

ای پو  و اعتبا  های تولیدی  ا د  قالب ع ود مشا کتی فراهم نوایند، معاد  حداقل سود مو د انتظا  ع ود مشا کتی مصوب شو 

از پرداخت مالیات بر د آمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معاد  سود پرداختی ماکو  به عنوان هزینه قابل قباو   

ا استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سا  نوی تواند آو ده ن دی  ا از بنگاه تولیادی  1تبصره  .مالیاتی تل ی می شود

. د  صو ت کاهش آو ده ن دی، به میزان ا زش  وز معافیت استفاده شده، مالیات سا  خروج آو ده ن دی، اضاافه مای   خا ج کند

ا تشخیص تح ق به کا گیری آو ده ن دی برای تأمین مالی پروژه ا طر  یا سرمایه د  گردش با ادا ه امو  مالیااتی   2بصره . تشود

   .حوزه مربوط است

(https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208 ) 
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  قانون  ف  موان  تولید : تاامین ماالی بنگاههاای     1۱تسهیالت  ونق تولید و اشتغا  )سرمایه ثابت و یا د  گردش( بند الف تبصره

 (www.Khedmat.mimt.gov.ir% )۱۳پیشرفت فیزی ی باالی تولیدی کوچک و متوسط و طر  های نیوه توا  دا ای 

 ( تسهیالت نوسازی و بازسازی خطوط تولیدwww.Khedmat.mimt.gov.ir) 

      اعطای تسهیالت مالی، صدو  ضوانتنامه ها و سرمایه گاا ی  یسک پایر از طریق صندو  حوایت از تح ی اات و توساعه صانای

  (www.esfrd.irال ترونیک )صحا(. )

 های نوین تامین مالی )بازا  سرمایه(  وش  

 داده خواهد شد.  ادامه توضیحکه موا د فو  د  
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  :گمرکیحمایتهای 

ا زاء و قطعات وا ده توسط واحدهای تولیادی  هات اساتفاده د  سااخت کاالهاای داخلای کاه باه          .1

از بیست د صد ح و  و ودی متعل ه  استتشخیص وزا ت صنعت معدن و تجا ت فاقد ساخت داخل 

 قانون  ف  موان  تولید  قابت پایر( 3۱بند چ  ماده  2تبصره  3) زء  .استمعاف 

 
https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208 

 

و ح او  گورکای و ساود باز گاانی و     ی عوا ض ها نهیهزاز پرداخت  انیبن دانش مؤسساتو  ها شرکت .2

آیین نامه ا رایی قانون حوایات از شارکتها و مؤسساات داناش      -فصل ششم  -1۳)ماده  .عوا ض صاد ات معاف هستند

 (13,1،۳۱،21مصوب  بنیان و تجا ی سازی نوآو ی ها و اختراعات
https://qavanin.ir/Law/TreeText/189629 

 
وا دات ماشین آالت و تجهیزات خط تولید به تشخیص وزا ت صنعت، معدن و تجا ت )عاد  سااخت    .3

داخل( توسط واحدهای تولیدی و صنعتی مجاز، از پرداخت مالیات بر ا زش افزوده معاف مای باشاند.   

 دت می گردد.()مبلغ بصو ت چک د یافت و بعد ا  نصب ماشین آالت عو

)قطعات تلفن  High Techاعطای تخفیفات پله ای د  ح و  و ودی قطعات وا داتی تولیدات صنای   .4

بار  هوراه، تجهیزات پزش ی، لواز  خانگی، وسایل ال ترونی ی و برقی به استثناء قطعات خاود و و ...(  

قانون  فا    3۱تسهیالت بند چ ماده )(IPI: Item Price Indexاساس د صد ساخت داخل قطعات منفصله )

 (موان  تولید  قابت پایر 

  https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208 
 

ح و  و ودی قطعات و لواز  و موادی که برای مصرف د  ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد  .5

وا د می گردد د  موا دی که مشوو   دیفی از  دو  تعرفاه شاود کاه مجووعااخ مأخاا       یا دستگاهها

ح و  و ودی آن بیشتر از  و  مأخا ح و  و ودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و 

نظا ت وزا ت صنعت، معدن و تجا ت به میزان مأخا ح و  و ودی شیء یا مااده یاا دساتگاه آمااده     

 (قانون امو  گورکی 121تسهیالت ماده  ).ی شودمربوط وصو  م

ام ان عودت ح و  و ودی مواد اولیه کاالی صاد اتی از محال و ود موقات باا تاییاد کیال )میازان(        .۱

 .به گور  از طرف وزا تخانه مصرف

قاانون م ار ات صااد ات و وا دات و نتیجاه  ا زیاابی       5منط ی ساازی ح او  و ودی )طباق مااده      .7

آیین نامه ا رایی قانون ماکو ( به منظو  توانوندسازی واحدهای تولیدی و ام ان کویسیون ماده یک 

 . قابت قیوتی تولیدات داخلی با کاالهای وا داتی مشابه

 اخا تر یحات تعرفه ای از سایر کشو ها برای کاالهای ساخت داخل صاد اتی .۱

https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208
https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208
https://qavanin.ir/Law/TreeText/189629
https://qavanin.ir/Law/TreeText/189629
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 :ی مالیاتیها تیمعاف

تح یق و  یها تیناشی از قرا دادها و فعال انیبن دانش ها و مؤسسات د آمدهای مشوو  مالیات شرکت .1

سا  از مالیاات موضاوع    پانزدهبه مدت  انیبن و تولید محصوالت و خدمات دانش یساز یتوسعه، تجا 

هاا و   ناماه ا رایای قاانون حوایات از شارکت      آیاین   2۳ماده  ) .مست یم معاف هستند یها اتیقانون مال 1۳5ماده 

 (هیأت وزیران 21/۳۱/13,1مصوب  ها و اختراعات سازی نوآو ی تجا یبنیان و  مؤسسات دانش

 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/822949 

 

 
د آمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخا  ح وقی غیردولتی د  واحدهای تولیدی یاا   .2

از طرف مرا   قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره بردا ی صاد  و یاا   13,5از ابتدای سا   معدنی که

قرا داد استخراج و فروش منع د می شود از تا یخ شروع بهره بردا ی یا استخراج و فاروش باه مادت    

لای  پنج سا  و د  مناطق کوتر توسعه یافته به مدت ده سا  با نر  صفر مشوو  مالیات می باشاد. و 

( ذیل این ماده، د آمد واحدهای تولیدی و معدنی مسات ر د  شاعاع ی صاد و بیسات     3طبق تبصره )

)باه اساتثنای شاهرکهای صانعتی اساتانهای قام و ساونان( و پنجااه          کیلومتری مرکز استان تهاران 

کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای بیش ازسیصد هزا  نفر 

مشوو  محاسبه مالیات به نر  صفرماده مااکو  نوای باشاند. واحادهای تولیادی فنااو ی        وعیت، 

شارکتهای  . البته بدیهی است کاه  اطالعات د  توا  ن اط کشو  مشوو  نر  صفر این ماده می باشند

 دانش بنیان مو د تایید کا گروه ا زیابی و تایید صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان، طبق مااده 

آیین نامه ا رایی قانون حوایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، می توانند از معافیت مالیااتی   ,

اصالحی قانون مالیات های مست یم   132آیین نامه ا رایی ماده  2تسهیالت ماده ) سا (  برخو دا  شوند. 15)به مدت 

 (ا  مالی کشو  قانون  ف  موان  تولید  قابت پایر و ا ت ای نظ 31موضوع ماده 
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 :ها مشرقحمایتها و سایر 

 .ام ان استفاده از تسهیالت  یالی و ا زی صندو  توسعه ملی •

)سازمان گسترش و نوسازی صنای  ایران ا سازمان توساعه و نوساازی    یا توسعه یها ام ان مشا کت سازمان •

 .مناطق کوتر توسعه یافته یگاا  هیسرما یها معادن و صنای  معدنی ایران( د  ا رای پروژه

کیلاومتر   5۳کیلومتری تهاران و   12۳ام ان است را  صنای  دانش بنیان و هایتک د  داخل محدوده  شعاع  •

هر  ها و ها از قبیل پا   های علم و فناو ی، مراکز  شد دانشگاهی و ش کیلومتر مراکز استان 3۳اصفهان و 

ها ماو    4۱۱۳۱/ت12۳,77محیطی مطابق مصوبه شوا ه مناطق صنعتی داخل شهر بر اساس  ده زیست 

هیات وزیران که فهرست کاالهای مشوو  بصو ت دو ه ای د  کا گروه متش ل از معاونت علوی 15/,/13,4

 و فناو ی  یاست  وهو ی، سازمان محیط زیست و وزا ت صوت بروز سانی می گردد.

وزا ت  134۱/2/1۱/  ماو    ۱2۱)گزا ش شوا ه  134۱/3/2۳با تو ه به مصوبه هیات وزیران د   لسه مو   

کیلومتری قبالخ ف ط با ا ازه هیات دولت ام ان پایر بوده  12۳اقتصاد( ایجاد صنای  د  تهران و حومه تا شعاع 

شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود  ا د  محدوده شهر تهران و دیگار شاهرها باا     است.

سیاست های وزا ت صنعت، معدن و تجا ت د  سرمایه گاا ی و   محیطی مست ر نوایند. عایت م ر ات زیست 

احداث واحد تولیدی  دید یا ا ت اء سطح بنگاههای فعلی بار تولیاد صااد ات محاو  و اساتفاده از توانونادی       

و ود   واحدهای تولیدی دانش بنیان به منظو   ف  نیاز بازا  داخل و کاهش وابساتگی باه وا دات و هوچناین   

موثر به بازا های بین الوللی و منط ه می باشد. د   استای موضوع دستو العول  اواز تاسایس و پرواناه بهاره     

و فرآیناد گاردش کاا      ۱۳۱1بردا ی  هت صنای  پیشرفته و شرکتهای و موسسات دانش بنیاان باه شاوا ه    

معادن و تجاا ت اساتانها باا     به سازمانهای صانعت،   13,5/7/1۳مو    ,۱۳/15417مربوطه طی نامه شوا ه 

 تسهیالت بیشتر نسبت به سایر صنای  ابالغ گردید.

ا ایه سهویه مواد پلیوری و پتروشیوی و و   های فلزی مو د نیاز تولید از طریق معرفای وزا ت صاوت باه     •

 (www.Khedmat.mimt.gov.irبو س کاال  )

 معرفی  هت د یافت سهویه سوخت  توسط وزا ت صوت •

قاانون   47)بند )پ( ماده  موقت بدون پرداخت عوا ض پرداخت گورکی برای پردازش کاالی صاد اتیام ان و ود  •

 (امو  گورکی
 ی شرکت د  نوایشگاه و بازا یابی(ها نهی)هز یصاد اتاعطای  وایز و یا انه  •

 )قانون معافیت صاد ات( معافیت کاالهای صاد اتی از کلیه عوا ض •

باه غیار از   ) یاقتصااد و مواد اولیه به مناطق آزاد صانعتی تجاا ی و منااطق ویاژه      آالت نیماشآزادی و ود  •

د  خصو  وا دات مواد اولیه و قطعات مو د نیاز تولیاد باه منااطق     هیات وزیران تصویب نامه)  ی و قایق تفریحی(سوا  لیاتومب

  (۳7،,13,7،۳مصوب  صنعتی و ویژه اقتصادی -آزاد تجا ی 
https://qavanin.ir/Law/TreeText/263454 

 
ویاژه د  ماوا د مرباوط باه      بر سی و اتخاذ تصویم د  خصو  حل و فصل مش الت واحدهای تولیدی، باه   •

هاای معاو  و هوچناین  فا       توا ، تأمین مالی، تعیین ت لیاف بادهی    اندازی طرحهای نیوه   ت ویل و  اه

https://qavanin.ir/Law/TreeText/263454
https://qavanin.ir/Law/TreeText/263454


 

 

1۳ 

 

هیل و  ف  موان  ستاد تسد  مش الت مرتبط با محیط زیست، مناب  طبیعی و معادن و  ف  موان  صاد اتی، 

 (قانون  ف  موان  تولید  قابت پایر - ۱1)ماده  .تولید

 
https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208 

 

تاوان   قانون حاداکثر اساتفاده از    17و  5استفاده از اختیا ات قانونی تفویضی به وزا ت متبوع مطابق مواد   •

حوایت از کاالی ایرانی به منظو  حوایت از تولیدات داخل د  برگزا ی مناقصات  وی کشو  تولیدی و خدمات

 قانون 2)خرید کاال( و انجا  پروژه های دستگاههای ا رایی مشوو  ماده 

 

 

 

 

 

 

  :سرمایب گااری خارجی

 

 ی و د صد مشا کتگاا  هیسرمانبود محدودیت از نظر حجم  •

 ی سیاسی توسط دولتها سکی ی خا  ی بابت گاا  هیسرماتضوین  •

 گاا ان هیسرماتضوین و ود و خروج اصل، سود و اقساط تسهیالت مالی  •

 خا  ی گاا  هیسرماآزادی صاد ات کاالی تولیدی بنگاه اقتصادی با مشا کت  •

 ی مجاز برای فعالیت بخش خصوصی ایرانها نهیزمی خا  ی د  کلیه گاا  هیسرماام ان  •

  مناد  بهاره داخلای   گااا ان  هیسارما و تسهیالت، مشابه  ها تیحوای خا  ی از کلیه ح و  و ها یگاا  هیسرما •

 است.

سازمان سرمایه گاا ی و کوک تا نوای برای اخا اطالعات ت ویلی د  حوزه سرمایه گاا ی خا  ی میتوان به 

 از طریق لیک زیر مرا عه نوود. های اقتصادی و فنی ایران

 
https://investiniran.ir 

 

 

  

https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208
https://qavanin.ir/Law/TreeText/248208
https://investiniran.ir/
https://investiniran.ir/


 

 

11 

 

 تامین مالی و تسهیالت بانکی-1

مرجرد  یها تیظرف ای یبانک التیتسه درصررت لزومو یاعم از آورده مجری و سرمایب در گردش منابع مال نیتام

 بب درح زیر ترضیح داده می درد : وزارت انب ،های  یا ابزارهای نرین مالی و سایر حمایت بیدر بازار سرما

 

 از بازار سرمایب الف   تامین مالی 

 

 تامین مالی زنجیره ای-1-1

 یدر حال یندارند ا یبگال یبب منابع مال یناکاف یاز دسترس یراندر ا یاقتصاد هایوکارها و بنگاه صاحبان کسب

 1371از سال  ینگینقد کب، یطرر دادتب است  بب یترجه ردد قابل یردهب اخ 3 یط یراندر ا ینگیاست کب حجم نقد

دده نامرلد برده و چندان در  یجادا ینگیبرابر دده است  در واقع نقد 2012 یمل یدبرابر و ترل 1257، 1398تا سال 

تمام  یمتن قباال برد یاقتصاد هاییتفعال یدر ارتباط با تأمین مال یگرمرلد جاب نشده است  مسئلب د هاییتفعال

نرخ ردد  کب ی، درصررتمیبادددرصد 24تا  18 ینصررت مترسط ب بب یاست  نرخ بهره بانک یبانک یالتدده تسه

 یصدر ت ص هااست بانک ینتجربب کرده است  نکتب جالب ا یزرا ن یمنا یرمقاد یراخ هایسال یط اقتصادی

متناقض  یمسائل منجر بب معما ین  اکنندیم یبردن منابع مال یاذعان بب ناکاف یاقتصاد هایبب بنگاه یالتتسه

 ییاست ابزارها و بسترها یازمعما و معضل ن اینحل  یبرادده است   یبب منابع مال یدسترس یتو محدود ینگینقد

و  یمنابع مال وریبهره افزایش ها،بنگاه یمال یتبب امرر مرلد، بهبرد دمرل ینگینقد یتدرد کب قادر بب هدا یفتعر

است   یکردرو ترینراستا مهم یندر ا اییرهزنج یتأمین مال ی،جهان یاتتأمین درد  بر اساش تجرب هایینبکاهش هز

 ی  در تأمین مالکند یم یعکاال و خدمات در اقتصاد ترز یدرا متناسب با چرخب ترل ینگینقد ای یرهزنج یتأمین مال

 ینگیو عالوه بر تأمین نقد درد یم یکپارچبآن  یتا انتها یرهزنج یکاال از ابتدا یدترل یتأمین مال یندفرا ای، یرهزنج

کاهش  یزرا ن یتأمین مال های ینبرا کاهش داده و هز یمصارف مال لی،از انحراف منابع ما یریو جلرگ یدمتناسب با ترل

 است: یرطرر خالصب دامل مرارد ز بب اییرهزنج یتأمین مال هاییره  ددهد یم

 یند یدخر •

 یالتپرداخت تسه  •

 یافتنیاسناد در یلتنز •

 یافتنیاسناد در یاوراق بهادار ساز •

 مطالبات فرودنده( ی)تأمین مال یتعامل •

 (یدارخر یپرداختن یها حساب یمعکرش )تأمین مال یتعامل •

 

 ی:ا رهیزنج یمال نینظام تأم یساز ادهیپ یها تیمز

 اقتصاد و معامالت یمال انیجری رایو نظارت پ تیدااف شیافزا 

 یمنابع مال صیت ص ییکارا شیکاهش انحراف منابع و افزا 
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 یدیترل یبنگاهها یمال نیتأم ندیدر گردش و بهبرد فرا بیبب سرما یدسترس عیتسر 

 در گردش بیسرما یمال نیتأم یبرا دیجد التیتسه افتیبب در ازیکاهش ن 

 بانکها یرجاریکاهش مطالبات غ 

 یو کمک بب اصالح نظام بانک یساز نبیزم 

 لتمام دده محصر نبیکاهش هز 

 بنگاه ها یمال نیتام یروش ها ریاز سا یناد یآثار تررم لکنتر 

 

 :یا رهیزنج یمرسرم با رودها یروش ها سبیمقا

 عیو و ترد یاعتبوار  یپوس از بررسو   یبا مراجعب بب نهاد مال یدر گردش ، متقاض بیسرما نیمرسرم تام یدر روش ها

 ید نما یاقدام م التیتسه افتیالزم مناردا نسبت بب در نیو تضام ،یوثا

دوده و بعود از    ییو فرودونده دناسوا   داریو م تلوف خر  یحلقب ها دیحتما با نیتام رهیبر زنج یمبتن یدر رودها

بادود    دهیدر سامانب جامع تجارت بب ثبت رس نیما ب یف معامالت کیکامل حلقب ها،  صررتحساب الکترون یهماهنگ

 ،یو هوا ازطر  رهیزنج یمال نینسبت بب تام یاسناد مطالبات و اعتبار سنج یپس از بررس ینهاد مال ایپلتارم و  تاینها

  دینما یاداره دده اقدام م یابزارها

 :نیتأم رهیزنج یمال نیتأم یها رهدی

 یافتنیاسناد در لیتنز 

 نید دیخر 

 (مطالبات فرودنده یمال نیتأم)تیعامل 

 (داریخر یپرداختن یحسابها یمال نیتأم)معکرش تیعامل 

 یافتنیاسناد در یاوراق بهادار ساز 

 التیپرداخت تسه 

 :نیتأم رهیزنج یمال نیتأم یابزارها

 یکارت اعتبار 

 یکیبرات الکترون 

 یکیساتب الکترون 

 (گام)اعتبار مرلد یاوراق گراه 

 مدت دار یداخل یاعتبارات اسناد 

 مجاز یو تجار یمال یابزارها ریسا 
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 :ای زنجیره گام های اجرایی تامین مالی

 

 

 یاتینمرنب عمل

 

 

 :یا رهیزنج یمال نیثبت اسناد جهت تام یراهنما

 یمال نیبا هدف تحق، تام یوزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکز انیبب تااهمات صررت گرفتب م تیبا عنا 

 ،یاز طر یکیاستعالم صررتحساب الکترون نکبینظر بب ا ،یفعاالن تجار یدمات براخو  التیو ارائب تسه یرهایزنج

 یط د،یآ یبب دمار م التیتسه نیاز ا یرردارخبر یبرا یاساس یدرطها شیاز پ یکیسامانب جامع تجارت بب عنران 

  بادد یم یضرور انیمتقاض بیکل یبرا لیمراحل ذ

 یثبت نام در سامانب جامع تجارت و اخا نقش تجارالف  

ثبت نام، مراحل ثبت نام و  یو انت اب منر  www.ntsw.ir ینترنتیبا مراجعب بب آدرش ا ستیبایم انیمتقاض بیکل

درکت و  ینسبت بب معرف دیدادتب بادد، با یحقرق تیکب کاربر د ص یدر صررت  ندینما لیسامانب را تکم نیدر ا

  صنعت  تعیین
  هدف

 شناسایی  حلقه 
 های   مرتبط با

 و  تأمین زنجیره  
 هماهنگی   بین

  آنها

 فرآیند احصاء  
 جریان  نقدینگی 

   کاال و

  شناسایی
 و  بانکهای  عامل 
 مراجعه  به  نهاد 

  یا   بانک و ) مالی 
  ( پلتفرمها

 اعتبار  ، سنجی
 و  وثایق  تودیع 
  تضامین

  استعالم
 صورتحساب 

 در  الکترونیک
 جامع  سامانه 

  تجارت

   مالی تأمین
  با  ای  زنجیره

  از  یکی  ابزارهای
  موجود
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ا نقش تجارت خا"با انت اب  ،یحقرق ای یقیحق بینقش پا افتیپس از در  دیاقدام نما یحقرق بیا نقش پاخا

  دینما     اقدامواردکننده، عمده فروش و دکننده،یدامل ترل ینقش تجار افتینسبت بب در "یلخدا

 اخا دناسب کاالب  

  ندیا دناسب کاال نماخمربرطب اقدام بب ا یکاالها یبرا ستیبایکنندگان کاال م نیتام بیکل

دناسب کاال از  افتینسبت بب در دیوجرد دادتب بادد با یتصاصخا دناسب اخماکرر امکان ا یکاال یبرا چنانچب

 یوجرد ندادتب بادد برا یتصاصخا دناسب اخکب امکان ا ی  در صررتندیاقدام نما "دناسب کاال اتیعمل"ب ش 

  ندیاستااده نما یاز دناسب عمرم ردخ یکاال

 بت اسناد ورود و  فروش در سامانب جامع تجارتج  ث

نسبت بب ثبت اسناد ورود کاال دامل  تیمتناسب با نرع فعال ،یلخپس از ورود با نقش تاجر دا ستیبا یم انیمتقاض

روش را متناسب با نرع کاال در سامانب و     اقدام نمرده و سپس اسناد ف دیرخاسناد  دییاظهار واردات، تا د،یاظهار ترل

ثبت اسناد  یو راهنما شردیم نییروج متناسب با هر کاال تعخو  رودثبت اسناد و یراهنما  ندیجامع تجارت ثبت نما

  است افتیقابل در یلخدر صاحب اول سامانب جامع تجارت در ب ش مستندات تجارت دا

 (التیتسه یمتقاض)داریاسناد ترسط خر دد  تایی

 افتیمراحل ثبت نام در سامانب جامع تجارت اقدام نمرده و پس از در ینسبت بب ط ستیبایکاال م داریرخانتها،  در

  دیاقدام نما دیرخاسناد  دیینسبت بب تا "یاسناد ورود تیریمد"با مراجعب بب ب ش  ینقش تجار
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 سراالت متداول ب ش تامین مالی زنجیره ای  

 چیست ؟  Supply Chain Financeتامین مالی زنجیره ای یا   1

ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینوب سوازی مودیریت سورمایب در گوردش و       بب کارگیری روش

دستررالعمل ارائب خدمات تأمین مالی زنجیوره   4-1بند )نقدینگی جریان یافتب در فرآیندها و مبادالت زنجیره تأمین 

 (یرانا سالمیرکزی ج ابانک م 1411/19/29تأمین ابالغی 

 بنگواه  چند بنگاه، یک جای بب آن براساش کب است هایی روش از استااده ای نجیرهز مالی تامین تر ساده عبارت بب

 دادت  خراهند مالی تامین امکان یکدیگر درامتداد( نجیرهز های حلقب)

 چیست؟ تااوت رودهای مرسرم تامین سرمایب در گردش و رودهای تامین مالی زنجیره ای  2

در روش های مرسرم تامین سرمایب در گردش ، متقاضی با مراجعب بب نهاد مالی پوس از بررسوی اعتبواری و تردیوع     

 نماید وثای، و تضامین الزم مناردا نسبت بب دریافت تسهیالت اقدام می

و بعود از  در رودهای مبتنی بر زنجیره تامین حتما باید حلقب های م تلوف خریودار و فرودونده دناسوایی دوده      

هماهنگی کامل حلقب ها،  صررتحساب الکترونیک معامالت فی ما بین در سامانب جامع تجارت بب ثبت رسیده بادود   

نهایتا پلتارم و یا نهاد مالی پس از بررسی اسناد مطالبات و اعتبار سنجی نسبت بب تامین مالی زنجیره هوا از طریو،   

  نماید ابزارهای اداره دده اقدام می

 تامین مالی زنجیره ای برای بنگاه های اقتصادی چیست ؟ مزایای  3

 ها کاهش مطالبات غیرجاری بانک  

 افزایش سهم تأمین مالی از طری، ابزارهای تعهدی  

 پایری جریان مالی اقتصاد افزایش داافیت و نظارت 

 کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی ت صیص منابع 

 دده محصرل کاهش هزینب تمامها و  کاهش هزینب تأمین مالی بنگاه 

 های ترلیدی تسریع و بهبرد فرایند تأمین مالی سرمایب در گردش بنگاه 

  در گردش کاهش نیاز بب دریافت تسهیالت جدید برای تأمین مالی سرمایب 

 دیره های تامین مالی زنجیره ای چیست؟  4

)توأمین موالی مطالبوات فرودونده(،      در سطح کالن دیره هایی نظیر تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دیون، عاملیوت  

عاملیت معکرش)تأمین مالی حسابهای پرداختنی خریدار(، اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی، پرداخت تسهیالت و  

اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی ترسط مرسسب اعتباری ، اقدام بب تامین موالی سورمایب در گوردش بنگواه هوای      

دستررالعمل ارائب خدمات توأمین موالی زنجیوره توأمین ابالغوی       5 -1ین می کند  )بند ترلیدی فعال در زنجیره تام

 یران(ا سالمیا مهرریبانک مرکزی ج 1411/19/29

 ابزارهای مجاز تامین مالی زنجیره ای کدام ابزارهای بانکی هستند؟  5

نسبت بب تامین مالی اقودام خراهود   در سطح عملیاتی، ابزارهای بانکی کب نهایتا بنگاه اقتصادی از طری، این ابزارها 

نمرد دامل برات الکترونیکی، ساتب الکترونیکی، کارت اعتباری، اعتبارات اسنادی داخلی مودت دار، اوراق گوراهی   

تراند اقدام بب ارائوب   اعتبار مرلد)گام( و سایر ابزارهای مالی و تجاری مجاز کب مرسسب اعتباری با بب کار گیری آن می

دسوتررالعمل   16و مواده   6 -1ای و گردش اعتبار در طرل زنجیره های تامین نماید ) بند  لی زنجیرهخدمات تأمین ما

بانک مرکزی ج ا ا( بنگاه خریدار موراد اولیوب و خودمات     1411/19/29ارائب خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی 
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ارت نسبت بب صدور برات الکترونیکی از طری، مررد نیاز در ترلید محصرل )اعم از کاال و خدمات ( کب طب، قانرن تج

سامانب برات در وجب یا بب حرالب کرد دارنده برات اقدام می نماید و مرسسسب اعتباری مکلف اسوت هنگوام قبورلی    

برات الکترونیکی کلیب ضرابط و مقررات جاری از جملب آیین نامب تسهیالت و تعهدات کالن و آیین نامب تسوهیالت و  

 مرتبط را رعایت نماید  تعهدات اد اص

 مدارک قابل ارائب بب بانک چیست؟  6

اسناد مطالبات قطعی و سایر مدارک مررد نیواز بانوک    اسناد حسابهای پرداختنی، بستب بب نرع ابزار،  فاکترر خرید،

 برای بررسی و اعتبار سنجی   

 عاملیت و عاملیت معکرش چیست؟  7

هاست کب در آن فرودنده کاال و خدمات، دریافتنی یا مطالبات خورد   دریافتنیعاملیت )فاکتررینگ( نرعی از خرید 

 )کب فاکتررهای واریز نشده مرید آن است( را بب قیمتی کمتر بب تأمین کننده مالی می فرودد  

هاست کب مشابب فراینود فاکتررینوگ اسوت     عاملیت معکرش )فاکتررینگ معکرش( نرعی از تامین مالی پرداختنی 

ر آن بجای فرودنده، خریدار بب مرسسب اعتباری مراجعب و مرسسب اعتباری بر مبنای اعتبار خریدار نسوبت  لیکن د

 بب تامین مالی زنجیره تامین اقدام می نماید   

 برات الکترونیک چیست و چگرنب در تامین مالی زنجیره تامین استااده میشرد؟  8

و قانرن تجارت الکترونیک در سوامانب یکپارچوب مودیریت    سند تجاری الکترونیکی است کب بر اساش قانرن تجارت 

گوردد و بوب عنوران یکوی از ابزارهوای توأمین موالی زنجیوره توأمین اسوتااده            ساتب و برات الکترونیکی صادر می

دارنده امکان نگهداری این سند توا سررسوید و   سالب می بادد و  درد سررسید آن حداقل یک ماه و حداکثر یک می

 دریافت مبلغ از بانک عامل، امکان انتقال بب سایر اعضای زنجیره و یا تنزیل آن قبل از سررسید را خراهد دادت  

 اوراق گام چیست و چگرنب در تامین مالی زنجیره ای استااده میشرد؟  9

غیور   این اوراق با نوام،  مالی زنجیره ای مررد استااده قرار گیرد  می تراند بب عنران یکی از ابزارهای تامیناوراق گام 

کاغای، بدون کرپن سرد برده و در قطعات استاندارد با ارزش اسمی یک میلیرن ریال و با سررسید حداقل یک ماه و 

ز زمان صودور  درد  اوراق صادره ا حدکثر نب ماه)در پایان هر ماه( ترسط دبکب بانکی کشرر در سامانب گام منتشر می

تا گادت یک دشم از عمر اوراق در بازار پرل و بعد از گادت یک دشم عمر تا سررسید با انتقال بب بوازار سورمایب   

  در این خصرص، در نظر اسوت کوب بوا اصوالح و رفوع نوراقص       قابلیت نقل و انتقال و یا نقد درندگی خراهد دادت

استااده در دبکب بانکی ای  تری در تأمین مالی زنجیره طرر گسترده دستررالعمل گام، در آینده نزدیک از این ابزار بب

 .درد

 تسهیالت نقدی چگرنب میتراند در تامین مالی زنجیره ای مررد استااده واقع درد؟  11

ای می بادد   در این فرایند پرداخت تسهیالت مبتنوی بور    پرداخت تسهیالت یکی از دیره های تامین مالی زنجیره

زیرساخت های الکترونیکی و مستند بب خرید و فروش واقعی کاال و خدمات و با رعایت پیرستگی فرایند تامین مالی 

های عامل بب سامانب جامع تجارت فراهم گردیده و  کدر طرل زنجیره صررت می گیرد در حال حاضر امکان اتصال بان

 حلقب بب پرداختی وتسهیالتبانکها می ترانند نسبت بب استعالم فاکترر الکترونیک و اعطای تسهیالت اقدام نمایند  

 دادت  هاراخراهد حلقب سایر بب انتقال امکان دده انجام باتراف، اول

 بب مشتریان ارائب خراهد دد؟ ای ترسط چب نهادی خدمات تأمین مالی زنجیره  11

درد  فعالً چند بانک منت ب برای ارائب خودمات   های عامل انجام می ای، ترسط بانک ارائب خدمات تأمین مالی زنجیره

ای را خراهنود   ها امکان ارائب خدمات توأمین موالی زنجیوره    اند ولی در آینده نزدیک تمامی بانک اعالم آمادگی کرده

  .دادت
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هوای بوزرگ و    ای صرفاً بورای بنگواه   ای چب کسانی هستند؟ تامین مالی زنجیره خدمات تأمین مالی زنجیرهمشتریان   12

 ترانند از مزایای این طرح استااده کنند؟ های کرچک و مترسط نیز می دولتی قابل انجام است یا اینکب بنگاه

د  در مراحل ن ست و برای سوهرلت کوار،   در ای از مشتریان را دامل می طیف گسترده ،  خدمات تأمین مالی زنجیره

های بزرگ اقتصادی در اولریت دریافت خدمات قرار دارنود ولوی بوب تودری  در مراحول بعودی، طیوف         ابتدا بنگاه

هوای توأمین، ترلیدکننودگان     های کرچک و مترسوط فعوال در زنجیوره    ای از فعاالن اقتصادی اعم از بنگاه گسترده

کنندگان نهایی نیز تحت پردوش ابزارهوا و    های ترزیع محصرل، خانرار و مصرف بکبکشاورزان، د های ترلیدی، نهاده

  .ای قرار خراهند گرفت های تأمین مالی زنجیره زیرساخت

فرآیند بازپرداخت بدهی )نرخ سرد، مدت زمان بازپرداخت، نرخ جریمب و   ( در تامین مالی زنجیره ای بب چب صررتی   13

 است؟

تسهیالت، خرید دین و مانند آن را  های م تلف مبتنی بر ابزارهای تعهدی، ای از دیره مرعبای مج تأمین مالی زنجیره

درد  لاا فرایند بازپرداخت بدهی و تعهدات مشتریان تابع دیره انت اب دده ترسط مشتری خراهد بورد    دامل می

 تاواوت  و ری در نظام بانکی اسوت در مجمرع، مراردی مانند نرخ سرد و جرائم و نظایر آن، تابع مصربات و مقررات جا

 ندارد  جاری های روش با مرارد این در داری معنی

اعتبارسنجی و وثایقی کب بانک در قبال این تامین مالی اخا می کند چیست؟ و آیا این وثای، بوا روش قبلوی اخوا      14

ها درخراست می  معتبر از بنگاهتسهیالت تااوت کرده است؟ )پیش از این بانکها غالبا وثیقب ملکی را بب عنران وثیقب 

 کردند آیا در طرح جدید وثای، تغییر کرده است؟(

هوای   فعالً اعتبارسنجی و دریافت وثیقب تابع ضرابط و مقررات جاری است  البتب الزم بب ترضیح است کوب در دویره  

ک قرارداد بلندمدت فعالیت ای، بنگاه ترلیدی و فرودنده مراد اولیب بب صررت مستمر و در قالب ی تأمین مالی زنجیره

کنند  لاا بب لحاظ آنکب فرایند دریافت تسهیالت و اعتبارات متکی بب روابط بلندمدت مشوتریان و بوب پشوترانب     می

درد و ریسوک کمتوری مترجوب     بادد لاا فرایند اعتبارسنجی با سهرلت بیشتری انجام می قراردادهای بلندمدت می

  بانک خراهد دد

ای، ضرابط جاری ممکون اسوت در آینوده موررد      های تأمین مالی زنجیره کب بب منظرر ترسعب روشالزم بب ذکر است 

  بازنگری قرار بگیرد

داخب اعوالم دوده صورفاً از طریو، توامین موالی        7های ترلیدی تعریف دده در  آیا از این بب بعد تامین مالی بنگاه  15

 بب روش قبلی وجرد ندارد؟ درد یا اینکب منعی برای اخا تسهیالت ای انجام می زنجیره

های اقتصادی است کب  ای، یک امکان جدید برای بهبرد فرایند تأمین مالی سرمایب درگردش بنگاه تأمین مالی زنجیره

های فعلی بب کار گرفتب خراهد دد  لاا برای اخوا تسوهیالت در چوارچرب ضورابط و      بب صررت مرازی و مکمل روش

  مقررات جاری، منعی وجرد ندارد

 کند؟ ها کمک می ای چگرنب بب کنترل نقدینگی و خل، پرل در بانک امین مالی زنجیرهت  16

رود میوزان تقاضوا بورای     ای، انتظوار موی   اوالً با ترجب بب افزایش کارایی ت صیص منابع در دیره تأمین مالی زنجیره

  کند ک میها کم ب شی بب منابع و مصارف بانک یابد کب این امر بب تعادل تسهیالت جدید کاهش 

ای است کب امکان خروج منابع ازچرخوب ترلیود بوب     گرنب تأمین مالی بب فرایند،  ای دردیره تأمین مالی زنجیره ثانیاً 

  یابد ها برای دریافت تسهیالت مازاد بر نیاز ترلید، کاهش می اا فشار بر بانکل و رسد حداقل می

مبتنی بر ابزارهای اعتباری و همچنین تأمین موالی از بوازار سورمایب    ای،  های تأمین مالی زنجیره ثالثاً برخی از دیره 

  کند ها و کنترل نقدینگی کمک می است؛ کب آن نیز بب کاهش فشار بر منابع بانک
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ای از کجا تامین خراهد دد؟ آیا قرار است بانک مرکزی بابت اجورای   منابع مالی قابل استااده در تأمین مالی زنجیره  17

 اری ت صیص دهد؟این طرح خط اعتب

ترانود ترکیبوی از    ها، می ای، حسب نرع طراحی هر یک از روش های تأمین مالی زنجیره منابع مررد استااده در روش

   .های تأمین بادد ها و زنجیره  ها، بازار سرمایب و منابع داخلی بنگاه منابع بانک

گرنب منابع مالی و خط اعتباری از محول   لاا هیچاز آنجا کب مالحظب کنترل تررم برای بانک مرکزی بسیار جدی است، 

  منابع بانک مرکزی تأمین ن راهد دد

ها چگرنوب صوررت    ای در بانک مراحل انجام عملیات مربرط بب تامین مالی زنجیره مدارک قابل ارائب بب بانک چیست؟  18

 گیرد؟ می

ترافو، بوا مشوتری، بوب منظورر تسوریب       های ابالغی بانک مرکزی و در چارچرب  نامب مؤسسب اعتباری، حسب دیره

های ترلیدی، پس از دریافت و تکمیل اسناد و مدارک مشروح در  اعتباری خرید مراد اولیب یا خدمات مررد نیاز بنگاه

سپاری  های اجرایی و انجام مراحل الزم از قبیل ثبت درخراست مشتری، اعتبارسنجی، تعیین وثای،، وثیقب نامب دیره

نماید  بر این اساش مودارک قابول    اعتباری، اقدام بب صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین می و تعیین میزان حد

 ای مبتنی بر مقرره و دستررالعمل خاص ابزار مرتبط خراهد برد  ارائب برای استااده از تأمین مالی زنجیره

 مها در تامین مالی زنجیره ای چیست؟نقش پلتار  19

ها( زیر ساخت های الکترونیکی هستند کب امکان یکپوارچگی جریوان اطالعواتی،     ارمسکرهای تبادل اطالعات )پلت

ای کب فرایند تأمین موالی بنگاههوای زنجیوره بوب      نماید بب گرنب مالی و لجستیک را برای تصمیم گیرندگان فراهم می

پوایر   ین موالی امکوان  صررت پیرستب، مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمات و با استااده از دیره های م تلف توأم 

 گردد 
 

 (گراهی اعتبارمرلد)گام دستررالعمل

سرمایب  بانک مرکزی با هدف رفع مرانع پرلی رون، ترلید، هدایت منابع مالی بب فعالیتهای مرلد اقتصادی و تأمین

بر مبنای  گام، درگردش سالم و پایدار برای واحدهای ترلیدی، طرح گراهی اعتبار مرلد )گام( راازطری، صدور اوراق

 دستررالعمل ذیل اجرا می نماید 

 در این دستررالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح بب کار میروند: -1ده ما

 بانک مرکزی جمهرری اسالمی ایران  (:بانک مرکزی  )أ

 نسبتدرخراست متقاضی،  کب بب اعتباری دارای مجرز از بانک مرکزی مرسسب یا بانک( : مرسسب اعتباری عامل) .ب

 بب صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام مینماید 

 اد اص حقرقی کب مجرز فعالیتدر ب شهای اقتصادی مرلد دادتب بادند (: بنگاه) .ج

 بنگاه خریدار نهاده )اعم از کاال و خدمات( کب فرودنده نهاده )متقاضی( را جهت استااده از اوراق( : بنگاه متعهد) .د

 گام از طری، سامانب بب مرسسب اعتباری معرفی میکند 

 گام را پس از صدور دریافت میکند  کب اوراق فرودنده نهاده اعم از د صی حقیقی و حقرقی( :  متقاضی) .ه

 اوراق بهاداری کب بر مبنای عقد ضمان بب عاملیت و ضمانت مرسسب اعتباری صادر میگردد ( : اوراق گام) .و

 سامانب صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پرل : (  سامانب) .ز

 حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای مرسسب اعتباری عامل ( :سقف ضمانت).ح

 مندی بنگاه متعهد از اوراق گام  حداکثر میزان بهره( : سقف اعتباری).ط

 راه ماه اقدام بب2در گردش بنگاه های تأمین سررررمایب بانک مرکزی بب منظرر کمک بب بهبرد رودرد مدت-2ماده

 اندازی سامانب جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پرل مینماید 
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 اوراق گام دارای ویژگیهای زیر است:-3ماده

 با نام -1-3

 غیرکاغای -2-3

 بدون کرپن سرد -3-3

 در قطعات استاندارد دده با ارزش اسمی یک میلیرن ریال -3-4

 ماه )در پایان هر ماه(12حداقل یک ماه و حداکثر تابا سررسیدهای  -3-5

 و متقاضی امکان درد عامل در سامانب مررد تایید بانک مرکزی صادر می این اوراق تر سط مر سسب اعتباری -3-6

 نگهداری تا سررسید، انتقال در دبکب بانکی با قیمت اسمی )تا سررسید( و انتقال بب بازار سرمایب را دارد 

 در بازار یاد دده قابل معاملب و تسریب است  ق پس از انتقال بب بازار سرمایب و طی تشریاات مربرطب صرفا ًاورا -3-7

 دارنده اوراق گام میتراند آن را بابت خرید نهاده بب متقاضی دیگر )فرودنده نهاده بب دارنده اوراق گام( منتقل -3-8

 نماید 

 یب )و در چارچرب ضرابط بازار ماکرر( است اوراق گام قابل معاملب در بازار سرما -3-9

صررتهای مالی  درصد ازفروش سال آخر آن بنگاه برمبنای121سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل -4ماده

دده پس از کسر مانده تسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایب در گردش بنگاه مربرطب و تعهدات نا دی  حسابرسی

 نزد دبکب بانکی تعیین میگردد قبلی منتشره  از اوراق گام

 بنگاه متعهد در سرر سید برای اوراق گام اعتباری بنگاه متعهد در صررت دو بار ایاای تعهد مترالی سقف-1تبصره

 یابد  این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر واحد در صد افزایش می11قبلی منتشره، بب میزان

 مالی حسابرسی دده میتراند اعمال درد مبنای آخرین صررتهای 

 بانکداری فعر از صدور و انتقال اوراق گام، از مرارد زیردر حد ف است پیشظعامل مر اعتباری مر سسب -5ماده

 :حاصل نماید اطمینان

 نبردن مرضرع معاملب و احراز صدق آن صرری-1

 هد و متقاضیبنگاه متع فعالیت مرتبط و متناسب بردن مرضرع معاملب با زمینب-2

 ساب، نبادد  بدهیهای تسریب مرضرع معاملب در راستای-3

ف ا ست نسبت بب اعتبار سنجی بنگاه ظپس از دریافت درخرا ست بنگاه متعهد، مر سسب اعتباری عامل مر -6ماده

 اخا نماید چارچرب مقررات مربرط اقدام و در صررت مرافقت با صدور اوراق گام، وثای، و تضامین کافی را  متعهد در

 ف است مقدار اعتبار تأییددده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را درظمرسسب اعتباری عامل مر  -1تبصره

 سامانب گام ثبت نماید 

 بب فرد از سامانب گام و ثبت اطالعات ف ا ست نسبت بب اخا دماره منحصرظسب اعتباری عامل مرسمر -2تبصره

 م نماید تکمیلی در سامانب سمات اقدا

 نرخ کارمزد اوراق گام ترسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابالغ میگردد  -3تبصره

 بب منظرر تشری، بنگاه متعهد، مرسسب اعتباری عامل میتراند پس از ایاای تعهد بنگاه، حداکثر در سقای-4تبصره

 عمال نماید کب هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میکند، ت ایای در نرخ کارمزد اوراق گام ا

 مرسسب اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام، ح، بردادت از کلیب حسابهای بنگاه متعهد نزد - 5تبصره

 را در صررت عدم ایاای تعهدات در سررسید اخا نماید  آن بانک

عامل جهت صدور دده خرد ترسط مرسسب اعتباری  متعهد مکلف است برای استااده ازاعتبار تأیید بنگاه - 7ماده

ی از وی است ( را دهنده مطالبات قطعی متقاضان )کب نش فاکترر خرید مربرطب ی،بب همراه معرفی متقاض اوراق گام،



 

 

2۳ 

 

  زمان سررسید اوراق گام بب مرسسب اعتباری عامل مررد نظر ارائب نماید جهت تعیین 

اوراق  سب اعتباری عامل، تقا ضای صدور و ت صیصمتقا ضی با ارائب ا سناد دریافتنی از بنگاه متعهد بب مرس - 8ماده

دریافتنی می دهد پس از مرافقت مرسسب اعتباری عامل ، اوراق گام از طری، سامانب  نادگام را مطاب، با ارزش اس

 صادر و مالکیت آن بب متقاضی منتقل می گردد 

 

د خرد )تامین وجب اوراق گام صادره بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت بب ایاای تعه - تبصره

 متقاضی( بب مرسسب اعتباری عامل اقدام نماید  برای

ف ا ست ضمن انجام اقدامات ظدر صررت عدم ایاای تعهد تر سط بنگاه متعهد، مر سسب اعتباری عامل مر  - 9ماده

نسبت بب اقدامات ذیل مبادرت جهت وصرل مطالبات خرد ازبنگاه متعهد اعم از اجرایی نمردن وثای، یا تضامین  الزم

 ورزد:

 بدهکاران بابت گراهی اعتبار مرلد )گام(فصل مطالبات ماکرر را بب اقالم باالی خط ترازنامب خرد و بب سر 1-9

 بب تاکیک دولتی و غیردولتی انتقال دهد  پرداخت دده

مطالبات ماکرر را پس از ف است در صررت عدم پرداخت اوراق گام ترسط بنگاه متعهد ظمرسسب اعتباری مر-2-9

کرک الرصرل منتقل نماید ، ذخیره گیری مطالبات نادی از اوراق گام مطاب، دستررالعمل نحره دو ماه بب طبقب مش

 محاسبب ذخیره گیری مرسسات اعتباری قابل محاسبب می بادد 

 بادد  اوراق گام ازطری، اعطای تسهیالت جدید مجاز نمی تبصره:تسریب

رسید اوراق گام عمل نکند مشمرل مرارد زیر وف،  کب بنگاه متعهد نسبت بب تعهدات خرد در سر در صررتی-11ماده

 گردد: می قرارداد

 تاخیر تادیب دین از تاریخ پرداخت وجب اوراق گام ترسط مرسسب اعتباری عامل وجب التزام الف:پرداخت

 واحد8رخ سرد تسهیالت غیرم دارکتی بب عالوهوجب التزام تاخیر تادیب دین مرضرع این بند برابر است با ن تبصره:

 درصد

 مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سب ماه پس از زمان تسریب بدهی اوراق گام نکرل دده قبلی ب:ممنرعیت بهره

متعهد، از زمان پرداخت وجب اوراق گام نکرل دده از  بب بنگاه ایجادهر گرنب تعهدات ویااعطایت سهیالت-11ماده

 ممنرع است   از مرسسات اعتباری هریک عامل تا زمان وصرل کامل مطالبات، از سری اعتباری مرسسب سری

و ضمانت  قرارداد عاملیت یکنراخت اوراق گام و فرم مکلف ا ست دستررالعمل حسابداری بانک مرکزی -12ماده

 این ماه پس از تصریب عامل و بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام رایک  مرسسب اعتباری مابین فی اوراق گام

 .عامل ابالغ نماید و بب مرسسب اعتباری تهیب دستررالعمل

سقف کلی صدور اوراق گام ترسط دبکب بانکی و سقف ضمانت هر مرسسب اعتباری عامل ترسط هیات عامل -13ماده

 مرکزی تعیین میگردد  بانک

نامب تسهیالت  مقررات جاری از جملب آییناست در صدور اوراق گام، ضرابط و  اعتباری عامل مکلف مر سسب-14ماده

 نامب تسهیالت و تعهدات اد اص مرتبط را رعایت نماید  تعهدات کالن و آیین و

 بادد  های نظارتی قابل احتساب نمی تبصره: این اوراق تا زمان سررسید در نسبت

 اعتباری عامل انجام میشرد متعهد و متقاضی در سامانب گام از طری، مرسسب  فرآیندهای ثبت نام بنگاه-15ماده

ماه بعد از زمان اجرا بب دررای پرل و اعتبار  6 بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این د ستررالعمل را -16ماده

 نماید  ارایب
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دررای   16/1/1411  گراهی اعتبار مرلد)گام(دریکهزار و سیصد و سی ودومین جلسب مررخ دستررالعمل صالحاتا

 د مطرح وبب تصریب رسیاعتبار  پرل و

 

 :(صکرک) انتشارانراع اوراق مالی اسالمی -2-1

 درح م تصر :

 در سرمایب یا و ثابت سرمایب تأمین باهدف و باال ارقام برای سرمایب بازار در بنگاه بربدهی مبتنی مالی تأمین

      ( و استصناع مشارکت، مناعت، مرابحب، اجاره، اوراق)نظیر م تلای انراع در گردش

 مهم: الزامات از برخی

 ضامن رکن 

 بررش معتمد حسابرش ترسط دده حسابرسی مالی های صررت 

 91 حداکثر بدهی نسبت% 

 مثبت عملیات از حاصل نقدی جریانات مجمرع 

 (نیست الزامی بندآخر دو ضامن رکن نرع بب بستب)

 م اطب:

 مانند :  (میلیاردترمان 111 باالتراز نیازهای) فعال و بزرگ بنگاههای

 درکت های بررسی دارای رتبب اعتباری مناسب 

 ی کب امکان اخا ضمانت بانکی را دادتب بادندیدرکت ها 

 درکت های با طرح های ترجیب پایر و جااب 

امکان تامین مالی بلند مدت در ارقام باال برای درکت ها و تامین مالی بدون ضامن برای نادوران بررسوی و معتبور ،    

 متناسب با نیازهای بانی از قبیل ) اوراق مشارکت ، اجاره ، مناعت ، مرابحب(  
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 صندوق پروژه ایجاد  -3-1

 درح م تصر :

 فیزیکی پیشرفت دارای و دادتب را الزم پایری ترجیب کب تمام نیمب بزرگ های ازطرح برداری بهره و تکمیل برای

  بادد ندادتب ترجهی قابل های ریسک طرح، اجرای و برده مناسب

 انجام صندوق گااری سرمایب واحدهای فروش ازطری، مالی تامین الزم، مراحل طی و بررش سازمان مرافقت از پس

  درد می

 برخی از الزامات مهم:

 طرح اجرای بب مربرط مطالعات و ترجیهی طرح ارائب 

 صندوق پروژه ارکان ددن مش ص 

 بررش ازسازمان تاسیس مجرز دریافت 

 ها درکت ثبت اداره نزد درکت ثبت 

 م اطب:

 فیزیکی پیشرفت درصد 21 حداقل ودارای میلیاردترمان511 باالتراز های پروژه

 پروژه عام سهامی درکت تأسیس -4-1

 درح م تصر :

 مردمی نریسی پایره با( ها)پروژه مالی تأمین و عام سهامی درکت تاسیس برای بررش سازمان از مجرز اخا

 مهم: الزامات از برخی

 مرسس هیات تشکیل 

 (ها)پروژه تعریف 

 بررش)فهرست درکتهای مجاز و مررد تایید سرمایب گااری و یا کارگزاری های مشاوردرکتهای  با قرارداد

 امیدنامب وتنظیمبررش تهران و فرابررش درج دده است(سازمان بررش در سایت درکت 

 نقد وغیر نقدی آورده صررت بب مرسسین درصدی 51 سهم 

 نریسی پایره مجرز اخا 

 م اطب:

 فیزیکی درصدپیشرفت 21 حداقل دارای و ترمان میلیارد 511 باالتراز های پروژه

 پایرش وعرضب سهام درکتها دربررش تهران و فرابررش -5-1

 م تصر :درح 

 اخا از بعد اولیب، عرضب صررت بب سهامی های درکت ازسهام ب شی واگااری طری، از سهامداران مالی تأمین

 مراحل طی و پایرش

 مهم: الزامات از برخی

 بررش معتمد حسابرش ترسط دده حسابرسی مالی صررتهای •

 (بازار نرع بب بستب)ثبتی سرمایب کاایت •
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 امیدنامب تنظیم و پایرش مشاور با قرارداد عقد •

 م اطب:

 بررش معتمد حسابرسان ترسط دده حسابرسی مالی وصررتهای رلمقب عملکرد دارای بزرگ و مترسط های بنگاه

 سرمایب افزایش -6-1

 درح م تصر :

     و سهام صرف انبادتب، سرد سهامدارن، نقدی نظیرآورده بنگاهی درون منابع از مالی تأمین

 مهم: الزامات از برخی

 دارد درکت ساختارمالی وضعیت بب بستگی •

 م اطب:

 تمامی بنگاه ها

 (Crowd funding)  جمعی مالی تأمین -1 -7

 درح م تصر :

 از مجرز دارای های پلتارم طری، از ریال میلیارد  111 از کمتر نیازهای برای برمشارکت، مبتنی مالی تأمین

 فرابررش

 مهم: الزامات از برخی

 کار و کسب طرح ارائب •

 فرابررش مجرز دارای های باپلتاررم قرارداد •

 م اطب:

 مترسط و کرچک و بنیان دانش های بنگاه

 (PE) خصرصی گااری سرمایب های  صندوق -8-1

 درح م تصر :

 سرمایب درکتهای دکرفایی و ردد برای ها صندوق منابع نریسی، پایره و بررش سازمان از مجرز اخا از پس

    دد خراهد استااده سال  7 تا  4 زمان درمدت پایر

 مهم: الزامات از برخی

 صندوق هر داخلی کمیتب تصریب

  م اطب:

 مدیریتی یا و مالی مشکالت دارای درکتهای

 فرابررش بازارسرم -9-1

 درح م تصر :

 گاار  سرمایب جاب طری، از الیم  تأمین پی در مدیریتی یا و مالی مشکالت دلیل بب کب هایی درکت بازار دراین

 دارندگان بادد، ندادتب را فعالیت ادامب مالی تران مجری کب %61 باالی فیزیکی پیشرفت با تمام نیمب های طرح برده،



 

 

24 

 

 سرمایب بازار دااف فضای در     و هستند برداری  بهره ح، از ب شی واگااری بب مایل کب معادن از برداری  بهره ح،

 در سهام از ب شی واگااری مدیریتی، و بلرکی معامالت امکان واسطب بب و دده معرفی جدید گااران  سرمایب بب

  میشرد انجام فرابررش سرم بازار ضرابط چارچرب

 مهم: الزامات از برخی

 خریداروفرودنده تراف،

 م اطب:

 بادند می گاار سرمایب جاب بب تمایل مالی  تأمین برای ویامدیریتی مالی مشکالت دلیل بب کب هایی درکت •

 % 61باالی فیزیکی باپیشرفت تمام نیمب های  طرح مالی تامین •

  بادند می خرد معدن برداری بهره ازح، ب شی واگااری بب مایل کب ازمعادن برداری بهره ح، دارندگان •
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 تامین مالی از بازار پرل ب 

 

 1411سال  18تسهیالت بند الف تبصره   -1-2 

 :الف( درایط متقاضی

مشروط بب اطمینان از  ؛بردن جراز تاسیس معتبر از سری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیاندارا  -1

تکمیل و راه اندازی طرح، قراردادتن در اولریت های تعیین دده در سامانب و با ترجب بب سقف تسهیالت برای 

 این دیره نامب( قابل پرداخت می بادد  14ماده  4هر متقاضی )مرضرع بند 

برنامب ترسعب واحدهای مرجرد )بازسازی و نرسازی(: دارابردن یکی از مجرزهای پروانب بهره برداری، گراهی  -2

  فعالیت صنعتی و یا کارت دناسایی معتبر برای متقاضیان استااده از تسهیالت بازسازی و نرسازی

، گراهی فعالیت صنعتی و یا کارت دارابردن یکی از مجرزهای پروانب بهره برداری :برنامب تامین سرمایب در گردش -3

  دناسایی معتبربرای متقاضیان استااده از تسهیالت سرمایب در گردش

 

 :ب(درایط تسهیالت

اولریت اصلی پرداخت تسهیالت با آن دستب از متقاضیان است کب عمدتاً دارای مشکالت نقدینگی برده و از  -1

مشکلی کب مانع راه اندازی یا افزایش ترلید بادد، لحاظ ظرفیت ترلید، دانش فنی، تران مدیریت و بازار، 

ندادتب و با دریافت این تسهیالت قادر بب راه اندازی سریع، انجام نرسازی و بازسازی الزم و تثبیت و یا 

اقتصادی، براساش نیاز   افزایش ترلید و ادتغال بادند  همچنین میزان تسهیالت قابل پرداخت بب هر بنگاه

 .یید کارگروه استانی خراهد بردواقعی بنگاه و تأ

سال و  2دوره مشارکت و تناس حداکثر   (مدت زمان برای سرمایب در گردش یک سال و برای سرمایب ثابت -2

 سال 7مجمرعا حداکثر (سال 5برای دوره بازپرداخت حداکثر 

،  دویره  کشورر  کل 1411 سال بردجب قانرن(  18) تبصره« الف» بند 9 تا 1 ءاجزا ییاجرا دستررالعمل مااد یراستا در

موررخ   247139/61طوی ناموب دوماره     1411قوانرن بردجوب سوال     18نامب اجرایی منابع تسهیالتی بند الف تبصره 

 بب سازمان صنعت معدن و تجارت استانها ابالغ گردیده است  کب بب درح ذیل ارائب می گردد  15/11/1411

وزیر محتورم امورر    18/13/1411مررخ  41315/81ماکرر ) مرضرع نامب دماره  دستررالعمل ماادجهت اجرایی ددن 

 طرف یک از ) واگاارنده اعتبار( وتجارت معدن صنعت، وزارت بینعاملیت  قرارداداقتصادی و دارایی ( و با عنایت بب 

 قالوب  رد یتعواون  و یخصرصو  ب وش  یوحقرق یقیحق اد اص بب اعطای تسهیالت ،دیگر طرف از عاملات مرسس و

 ادوتغال  د،یترل ترسعب، ،جادیا یهابرنامب دامل کشرر، کل 1411 سال بردجب قانرن( 18) تبصره( الف) بند لیذ اعتبار

ی در ردتب فعالیت های پیشران )صنعتی و معدنی( و اصناف ترلیدی کب کدهای آن در سامانب بهوین یواب   نیکارآفر و

 یابد  می زیر ت صیص بادرایط بادد  سازی، دده پیاده

 ( تعاریف1ماده
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)  کشورر  کول  1411 سوال  بردجوب  قوانرن (  18) تبصوره « الوف » بنود  9 توا  1 جوزء  ییاجرا دستررالعمل دستررالعمل:  1-1

وزیور محتورم وقوت امورر اقتصوادی و دارایوی( کوب طوی ناموب           18/13/1411موررخ   41315/81مرضرع ناموب دوماره   

 بب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها منعکس دده است  14/17/1411مررخ  168711/61دماره 

 دررای برنامب ریزی و ترسعب استان   : دررا  1-2

 رالعملدستر 11مرضرع تبصره یک ماده   : کمیتب  1-3

هوا متشوکل از معاونوت هوای      هوای صونعت، معودن و تجوارت اسوتان      : کارگروهی ت صصوی در سوازمان   کارگروه  1-4

 ذیربط سازمان و نماینده مرسسب عامل برای پاالیش و بررسی اولیب درخراست های متقاضیان

 اسوتان  تجوارت  و معودن  صونعت،  سوازمان  مسوئرلیت  بوا  کمیتوب ای  دستررالعمل(: 15نظارت )مرضرع ماده  کمیتب  1-5

صونعتی، خانوب    هوای  دوهرک  دورکت  اجتمواعی،  رفواه  و کوار  اداره کول تعواون،   اسوتانداری،  نمایندگان عضریت با و

 ب شوی  اثور  منظورر پوایش    بوب  عامول  بانوک  مررد حسب صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و

 افوزایش  یوا  و قبیول تکمیول و راه انودازی طورح، تثبیوت     از ) دوده   تعیین اهداف پرداختی در زمینب تحق، تسهیالت

 (ترلید و   ادتغال

 وزارت از ترلیودی  مجورز  دارای تعواونی  و خصرصوی  هوای  ب وش  حقورقی  و حقیقوی  اد اص کلیب دامل : متقاضی  1-6

 کشرر، صنای نظام قانرن اساش بر مجرز دارای ترلیدی وصنرف تجارت و معدن صنعت،

 جمهورری  مرکوزی  بانوک  مجورز  بوا  یوا  و قوانرن  مرجوب  بوب  کوب  بوانکی  غیر اعتباری مؤسسب یا بانک : مرسسب عامل  1-7

موی   18دده و دارای قرارداد با وزارت صونعت، معودن و تجوارت بورای عاملیوت منوابع تبصوره         تأسیسایران،  اسالمی

 بادد 

 واگاارنده اعتبار: دستگاه اجرایی ) وزارت صنعت، معدن و تجارت(  1-8

 سامانب:  1-9

 آن طریو،  از متقاضویان  درخراسوت  ثبوت  کوب   www.behinyab.ir نشوانی  بوب  یاب،  بهین اینترنتی سامانب -1

  گیرد می صررت

 (ابیو  نیبهو  سوامانب  ینودها یفرآ یتیریمود  درگواه )  www.hstsm.ir  ینشوان  بوب  هماهنگسامانب اینترنتی   -2

 دارد  رلحظبه  در را نیاز مررد های  گزارش و آمارها ارایب کب قابلیت

 ( اهداف2ماده

 تسهیالت در قالب سرمایب در گردش و یا سرمایب ثابت برای تحق، اهداف زیر می بادد: اعطای اولریت

 فعال کردن ظرفیت خالی محصرالت صنعتی منت ب و واحد های راکد -

 اولریت دار، پیشران و گلرگاهیتکمیل طرح های نیمب تمام  -

 ترسعب مناط، محروم و کمتر برخرردار -

 نهضت ساخت داخل -

 تامین مالی اصناف ترلیدی -

 ( درایط بهره مندی از تسهیالت:3ماده 

تموام ) اعوم از ایجوادی، ترسوعب، بازسوازی و        هوای نیموب   تسهیالت سرمایب ثابت؛ این تسهیالت بب طورح   1- 3    

)مرضورع   18نرسازی( دارای پیشرفت فیزیکوی بور اسواش مصوربب کوارگروه ت صصوی ملوی بنود الوف تبصوره           

معاونووت سیاسووتگااری اقتصووادی وزارت اموورر اقتصووادی و   21/19/1411مووررخ  151557/81ابالغیووب دووماره  

http://www.behinyab.ir/
http://www.hstsm.ir/
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طوورح، قراردادووتن در اولریووت هووای تعیووین دووده در  دارایووی(، مشووروط بووب اطمینووان از تکمیوول و راه انوودازی

ایون دویره ناموب( قابول      14مواده   4سامانب و با ترجوب بوب سوقف تسوهیالت بورای هور متقاضوی )مرضورع بنود          

پرداخت می بادد  از آنجا کوب درصود پیشورفت طورح هوا بوا تشو یص دوررا و یوا کمیتوب تعیوین موی دورد،              

نظور اعضوا بورای اولریوت دهوی بوب طورح هوای بوا پیشورفت            ضروری است سازمان  های استانی نسبت بب جلب

 فیزیکی باالتر اقدام نمایند تا با استااده از منابع مرجرد، امکان تکمیل طرح های نیمب تمام فراهم درد 

گوراهی فعالیوت   ، یکوی از مجرزهوای پروانوب بهوره بورداری      تسهیالت سرمایب درگردش؛ این تسهیالت بب دارندگان  3-2

و یا مجرز صنای ترلیدی معتبور جهوت توامین ملزوموات ترلیود و بوب منظورر افوزایش ترلیود و          دناسایی  کارت ،صنعتی

 ادتغال قابل پرداخت می بادد 

در زمووان معرفووی متقاضووی بووب بانووک، تعهوودات متقاضووی در ازاء دریافووت تسووهیالت بایوود مشوو ص دووده و بووب   3-3

 متقاضی ابالغ گردد 

 (4ماده 

یین دوده بورای هور متقاضوی، بور اسواش نیواز واقعوی تعیوین موی دورد  میوزان             در سقف تع میزان تسهیالت

تسهیالت می بایست از سری کمیتب و دوررا موررد بررسوی قورار گرفتوب و تاییود و تصوریب دورد توا بوب بانوک            

  معرفی گردد 

 (5ماده

، بوب  فرآیند ثبت نام و مراحل بررسی درخراست تسوهیالت کوب در سوامانب هماهنوگ پیواده سوازی دوده اسوت        

 درح زیر می بادد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ماده 

ای مرجورد، نسوبت بوب     هوای رسوانب   های صنعت، معدن و تجارت استانی مرظانود بوا اسوتااده از تموام ظرفیوت      سازمان 

 نام در سامانب بهین یاب اقدام نمایند اطالع رسانی کامل بب متقاضیان مشمرل، جهت ثبت

 (7ماده 

ترسط متقاضی در کارگروه بررسی دده و موررد پواالیش قورار موی گیورد  درخراسوت هوای تاییود          ثبتشدهیدرخراستها

 سوامانب  ،یو طر از ،ضورابط و مقوررات مربرطوب    تیو بارعا  دوررا، و تصوریب درکمیتوب و    دییپسوازتا دده ترسط کارگروه، 

  دردمی  ارجاع عامل مرسسب بب هماهنگ
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 (8ماده 

 بوب  نسوبت ی، متقاضو  یمعرفو  خیتوار  از و ریو ز زمانبنودی تعیوین دوده در جودول     مطواب،  اسوت  مرظف عامل مرسسب

 و یمتقاضو  بوا  قورارداد  انعقواد  بوب  نسوبت  ،مربرطوب  ومسوتندات  مدارک لیتکم ودرصررت کرده اقدام درخراست بررسی

  دینما ثبت هماهنگ سامانب درمرارد را  وکرده  اقدام یروزکار 15 حداکثرظرف، مصرب التیتسه پرداخت

  

 مراحل اجرایی ردیف
 حداکثر بازه زمانی)روز کاری(

 سرمایب ثابت سرمایب در گردش

1 

اعالم مدارک مررد نیاز بب متقاضی ترسط مرسسب 

عامل وتکمیل مدارک و مستندات ماکرر ترسط 

 15 15 متقاضی

 بررسی و تصریب در ارکان اعتباری 2

 انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیالت 3

 

 (9ماده 

 هرگرنوب  ی بورای موال  نیوتوام  تعیوین دوده   دوده  ارائوب  یهیترج گزارش یابیارز براساش طرح یگاار بیسرما یها نبهزی

 التیباتسوه  را طورح  اسوت  مکلوف  یمتقاضو لواا     بورد  خراهود  یمتقاضو  عهوده  بب طرح یاجرا دوران در نبیهز شیافزا

  برساند اتمام بب مقرر مرعد در التیتسه شیافزا مجدد درخراست بدون ، خرد آورده و مصرب

 (11ماده 

 نیتضوم  ایو  و  قوب یوث عنوران  بوب  عامول  مرسسوب  ترسوط  میترانود  یتیحموا  یصوندوقها  یازسر صادره یها نامب ضمانت

   گیرد قرار رشیپا  و  بررسی مررد

 (11ماده

ترسوط مسوئرالن   بایسوت   فراینودها، موی   ازمراحول  خراسوت متقاضویان درهریوک    در تصوریب  عودم  یا و پایرش عدم

 ثبت و درخراست از طری، سامانب عردت گردد  درسامانب دالیل مربرطر باذکر

 (12ماده 

و نسوبت بوب ارائوب مودارک و مسوتندات بوب        نمورده  در سوامانب ثبوت   را خرد درخراست است مرظف تسهیالت، متقاضی

قودام نمایود همچنین متقاضوی    ( ا8مراجع ذیربط بب ویژه مرسسب عامل )براساش مهلوت هوای منودرج در جودول مواده      

 مصرف نماید  18دده در تبصره   تعیین مرظف است تسهیالت دریافتی را در راستای نیل بب اهداف

 ( نظارت 13ماده

تسوهیالت دریوافتی از محول منوابع ایون دویره ناموب، حوین و          اهداف تحق، دییوتا دستررالعمل، نظارت 15براساش ماده 

 درصوررت   بادود  یمو  صنعت، معدن و تجارت اسوتانی و بوا همکواری کمیتوب نظوارت     سازمان های  برعهدهپس از مصرف،

اهوداف پویش بینوی دوده در زموان معرفوی متقاضوی بوب بانک،تسوهیالت           دییو تا برعودم ی مبنو  کمیتب نظوارت  اعالم
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پرداختی مشمرل نرخ ترجیحی نگردیده و مرسسب عامول نورخ تسوهیالت اعطوایی را بور اسواش نورخ مصورب دوررای          

 تبار محاسبب و بب متقاضی اعالم خراهد کرد تا نسبت بب پرداخت آن اقدام نماید پرل و اع
 

 ( سایر مرارد14ماده

 یهوا نوب یهز مجمورع ) طورح هوا   ازیو ن موررد  التیازتسوه  یمنود بهره طیدرا واجد و مشمرل انیمتقاض آورده سهم  1

  دردیم نییتع درصد 21 حداقل زانیم بب ،(طرح یگااربیسرما

)دوره مشوارکت، توناس و    یموال  نیتوام  دوره و کسوال ی حوداکثر  درگوردش  بیسورما  التیتسوه  پرداخوت  باز دوره  2

 دوامل ) سوال  حوداکثرهات  و سوال  5 حوداقل  یلو یتکم و یاترسوعب  ،یجواد یا التیتسوه ی برابازپرداخت اقساط( 

  است ( سال پن  حداکثر بازپرداخت دوره و سال دو حداکثر جمعاً تناس و مشارکت دوره

( عامول  مرسسوب  یداخلو  منوابع  و اعتبوار  اگاارنوده  و یزیو وار از اعوم ) دوده  جادیا ازمنابع یپرداخت التیتسه سهم  3

  بادد یم درصد 71 حداکثر درگردش بیسرما درب ش و درصد 31 حداقل ثابت بیسرما درب ش

 511گوردش   در سورمایب میلیوارد ریوال و بورای     10111سقف تسهیالت پرداختی بب هر متقاضوی بورای سورمایب ثابوت       4

 میلیارد ریال می بادد 

 اسواش  بور  معرفوی دوده بوب مرسسوب هوای عامول       انیمتقاضو  یبورا  یقو یتلا ییاعطا تسهیالت انبیسال سرد نرخ  5

 :می گردد اعمال ریز جدول

 عنران برنامب ردیف

 نرخ سرد تسهیالت )سرمایب ثابت( 
نرخ سرد تسهیالت )سرمایب در 

 گردش(

 برخرردارمناط، کمتر 
مناط، 

 برخرردار

 مناط، کمتر برخرردار
مناط، 

مناط،   برخرردار

 مرزی
 سایرمناط،

مناط،  

 مرزی

سایر 

 ناط،

1 

فعال کردن ظرفیت خالی  

محصرالت صنعتی منت ب و واحد 

 های راکد

9 11 14 5/13 5/14 16 

 نهضت ساخت داخل 2

3 
تکمیل طرح های نیمب تمام، 

 گلرگاهیپیشران و 

4 
ترسعب مناط، محروم و کمتر 

 برخرردار

5 

حمایت از اصناف ترلیدی آسیب 

دیده از کرونا و بازسازی و نرسازی 

 صنرف ترلیدی
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از طریو، سوامانب    ،دوده  جواد یا منوابع  سوقف  برابور )یوک و نویم(    105توا  ،دوده  یبنود  تیو اولر و دده دییتا انمتقاضی  6

  می درند یمعرف عامل مرسسب ببهماهنگ 

در صررت آمادگی بنگاه، با ترجوب بوب تاواهم ناموب منعقود دوده فوی موابین وزارت صونعت 0 معودن و تجوارت، بانوک               7

مرکزی، وزارت امرر اقتصادی و دارایی و مرسسوات عامول، ب شوی از توامین موالی از محول ایون منوابع از طریو، نظوام           

 تامین مالی زنجیره ای صررت خراهد گرفت 

 

 تامین مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمب تمام  2-2

 :الف( درایط متقاضی

درصد  61واحدهای ترلیدی کرچک و مترسط و طرح های نیمب تمام ترلیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از  -1

  هستند کب دارای مجرز معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت می بادند

دارای مشکالت نقدینگی برده و از لحاظ ظرفیت ترلید، دانش فنی، تران اولریت با بنگاه هایی است کب عمدتاً  -2

مدیریت و بازار، مشکلی کب مانع راه اندازی یا افزایش ترلید بادد، ندادتب و با دریافت این تسهیالت قادر بب 

 .و تکمیل یا افزایش ظرفیت واحد و ایجاد ادتغال جدید بادند 1396راه اندازی طرح تا پایان سال 

 

 :ب( درایط تسهیالت

نرخ سرد تسهیالت، براساش مصربب دررای پرل و اعتبار و برای سرمایب در گردش نرخ عقرد مبادلب ای و -1

  برای طرح های نیمب تمام نرخ عقرد مشارکتی خراهد برد

 مدت زمان باز پرداخت تسهیالت، برای سرمایب در گردش یک سال )قابل تمدید( و برای سرمایب ثابت طرح-2

 .های نیمب تمام، بنا بب تش یص کارگروه، تا مدت پن  سال تعیین می گردد

 بازسازی و نرسازی -تامین مالی بنگاههای ترلیدی در راستای اقتصادمقاومتی 3-2  

 :الف( درایط متقاضی

  واحدهای ترلیدی کب دارای مجرز معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت می بادند -1

های صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بردن محصرل فعالیت ترلیدی بب استثنای  ویژگیواحدهای ترلیدی با  -2

زایوی در   صادرکنندگان مراد اولیب و خام، پیشران بردن و جایگاه در زنجیره ارزش و برخررداری از تران ادوتغال 

 .اولریت انت اب خراهند برد
 

 :ب( درایط تسهیالت

 .تسهیالت، براساش نرخ عقرر مشارکتی مصربب دوررای پورل و اعتبوار خراهود بورد     نرخ سرد مررد عمل در این -1

مدت زمان باز پرداخت این تسهیالت، حداکثر چهارسال، دامل دوره تناس و حداکثر یکسوال بورای دوره اجورا    -2

  تعیینمی درد و جمع دوره اجرا و بازپرداخت از پن  سال تجاوز ن راهد کرد
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 ترلیدتسهیالت جهش  4-2 

 :محررهای اولریت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت

 (محصرل 14فعال کردن ظرفیت های خالی ) -1

 نهضت ساخت داخل -2

 فعال سازی واحدهای راکد -3

 تکمیل طرح های نیمب تمام، پیشران و گلرگاهی -4

 ترسعب مناط، محروم و کمتر برخرردار -5

 کرچکاحیا، فعال سازی و ترسعب معادن مقیاش  -6

 تامین مالی اصناف ترلیدی -7

 ترسعب صادرات غیرناتی -8

 طرح های فناورانب-9

 

 :الف( درایط عمرمی متقاضی

دارابردن جراز تاسیس و یا مجرز صنای معتبر از وزارت صنعت، معودن و تجوارت بورای متقاضویان اسوتااده از       -1

  تسهیالت )ثابت و در گردش( جهت تکمیل طرح های نیمب تمام

دارابردن یکی از مجرزهای پروانب بهره برداری، گراهی فعالیت صنعتی و یا کارت دناسایی معتبر برای متقاضویان   -2

استااده از تسهیالت سرمایب ثابت )برای ترسعب( و سرمایب در گرددراحدهای ترلیدی با ویژگی های صنایع بوا ارزش  

بردن و جایگاه در زنجیره ارزش  اد اولیب و خام، پیشرانافزوده بیشتر، صادراتی بردن محصرل ترلیدی بب استثنای مر

  برخررداری از تران ادتغال زایی در اولریت انت اب خراهند بردو

  طرح های فناورانب کب دارای مجرز از معاونت علمی فناوری ریاست جمهرری دارند

پروانب بهره برداری / کوارت دناسوایی /   واحدهایی کب در رابطب با ترسعب صادرات غیرناتی فعال می بادند و دارای 

  گراهی فعالیت صنعتی می بادند

 

 :ب( درایط تسهیالت

اولریت اصلی پرداخت تسهیالت با آن دستب از متقاضیان است کب عمدتا دارای مشکالت نقدینگی برده و از لحاظ -1

افزایش ترلید ندادتب و بوا دریافوت ایون    ظرفیت ترلید، دانش فنی، تران مدیریت و بازار، مشکلی برای راه اندازی یا 

تسهیالت قادر بب راه اندازی سریع، انجام نرسازی و بازسازی الزم و تثبیت و یوا افوزایش ترلیود و ادوتغال بادوند       

همچنین میزانتسهیالت قابل پرداخت بب هر بنگاه اقتصادی، براساش نیاز واقعی بنگواه و بررسوی هوای کاردناسوی     

 .ب بانک عامل خراهد بردمراجع ذیصالح از جمل

ج( اطالعات ترلید، ادتغال و صادرات )در صررت صادراتی بردن( بب صررت ماهانب و مستمر از زمان ثبت درخراسوت  

 .در سامانب و از طری، لینک ارسال آمار ترلید واحدهای صنعتی، معدنی و صنرف ثبت خراهم کرد
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 تسهیالت تام   5-2

 :الف( درایط عمرمی متقاضی

بردن جراز تاسیس )ایجادی / ترسعب(، پروانب بهره برداری صنعتی ، معدنی و سوایر مجورزات معودنی معتبور از      دارا

 (وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان استااده از تسهیالت )ثابت و درگردش

 :ب ( درایط تسهیالت

حدها و پروژه هوای معودنی و صونعتی     پرداخت تسهیالت بب اولریت های سرمایب گااری بب منظرر تامین مالی وا-1

اقتصادی، براساش نیاز واقعی بنگاه و و بررسی های کاردناسوی    همچنین میزان تسهیالت قابل پرداخت بب هر بنگاه

  مراجع ذیصالح از جملب بانک عامل خراهد برد

  نرخ سرد تسهیالت، براساش مصربب دررای پرل و اعتبار است -2

و اعالم فهرست پروژههای مرتبط با زنجیره معدنی و صنایع معودنی از طریو، کمیتهوای    دناسایی، اولریتبندی  -3

% منابع مالی فرق بب این حرزه 51مشترک بین ایمیدرو و معاونت طرح و برنامب وزارت صمت صررت میگیرد و حداقل 

محویط کسوب و کوار     همواهنگی و % باقیمانده(، اولریتبندی طرحها با معاونت 51ت صیص مییابد  در ب ش صنعت ) 

 خراهد برد  انبوزارت

 تسهیالت رون، ترلید-6-2

 ( درایط متقاضی :الف

  درصد  61واحدهای ترلیدی کرچک و مترسط و طرح های نیمب تمام ترلیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از

 هستند کب دارای مجرز معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت می بادند

  ،اولریت با بنگاه هایی است کب عمدتاً دارای مشکالت نقدینگی برده و از لحاظ ظرفیت ترلید، دانش فنی

تران مدیریت و بازار، مشکلی کب مانع راه اندازی یا افزایش ترلید بادد، ندادتب و با دریافت این تسهیالت 

جدید بادند  همچنین میزان  غالادتقادر بب راه اندازی طرح و تکمیل یا افزایش ظرفیت واحد و ایجاد 

کارگروه استانی و  دییو تا یاقتصادی، براساش نیاز واقعی بنگاه و بررس  تسهیالت قابل پرداخت بب هر بنگاه

  بررسی های کاردناسی مراجع ذیصالح از جملب بانک عامل خراهد برد

 ( درایط تسهیالت :ب

 و برای سرمایب در گردش نرخ عقرد مبادلب ای و  نرخ سرد تسهیالت، براساش مصربب دررای پرل و اعتبار

 برای طرح های نیمب تمام نرخ عقرد مشارکتی خراهد برد 

  مدت زمان باز پرداخت تسهیالت، برای سرمایب در گردش یک سال )قابل تمدید( و برای سرمایب ثابت طرح

 های نیمب تمام، بنا بب تش یص کارگروه، تا مدت پن  سال تعیین می گردد 

 

 ایجاد ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایریتسهیالت  -7-2

 قانرن حمایت از ترسعب و ایجاد ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایری با استااده از منابع صندوق ترسعب ملی

 1396،15،31مصرب 
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اجازه داده می درد توا بوا   بب منظرر تحق، اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بب صندوق ترسعب ملی  -1ماده 

هدف ارتقای ترلید و ایجاد ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایری با تصریب هیوأت امنوای صوندوق، معوادل     

( دالر از منابع صندوق را بب صررت قرض الحسنب نوزد بانکهوای   1/ 511/ 111/ 111میلیرن ) پانصد  ریالی یک میلیارد و 

عاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از ترسعب سرمایب گااری در ب ش کشاورزی، پست بانک و ترسعب ت

کشاورزی سپرده گااری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیالت بب اد اص حقیقی و حقرقی غیردولتی برای ایجاد 

نار جمعیت واقوع   ادتغال در روستاها و دهرهای زیر ده هزار نار جمعیت با اولریت روستاها و دهرهای زیر ده هزار

 .در مناط، مرزی و مناط، عشایری درد

تبدیل دالر بب ریال نادی از اجرای این قانرن نباید مرجب افزایش خوالص دارایوی هوای خوارجی بانوک       - 1تبصره 

 .مرکزی جمهرری اسالمی ایران درد

روسوتایی، نورخ بیکواری و    تسهیالت مرضرع این ماده بین استان ها بر اساش داخص ترکیبی جمعیوت   - 2تبصره 

 .عکس درآمد سرانب استان ترزیع می درد

بانکها و صندوق های ماکرر مکلاند بازپرداخت منابع صندوق ترسعب ملی را تضمین نمرده و حداقل معادل  - 2ماده 

 .منابع مرضرع این قانرن از محل منابع خرد و بب صررت تلایقی تسهیالت اعطاء نمایند

ره تناس تسهیالت مرضرع این قانرن یک سال پس از بهره برداری طرحها تعیوین موی دورد و    حداکثر دو - 3ماده 

 .دوره بازپرداخت تسهیالت حداکثر دش سال است کب متناسب با نرع طرح محاسبب می درد

بانکهای عامل و صندوق های ماکرر در این قانرن مجاز بب تسریب تسهیالت پرداخت دده قبلوی از محول    -1تبصره 

 .بع مرضرع این قانرن نمی بادندمنا

بانکهای عامل و صندوق های ماکرر در این قانرن مرظاند جهت تسهیل پرداخوت تسوهیالت مواکرر از     -2تبصره 

انراع تضامین دامل سند منازل مسکرنی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحودهای دامپوروری و تجواری در    

 .یند کب ارائب آن ترسط روستاییان و عشایر امکان پایر باددروستاها و نراحی صنعتی، ساتب دریافت نما

تسهیالت مرضرع این قانرن بب طرحهای غیردولتی در حرزه کشواورزی، منوابع طبیعوی، معوادن کرچوک،       -4ماده 

فناوری اطالعات، گرددگری، صنایع دستی، کلیب فعالیت های مربرط بب فرش دستباف و خدمات در مناط، روستایی 

و همچنین برای تأمین سرمایب در گردش واحدهای ترلیدی مستقر در نراحی صنعتی روستایی و دهرهای و عشایری 

 .زیر ده هزار نار جمعیت اختصاص می یابد

%( بر اساش داخص سوهم بیکواران   51منابع مرضرع این قانرن در درون هر استان بب نسبت پنجاه درصد ) -5ماده 

%( 51و مناط، محروم بب صررت استانی ترزیع می گردد و پنجواه درصود )   روستایی، جمعیت عشایری، مناط، مرزی

باقیمانده بب صررت ملی و بر اساش داخصهای مصرب دررای عالی ادتغال و بر مبنوای داخصوهای مصورب سوتاد     

 .اقتصاد مقاومتی ترزیع می درد

برنامب و بردجب کشرر مرظف اسوت  ب منظرر حسن اجرای این قانرن و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان ب -6ماده 

  تا با بب کارگیری سامانب مناسب، بر نحره اعطای تسهیالت و ادتغال ایجاد دده نظارت کند

دستگاههای اجرائی مرظاند در چهارچرب اعالمی سازمان برنامب و بردجب کشرر، اطالعات مربرط بب چهارچرب ایون  

تا گزارش عملکرد را هر دش مواه یکبوار بوب مجلوس دوررای      نظارت را در سامانب ثبت کنند  سازمان مرظف است 

  اسالمی ارائب کند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانب جامع اطالعات بازار کار، متناسب با اهداف این قوانرن   -تبصره 

  ی مرتبط قرار دهدرا با استااده از امکانات مرجرد ایجاد کرده و داده های مرردنیاز را در اختیار دستگاهها
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آیین نامب اجرائی این قانرن مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرائی ذی ربط در این زمینب،  -7ماده 

%( ب شهای هدف، دوره 6چهارچرب و درایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گااری، نرخ سرد میانگین دش درصد )

تزری، تدریجی منابع و پایرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، پس بازپرداخت متناسب با نرع طرح، سازوکار 

از ابالغ این قانرن ظرف مدت دو ماه ترسط سازمان برنامب و بردجب کشورر بوا همکواری وزارت تعواون، کوار و رفواه       

  اجتماعی و معاونت ترسعب روستایی و مناط، محروم ریاست جمهرری در چهارچرب قرانین تهیوب موی دورد و بوب    

 .صریب هیأت وزیران می رسدت
 نامب اجرایی آیین

نامب اجرایی قانرن حمایت از ترسعب و ایجاد ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایری با اسوتااده از منوابع    آیین

 (1396/8/21مررخ  هو54691ت/113898)مصربب دماره  صندوق ترسعب ملی
 

بب پیشنهاد سازمان برنامب و بردجب کشرر و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفواه   1396/8/17هیأت وزیران در جلسب 

قانرن حمایوت از ترسوعب و ایجواد    ( 7اجتماعی و معاونت ترسعب روستایی و مناط، محروم کشرر و بب استناد ماده )

ناموب   وو آیوین  1396ب ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایری با استااده از منابع صندوق ترسعب ملی و مصور  

 :اجرایی قانرن یاددده را بب درح زیر تصریب کرد

 :روند نامب اصطالحات زیر در معانی مشروح مربرط بب کار می در این آیین  و1ماده

 .سازمان: سازمان برنامب و بردجب کشرر الف و 

قانرن: قانرن حمایت از ترسعب و ایجاد ادتغال پایدار در مناط، روستایی و عشایری با استااده از منابع صندوق  ب و  

 و 1396ترسعب ملی و مصرب 

 .ریزی استان سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامب پ و 

 .صندوق: صندوق ترسعب ملی ت و 

 .وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ث و 

 .معاونت: معاونت ترسعب روستایی و مناط، محروم کشرر ج و 

 .ب ش غیردولتی: کلیب اد اص حقیقی و اد اص حقرقی خصرصی و تعاونی چ و 

 92645کارگروه ملی: کارگروه ملی ت صصی مدیریت و راهبری ترسعب ادتغال پایدار مرضورع مصوربب دوماره      و ح

سوتاد فرمانودهی اقتصواد     1396/1/29موررخ  1124153بب دماره و اصالح بعدی آن مرضرع مصر 1395/7/29مررخ 

 .مقاومتی

کارگروه: کارگروه ادتغال استان با مسئرلیت استاندار و با حضرر مدیر کل تعاون، کار و رفواه اجتمواعی)دبیر(،     و خ

عت، معودن و  رییس سازمان برنامب و بردجب استان، مدیرکل دفتر امرر روستایی و درراهای استانداری، مدیرکل صون 

تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امرر اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میوراث فرهنگوی،   

دستی و گرددگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امرر زنان و  صنایع

 .خانراده استانداری

های کارآفرینی امید و حمایت از ترسوعب   های کشاورزی، پست بانک، ترسعب تعاون، صندوق مؤسسب عامل: بانک  و د

 .گااری در ب ش کشاورزی سرمایب

دستی و  میراث فرهنگی، صنایع دستگاه ب شی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان  و ذ

 .جمهرر اطالعات، سازمان امرر عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییسگرددگری، وزارت ارتباطات و فناوری 

 .اجرایی استانی  و دستگاه استانی: دستگاه ر
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هوا بوب انت واب     سامانب نظارت: سامانب ثبت اطالعات متقاضیان، ورود اطالعات فرآیندی و نظارت ترسط دستگاه  و ز

 .سازمان

 .قانرن( 6العات بازار کار مرضرع تبصره ماده )ژ و سامانب بازار کار: سامانب جامع اط

 1396/3/31موررخ   37597ش و برنامب اجرایی ملی ترسعب ادتغال: برنامب ادتغال فراگیر مرضورع مصوربب دوماره     

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ادوتغال فراگیور و   ش و برنامب اجرایی استانی ترسعب ادتغال: برنامب ادتغال فراگیر استان کب در چوارچرب برناموب    

 .مبتنی بر مطالعات پریای کسب و کار و ادتغال استان بب تصریب کارگروه رسیده است

های اقتصادی کب در مطالعب پریای کسب و کار و ادوتغال اسوتان    های اقتصادی پر ادتغال: رستب فعالیت ص و رستب 

 .است  اند و بب تصریب کارگروه رسیده انت اب دده

ی طرح: تسهیالت برای روستاها با اولریت مناط، مرزی و مناط، عشایری و محروم و سرمایب ض و مناط، هدف اجرا 

 .در گردش برای نراحی صنعتی روستایی و دهرهای زیر ده هزار نار جمعیت

هوای اقتصوادی پور     های اقتصادی ب ش غیردولتی با اولریت رسوتب  نامب دامل فعالیت و دامنب دمرل این آیین2ماده

 :ناط، هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و ترسعب دامل مرارد زیر استادتغال در م

الف و کشاورزی دامل زراعت، دام و طیرر، باغداری، دیالت، گل انب، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و  

شواورزی و  مکانیزاسیرن( کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلوی ک )مهندسی ب ش کشاورزی، خدمات مادینی کردن 

 .کاری، پرورش نهال و غیره منابع طبیعی دامل جنگل

نامب اجرایوی   آیین( 2ب( ماده ))ب و معادن کرچک دامل کلیب معادن بب جز معادن بزرگی کب در جدول مرضرع بند  

( 2های اقتصادی با هریک از سب گوروه اقتصوادی مصورح در مواده )     ها و بنگاه بندی فعالیت تش یص، انطباق و طبقب

قانرن اصالح مرادی از قانرن برنامب چهارم ترسعب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهرری اسوالمی ایوران و اجورای    

 1388/6/7ک موررخ  43181ت/115321نامب دوماره   های اصل چهل و چهارم قانرن اساسی مرضرع تصریب سیاست

 .اند مش ص دده

طالعات، اصناف، آمرزش، گرددگری، ورزدی، فرهنگی های خدماتی دامل خدمات ارتباطات و فناوری ا پ و فعالیت 

 .های تجدیدپایر و غیره ای، بهدادتی و درمانی، بازیافت و انرژی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمب

 .های مربرط بب آن و سایر صنایع دستی های فرش دستباف و کلیب فعالیت ت و صنایع دستی و فعالیت

دهای ترلیدی مستقر در نراحی صنعتی روستایی و دوهرهای زیور ده هوزار ناور     ث و تأمین سرمایب در گردش واح  

 .جمعیت

کنند نیز مشومرل اسوتااده از    های مرضرع این ماده فعالیت می بنیان کب در حرزه فعالیت های دانش تبصره و درکت 

 .بادند نامب می مزایای این آیین

 :و منابع مالی اجرای قانرن بب درح زیر است3ماده

دالر از منابع صوندوق بوا تصوریب هیوأت امنوای      ( 1/511/111/111معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیرن ) الف و 

 .های عامل الحسنب )با نرخ سرد صار درصد( نزد مؤسسب گااری قرض صندوق بب صررت سپرده

عامول بوب صوررت    های  ب و حداقل بب میزان معادل ریالی سپرده دده ترسط صندوق از محل منابع داخلی مؤسسب 

 .تلایقی با منابع مرضرع بند )الف( این ماده

تبصره و بانک مرکزی جمهرری اسالمی ایران ترتیبی ات اذ نماید کب تبدیل دالر بب ریال نادی از بند )الف( این ماده  

 .های خارجی بانک مرکزی جمهرری اسالمی ایران نشرد مرجب افزایش خالص دارایی

 :درد بب درح جدول زیر تعیین میهای هدف  و سهم ب ش4ماده
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: 

قانرن بر اساش داخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری ( 1ماده ) (2های مرضرع تبصره ) و سهم استان  5ماده

 :گردد و عکس درآمد سرانب استان بب درح جدول زیر تعیین می

 
 

 :و وظایف صندوق بب درح زیر است 6ماده
 

های عامل )با نرخ صار درصد( بب میزان سهمی کب سوازمان تعیوین و    گااری نزد مؤسسب سپردهالف و انعقاد قرارداد  

 .یابد براساش میزان جاب هر مؤسسب عامل ترسط سازمان تغییر می

 .گااری مرضرع قانرن با رعایت بند )الف( این ماده ب و واریز وجره سپرده

 :و وظایف سازمان بب درح زیر است7ماده

 .های مرجرد با اصالحات الزم امانب نظارت مناسب از میان سامانبالف و تعیین س

هوای   هوای اسوتانی و دسوتگاه    ب و نظارت عالیب بر اجرای برنامب ترسعب ادتغال پایدار با استااده از ظرفیت سازمان 

 .اجرایی

 .های عامل بب صندوق گااری بب تاکیک مؤسسب پ و ابالغ مبالغ سپرده

 .مؤسسب عامل و تجدیدنظر بر اساش ارزیابی عملکرد آن مؤسسبت و تعیین میزان سهم هر 

 :و وظایف کارگروه ملی بب درح زیر است 8ماده

 .ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکردها و ب شالف و تجدید نظر در سهم استان
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 .های الزم بب منظرر تسهیل امرر ب و ابالغ دستررالعمل

های عامول، دسوتررالعمل    جمهرری اسالمی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و مؤسسبو بانک مرکزی 9ماده

هوا، گوردش امورر، دریافوت وثوای، و اعطوای        ها و درخراست وحدت رویب، متضمن نحره و تسهیل در پایرش طرح

 .نماید یگااری صندوق ابالغ م نامب تدوین و قبل از سپرده تسهیالت را در چارچرب قانرن و این آیین

 :های عامل بب درح زیر است و وظایف مؤسسب11ماده

 .نامب بب میزان تعیین دده ترسط سازمان این آیین( 3الف و تأمین منابع بند )ب( ماده )

 .ب و تضمین بازپرداخت منابع صندوق

داخلوی بوب   پ و نگهداری حساب تسهیالت متقاضیان واجد درایط بب نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع  

 .ای در قالب تعریف دده در سامانب نظارت های دوره صررت مجزا و دااف و ارایب گزارش

 .ت و تأیید ترجیب فنی، مالی و اقتصادی طرح

و مؤسسب عامل مرظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایب درخراست و تکمیل مدارک، 11ماده

نماید و در صررت تأیید درخراست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسب عامل مرظف  نتیجب بررسی را بب متقاضی اعالم

 .است مطاب، درایط و ضرابط قرارداد، تسهیالت را پرداخت نماید

و مؤسسب عامل در صررت تأخیر در پرداخت تسهیالت، با تأیید سازمان، بب ازای هر ماه تأخیر مشمرل وجوب  1تبصره

 .دردغ تسهیالت آن مرحلب پرداخت میالتزام بب نرخ دو درصدِ مبل

این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پوس از تأییود   ( 1و مؤسسب عامل مرظف است وجب التزام مرضرع تبصره )2تبصره

 .درد، واریز نماید سازمان بب حسابی کب ترسط بانک مرکزی جمهرری اسالمی ایران اعالم می

است متقاضی، دالیل رد درخراسوت را بوب صوررت کتبوی     و مؤسسب عامل مرظف است در صررت رد درخر3تبصره

 .حداکثر ظرف یک ماه بب وی اعالم و اقدامات مربرط بب این ماده را در سامانب ثبت نماید

ای مدیریت نمایند تا با تلای، با منابع خرد، نورخ سورد   های عامل مرظاند منابع صندوق را بب گرنب و مؤسسب12ماده

 .نامب بب طرر میانگین دش درصد بادد بع این آیینتسهیالت اعطایی از محل منا

ناموب   ایون آیوین  ( 4جدول مرضورع مواده )  ( 5تا  1های ) های مرضرع ردیف و دوره استااده از تسهیالت طرح13ماده

حداکثر دو سال، دوره تناس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی حوداکثر دوش سوال تعیوین و     

جدول ماکرر حوداکثر هجوده مواه تعیوین     ( 6مالی تسهیالت سرمایب در گردش مرضرع ردیف )مجمرع دوره تأمین 

 .درد می

 .درد تبصره و آورده متقاضی مطاب، ضرابط و مقررات بانکی تعیین می

های عامل، مجاز بب تسریب تسهیالت پرداخوت دوده قبلوی از محول منوابع موالی اجورای قوانرن         و مؤسسب14ماده

 .بادند نمی

 :های ب شی بب درح زیر است و وظایف دستگاه 15ماده

دار با هماهنگی وزارت مشتمل بور بورش    های اولریت های اجرایی ملی منطب، با رستب دغل الف و تهیب و ارایب برنامب 

بینی بازار مناسب محصرالت، نیاز سنجی الزم برای آمرزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد ترسعب کسوب   استانی، پیش

رت عملیاتی بر تحق، اهداف ترسعب ادتغال پایودار بوب سوازمان در چوارچرب دسوتررالعمل سوازمان و       و کار و نظا

 .رسانی عمرمی بب ذیناعان اطالع

 .های مصرب کارگروه ب و دناسایی و معرفی متقاضیان واجد درایط بب مؤسسب عامل در چارچرب طرح

 .ربط های ملی ذی پ و نظارت بر تحق، اهداف طرح

 .ربط در سامانب نظارت های ذی مینان از ثبت اطالعات نظارتی طرحت و حصرل اط
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 :و وظایف وزارت بب درح زیر است16ماده

های ترانمندسازی و مهارت آمرزی نیروی کار و ترتیبات نهادی الزم برای پایداری ادتغال ایجواد   الف و اجرای برنامب 

 .دده

 .ایی ملی و استانی ترسعب ادتغالهای اجر ب و پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامب

 .پ و آمرزش کارآفرینی بب متقاضیان تسهیالت بانکی

 .ربط بب سامانب بازار کار های ذی ت و ایجاد دسترسی دستگاه

 .ث و آمرزش متقاضیان براساش رستب فعالیت ت صصی مربرط

 .ج و معرفی افراد جریای کار بب کارآفرینان

 .ای بب متقاضیان مشاورهچ و تأمین خدمات کلینیکی و 

پردانی هستند، ماننود گرددوگری روسوتایی، صونایع      هایی کب دارای هم ح و ایجاد هماهنگی بین ب شی در رستب 

 .روستایی و غیره

 .المللی از طری، ایجاد نهادهای متناسب خ و تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی بب بازارهای ملی و بین

 :درح زیر استو وظایف کارگروه بب 17ماده

  های استانی مصرب الف و پیگیری و نظارت بر اجرای برنامب

 .قانرن( 5ب و تهیب چارچرب ترزیع منابع در درون استان مرضرع ماده )

 .نامب این آیین( 8پ و ترزیع اولیب و بازترزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند )الف( ماده )

ادتغال در چارچرب برنامب ادتغال فراگیر مصرب سوتاد فرمانودهی اقتصواد     های اجرایی ملی ترسعب و برنامب18ماده

 .های ب شی بب تأیید کارگروه ملی خراهد رسید مقاومتی با پیشنهاد دستگاه

های اجرایی ملی ترسوعب   ها و سازگار با برنامب های اجرایی استانی ترسعب ادتغال کب در قالب سیاست و برنامب19ماده

هوا و   های ب شی استانی و تصوریب کوارگروه بورای اجورا بوب دسوتگاه       ند، بب پیشنهاد دستگاهدر ادتغال تهیب می

های مصورب اسوتانی را در    ای از برنامب هر استان مرظاند نس ب  درند  کارگروه های عامل در استان ابالغ می مؤسسب

 .سامانب نظارت بارگااری نمایند

هوای عملکورد خورد را در     ی عامل مرظاند بب طرر مستمر گزارشها های اجرایی و مؤسسب و وزارت، دستگاه21ماده

بندی کب ترسط سازمان اعالم خراهد دد ثبوت و ارایوب نماینود  سوازمان      سامانب نظارت و بر اساش ترتیبات و زمان

جمهورر و   ماهب از عملکرد برنامب ترسعب ادتغال پایدار روستایی بوب ریویس   ای دش های دوره مرظف بب ارایب گزارش

 .بادد جلس دررای اسالمی میم

 .نامب بر عهده وزارت است و مسئرلیت حسن اجرای این آیین21ماده

 

 

 در حرزه صنعت، معدن و تجارتتسهیالت بازسازی و نرسازی واحدهای آسیب دیده) از سیل( -8-2

https://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=119    
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 تسهیالت بستب حمایت از صادرات  -9-2

 

 :الف( درایط متقاضی

برنامب تسهیالت بستب حمایت از صادرات غیر ناتی ابالغیب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قالب سورمایب   -1

 :کنند گان کاالها و خدمات صادراتیدر گردش بب ترلید کننده و ارائب 

دارا بردن پروانب بهره برداری، گراهی فعالیت صنعتی، کارت دناسایی کارگاه از وزارت صنعت، معدن و تجوارت   -2

و صنرف ترلیدی دارای مجرز براساش قانرن نظام صنای کشرر و دارندگان قرارداد معتبر صادرات خدمات فنی 

 و مهندسی

 (:ت بستب )مطاب، دستررالعمل مربرطدروط استااده از تسهیال

   های دانش بنیان و درکتهای  میلیرن یررو صادرات دادتب بادند )درکت 1طی سب سال گادتب حداقل

 (صادرات اولی از این درط مستثنی برده و تابع درایط تایید اعتبار ترسط بانک عامل می بادند

  د و چین بادد کشرر همسایب و دو کشرر هن 15کشرر مقصد صادراتی جزء 

 کاال یا خدمت مشمرل فهرست صادراتی بادد 

  :ب(درایط تسهیالت

 :تسهیالت ریالی

درد کب در حال  تسهیالت بصررت ترکیبی از محل منابع صندوق ترسعب ملی و منابع داخلی بانک عامل تأمین می

  .درصد است1405حاضر، نرخ سرد ساالنب تسهیالت، معادل 

 :تسهیالت ارزی

 :ر قالب تسهیالت د

  اعتبار خریدار بب خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی 

  اعتبار فرودنده جهت تجهیز کارگاه و تامین سرمایب در گردش درکتهای ایرانی ترلید کننده کاالهای

 صادارتی و خدمات فنی و مهندسی 

 گشایش اعتبار اسنادی و قرارداد معتبر در حرزه خدمات فنی و مهندسی 

میلیارد ترمان و تسهیالت ارزی  21تسهیالت قابل پرداخت بب هر متقاضی، تسهیالت ریالی حداکثر معادل سقف (  ج

 .میلیرن یررو خراهد برد یک حداکثر

 

 عیبب صنا یو اعتبار یفن یطرح کمک ها التیتسه-11-2

 :یقانرن یبانالف  م

( 2دولت ) یاز مقررات مال یب ش میمراد بب قانرن تنظ یقانرن الحاق برخ 28بند ل ماده  ییاجرا نامب نییآ براساش

 ییاجرا یها دستگاه یمنابع داخل ای یاز محل منابع بردجب عمرم یبردجب سنرات نیقران رستیکب در پ یاعتبارات
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 یها ب ش تیو ترسعب فعال یگاار   بیمنظرر تحق، اهداف سرما بب یو اعتبار یفن یمربرط تحت برنامب کمک ها

قرارداد  ،یبب عنران وجره اداره دده از طر التیسرد تسه ارانبیو  یقیتلا التیدر قالب تسه یو تعاون یخصرص

و سازمان برنامب و بردجب  ییاجرا یدستگاهها نیمتبادلب ب یها صندوق، باترجب بب مرافقتامب ایبا بانک و  تیعامل

درخراست کننده  انیدده است بب متقاض ینیب شیمربرطب پ یها دده در مرافقتنامب فیتعر یها پروژه ساشکشرر برا

  درد یپرداخت م التیتسه

 نیب تیقرارداد عامل ،ییاجرا یها سازمان برنامب و بردجب کشرر بب دستگاه ،یاز طر یصیپس از ابالغ اعتبار ت ص

در خراست کننده  انیبب متقاض التیسرد تسه ارانبی ای یبانک التیعامل منعقد و تسه یطرح و بانک ها انیمجر

 گردد، یکب ترسط واگاارنده اعتبار  اعالم م یالماع طیدر صررت دادتن درامربرطب، ندیفرا ،یاز طر التیتسه

  گردد  یپرداخت م

 عبارتند : یعمرم عیمربرط بب معاونت امرر صنا یها عنران طرحب  

 عیبب صنا یو اعتبار یفن یها کمک یطرح اعطا  1

 یبافیقال یها مجتمع جادیفرش دستباف و ا بیمراد اول دیترل یبرا یاعتبارو  یفن یها طرح کمک  2

 فرش دستباف یو خارج یداخل یها یابیو بازار یسهم صادرات شیو افزا تیتثب ،یور ارتقاء و بهبرد بهره  3

 یاز خام فرود یریجلرگ یارزش در راستا رهیزنج لیو تکم یکمک بب نرساز  4

 :التیدرخراست کننده تسه انیبب متقاض التیتسه یاعطا طیدراج  

 درایط عمرمی متقاضیالف  

لزام بب دادتن جراز تاسیس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن دستب از متقاضیانی کب در راستای   ا1

 ها نیاز بب استااده از تسهیالت )ثابت و در گردش( دارند ها و زیر پروژه تحق، اهداف پروژه

برداری، گراهی فعالیت صنعتی و یا کارت دناسایی آن دستب  بب دادتن یکی از مجرزهای معتبر: پروانب بهرهالزام   2

ها نیاز بب استااده از تسهیالت )ثابت و در گردش(  ها و زیر پروژه از متقاضیانی کب در راستای تحق، اهداف پروژه

 دارند 

پروژه / زیر پروژه بادند و بب متقاضیان غیر مشمرل  دده در هر بایست مشمرل صنایع اعالم متقاضیان می  3

  گیرد تسهیالتی تعل، نمی
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 ( درایط اعطای تسهیالت: ب

 بادد  ها و معیارهای پایرش می دده از داخص  ولریت پرداخت تسهیالت بر اساش امتیاز کسب  ا1

های کاردناسی مراجع  بنگاه و بررسیاقتصادی، بر اساش نیاز واقعی   میزان تسهیالت قابل پرداخت بب هر بنگاه  2

 گردد  ذیصالح ازجملب بانک عامل و منابع مرجرد ترسط مجری طرح تعیین می

نامب و قرارداد  دده و تائید مجری طرح بر اساش مرافقت بینی رخ سرد تسهیالت، در صررت تحق، اهداف پیش  ن3

 عاملیت بانک عامل تعیین خراهد دد 

هیالت، برای سرمایب در گردش حداکثر یک سال و برای سرمایب ثابت حداکثر پن  سال زمان بازپرداخت تس مدت  4

 د خراهد بر

صررت ماهانب و مستمر از  بایست اطالعات ترلید، ادتغال و صادرات )در صررت صادراتی بردن( بب متقاضی می 5

ثبت نماید  در غیر این صررت زمان ثبت درخراست در سامانب واز طری، لینک ارسال آمار ترلید واحدهای صنعتی 

  مشمرل دریافت تسهیالت و یارانب تسهیالت ن راهد برد
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 نعت، معدن و تجارتوزارت ص یسامانب ها -3

سامانب جامع  نیسامانب درگاه خدمات و همچن ،یدر وزارت صنعت، معدن و تجارت از طر یگاار بیسرما ندیراف

  مجرزها صادر خراهد دد یدرگاه مل ،یکسب و کار از طر یمجرزها بیکل نی  همچنردیپا یتجارت صررت م

 

 درگاههای ارتباطی -4

 کشرر یمجرزها ی( درگاه مل1_4

https://auth.g4b.ir/ 

 ( سامانب جامع تجارت2_4

http://ntsw.ir 

 صنعت، معدن و تجارتخدمات وزارت درگاه ( 3_4

http://khedam.mimt.gov.ir 

 یران( سامانب تران4-4

https://tavaniran.ir 

 گااری صنایع کرچک ( سامانب صندوق ضمانت سرمایب4-5

http://www.sif.ir 

 ضمانت صادرات ایران صندوقسامانب( 4-6

https://egfi.ir 
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 ترسعب های آتی -5

 ای تینسبت بب ارتقاء ظرف ،یترسعب ا یطرحها یبا اجرا ترانندیم ،یو خدمات یتجار ،یمعدن ،یفعال صنعت یواحدها

  ضرابط حاکم بر جراز ندینما افتیدر سیمنظرر جراز تاس نیا یو برا ندیخدمات اقدام نما ایتنرع محصرالت  شیافزا

خراهد )جراز ایجادی( دیواحد جد جادیا یبرا سی، همانند صدور جراز تاس)جرازترسعب( ترسعب بنگاه یبرا سیتاس

 یگاار بیطرح ترسعب واحد فعال مستلزم سرما یاجرا د،یاز امکانات ترل یوجرد ب ش لیاست بب دل یهیبرد  بد

 بب همراه خراهد دادت   یشتریب یبرده  و بهره ور دینسبت بب احداث واحد جد یکمتر

 یقبل یبردار پروانب بهره نیگزیواحد صادر دده کب جا یبرا یدیجد یطرح ترسعب، پروانب بهره بردار لیپس از تکم 

 خراهد دد 

  ردیهمجرار صررت پا نیدر زم ایدر عرصب مرجرد و  تراند یترسعب واحد م 

و مقررات مرجرد،  یطیمح ستیضرابط ز تی(، با رعاب)جراز ترسع سیجراز تاس افتیکب بدون در یصنعت یواحدها

 سیجراز تاس افتیبب در ازیبدون ن ترانندیم ند،ینما یگسترش تنرع محصرالت اقدام م ایو  تیظرف شینسبت بب افزا

( یپروانب قبل نیگزی)بب عنران جا یبهره بردار انبپرو ست،یز طیسازمان حااظت مح دیی)جراز ترسعب(، در صررت تا

مرتبط  یتهایحما ریآالت و سا نیورود ماد تیثابت، معاف بیسرما التیدرخراست تسه یبررس کنیل ند؛ینما افتیدر

 خراهند برد  یا ترسعب سیجرازتاس رمستلزم صدو
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 های تابعب وزارت صنعت، معدن و تجارتصندوق  -6

 

 صندوق ضمانت صادرات ایران  1

 صندوق ترسعب صنایع دریایی  2

 گااری صنایع کرچک صندوق ضمانت سرمایب  3

 های معدنیصندوق بیمب سرمایب گااری فعالیت  4

 و ترسعب صنایع پیشرفتبصندوق حمایت از تحقیقات  5

 

 صادرات ایران صندوق ضمانت 1-6

 

همراره مرجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجرد ریسکهای سیاسوی و تجواری در   یکی از عراملی کب 

روند صادرات آنها میبادد، چرا کب تحق، هر یک از این ریسکها مرجب عدم وصرل وجب کواال و خودمات صوادره از    

ننده را در تنگنای موالی  سری آنها می گردد  عدم وصرل بمرقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرک

قرارداده و در نتیجب باعث ناترانی وی در ایاای تعهدات مالی وی بب اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجور بوب   

بمنظرر تشری، صادرکنندگان بب ترسعب فعالیتهای صادراتی خرد و کاهش نگرانوی    وردکستگی کامل وی می گردد

ی الزم بب آنها در مقابل ریسکهای سیاسوی و تجواری، دولتهوا اقودام بوب ایجواد       آنها در این زمینب و ارائب پردشها

درکتهای بیمب اعتبار صادراتی می نمایند  این قبیل درکتهای بیمب عمدتاً وابستب بب دولت و متکوی بوب حمایتهوای    

ل پردش نیستند  مالی آن برده و اغلب ریسکهایی را پردش می دهند کب معمرالً از سری درکتهای بیمب تجاری قاب

در این راستا و بمنظرر تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجب ترسعب مرثر صادرات غیور ناتوی کشورر،    

صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنران تنها درکت دولتی بیمب اعتبار صادراتی وابسوتب بوب وزارت   

گردیده و فعالیت خرد را تحت نظارت مرکز ترسوعب صوادرات ایوران    تاسیس  1352صنعت، معدن و تجارت در سال 

 .آغاز نمرد

البتب عمر این سازمان تازه تاسیس چندان طرالنی نبرد چرا کب با باال رفتن قیمت نات در نتیجب تحرالت سیاسوی در  

اعث دد کب صوندوق  میالدی، درآمد ناتی کشرر افزایش یافتب و همین مرضرع ب 71منطقب خاور میانب در اواسط دهب 

ضمانت صادرات ایران بدست فرامردی سپرده دده و فعالیتهای آن بطرر کامل مترقف گردد  پس از ده سوال عودم   

فعالیت، بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران بعنران یک سازمان وابستب بب وزارت صنعت، معودن و تجوارت و بوا    

الیت خرد را آغاز نمرد توا بوب صوادرکنندگان در بازیافوت     فع 1373د صیت حقرقی و مالی مستقل مجددا در سال 

سال جنگ تحمیلی م تل دده برد کمک نمرده و مرجبات افزایش درآمدهای غیر  8مرقعیت تجاری خرد کب در اثر 

 .ناتی را فراهم آورد

دور انوراع  این صندوق بب پشترانب حمایتهای مالی دولت، عالوه بر پردش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با ص

 .ضمانتنامب اعتباری، بب تامین منابع مالی مررد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید

بیموب و تضومین   ،  صندوق ضمانت صادرات ایران حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهرری اسوالمی ایوران  مامرریت 

گااری الزم بوب منظورر    و سرمایب  تایجاد تسهیالو  گااریهای مربرط بب کاالها و خدمات صادراتی اعتبارات و سرمایب

 روش های زیز می بادد: از طری، ترسعب صادرات با کمترین هزینب و با استااده بهینب از منابع مرجرد
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 ریووداران خارجووی از   پردوش ریسوک عودم بازپرداخت وجره خدموات و کاالهوای صوادراتی ترسوط    1

 سونجیاز خریوداران خارجیانوراع بیموب نامب هوا و پس از اعتبار طریو، صودور

سوورمایب گووااری    صودور بیموب ناموب سورمایب گوااری جهوت پردووش ریسووکهای سیاسووی کوب      2

 ا فکنند   کننودگان ایرانوی در سوایر کشوررها را بوب م اطوره مویصوادر

 تسوهیل تامیون منابوع مالی مررد نیاز صوادر کننودگان از طریو، صوودور انراعضمانووت نامووب هووای        3

اعتبواری و بانکی بوب نحریکوب میوزان اعتبوار صادرکنندگانپوس از اعتبار سونجی دقیو،، نزد بانکهوای  

 تامیون کننده مالی/ترلیود کنندگان ازطریو، ایون ضمانت ناموب ها تضمیون گردد 

 و سووقف اعتبوواری   ودف و تعیوین رتبوب  بازارهای هو  / بررسوی دوره ای وضعیوت اقتصوادی کشوررها  4

ررها، ارزیابوی بانکهوا و خریوداران معتبور و موررد قبرل، وتعییون سیاسووت پردشووی کلووی در    کشو

 قبال هر کشورر 

 

 صادرات ایران و  را از لینک زیر میتران دریافت کرد: صندوق ضمانتدرح بیشتر خدمات   ودانلرد کتابچب راهنما 

https://egfi.ir/page-newmain/fa/0/form/pId39 

 

 در خصرص خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران راالت متداولس

  اعتبارسنجی

 آیا خدمات اعتبارسنجی برای وارد کنندگان هم مررد استااده قرار می گیرد؟-1

توانند د  خصو  وضعیت اعتبا ی تأمین کنندگان از صندو  ت اضای اعتبا سنجی نوایند. د  این صو ت صندو  پاس از  وا دکنندگان می 

که  سفا ش به موسسات اعتبا سنجی کننده، گزا ش د یافتی  ا بدون تفسیر عیناخ به وا دکننده ا ائه می نواید. د  اینگونه موا د هزینه ادا ی

ف و اعال  آمادگی برای پوشش د یافت می شود، از وا دکننده د یافت نشده و ف ط هزینه مربوط به موسساه   هت اعتبا سنجی و تعیین س 

 اعتبا سنجی کننده و مالیات بر ا زش افزوده ان د یافت می گردد.

رکننده در صررتی کب مرسسات اعتبار سنجی قادر بب ارائب اطالعات مررد نیاز برای اعتبارسنجی یک خریدار نبرده و صواد -2

نیز با ترجب بب دناخت از خریدار اطمینان از اعتبار وی دارد، چگرنب می تران فرآیند اعتبارسنجی را تا تعیین سقف اعتبواری  

 ادامب داد؟

صاد کننده یا خریدا  می توانند تصویری از صو تهای مالی حسابرسی شده مربوط به خریدا  خا  ی  ا به صندو  ا ائه نوایند تا باا بر سای   

آنها وضعیت مالی خریدا  مشخص و س ف اعتبا ی برای وی تعیین شود. صحت این صو تهای مالی طی اساتعالمی از حساابرس وی تأییاد    

که د  مو د آنها اطالعات مدونی و قابل ات ایی مو ود نیست و بطو  معوو  نیاز   CISخواهد شد. برای خریدا ان عراقی، افغانی و کشو های 

ای مالی و حسابرسی آنها اقدا  نوی نواید، میزان خرید قبلی از شرکتهای ایرانی نیز می تواند مبنای تصیویم گیاری  نسبت به تنظیم صو ته

 هت تعیین س ف باشد. د  این خصو  ضون استعال  از شرکتهای ایرانی که این خریدا  خا  ی از آنها خریاد نواوده و د یافات مادا       

 خص شده و میانگینی از کا کرد ساالنه مبنای تصویم گیری  هت تعیین س ف اعتبا ی می باشد. مثبته، میزان کا کرد به تف یک سا  مش

 ضمانت نامب

مستند پایرش ضمانت نامب های اعتباری صندوق ترسط سیستم بانکی )اعم از دولتی ، غیردولتی و خصرصی( و همچنوین  -1

 ترلیدکننده های داخلی، چیست؟

https://egfi.ir/page-newmain/fa/0/form/pId39
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قانون چگونگی ادا ه صندو  ضوانت صاد ات ایران، مفاد مصوبات هیات محتر  وزیاران هیاات محتار      5ه ماد "ب"تصریح قانونگاا  د  بند 

 2۱/1۳/13,۳وزیران ، شو ای پو  و اعتبا  و نهایتاخ آیین نامه ظهرنویسی و صدو  ضوانت ناماه از طارف باناک هاا )مصاوب  لساه ماو          

صندو  از  وله وثایق قابل قبو  سیستم بان ی  هت تضوین تسهیالت اعطاایی باه    های نامه کویسیون اعتبا ی بانک مرکزی ج.ا.ا. (ضوانت

 باشد. صاد کنندگان می

 دریافت ضمانتنامب اعتباری، مستلزم طی چب مراحلی است؟ -2

محصوالت صاد اتی( اولین گا  برای د یافت ضوانتنامه اعتبا ی، ا ایه د خواست ذینف  ضوانتنامه )بانک/موسسات مالی اعتبا ی/ تولیدکننده 

به صندو  می باشد. برای این منظو  و قبل از هر اقدامی میبایست د خواست اعتبا  مت اضی د  بانک مربوطه مطر  و پس از تصویب به این 

، صندو  ابالغ گردد .بدیهی است د  متن د خواست بانک می بایست به ن اتی از قبیل مبلغ تسهیالت، مدت اعتباا  و نار  ساود تساهیالت    

پس از تصویب اعطای تسهیالت برای مت اضی د  بانک، ا ایه د خواست به صندو  ، ت ویل مدا   و اعتبا سنجی مت اضی .اشا ه شده باشد

و طر  موضوع د  ا کان اعتبا ی صندو ، مبلغ و شرایط ضوانت نامه قابل صدو  به مت اضی اباالغ و پاس از انجاا  وثی اه ساوا ی و وا یاز       

 امه مربوط صاد  و د  اختیا  بانک قرا  می گیرد.کا مزد، ضوانت ن

 ضمانت نامب های اعتباری ریالی و ارزی صندوق چب کارکردی دارند؟-3

سرمایه د  گاردش   -ضوانت نامه های اعتبا ی صندو  کا کرد وثی ه ای دا ند و بونظو  تضوین بازپرداخت تسهیالت مصوب سیستم بان ی

 ی)اعم از شخص ح ی ی و ح وقی( و بنا به د خواست تامین مالی کننده صاد  می شوند.برای صاد کنندگان ایران -صاد اتی

 در چب مراردی ضمانت نامب اعتبار ترلیدی ، صادر می درد؟-4

 .زمانی که صاد کننده ایرانی برای تامین مواد اولیه مو د نیاز خود، قصد تامین و خرید اعتبا ی از تولیدکننده های داخلی  ا داشته باشد

دروط اصلی صادرکننده برای دریافت ضمانت نامب اعتبارترلیدی جهت ارایب بب ترلیدکننوده )توامین کننوده موراد اولیوب      -5

 مرردنیاز( کدامند؟

 ناماه بایاد   های اعتبا  تولیدی باید دا ای ساب ه صاد اتی به نا  خود باشد و د  پایان دو ه اعتبا  و بهنگا  تسویه ضاوانت  نامه مت اضی ضوانت

 نامه ا ائه نواید. مدا   صاد اتی حداقل معاد  ا زش ضوانت

ارایب ضمانت نامب اعتبارترلیدی برای تضمین پرداخت وجب کاالی اعتباری خریداری دده، بب چب گروهی از ترلیدکننودگان  -6

 امکان پایر می بادد؟ 

های تعاونی وابسته  هت صاد ات.) د  هوین  اساتا   و یا شرکت های توزی  وابسته آنها تولید کنندگان اصلی دا ای پروانه تولیدی و یا شرکت

بردا ی،  واز مربوط به توزی  کاال و هوچنین اساسنامه ، شرکت نامه ،  وزنامه  سوی مربوط به تعیین اعضای هیات مدیره و  ا ایه پروانه بهره

 صاحبان حق امضاء الزامی خواهد بود.(

 صندوق تابع چب عراملی است؟ نرخ کارمزد ضمانت نامب های اعتباری-7

هیات محتر  وزیران، نر  کا مزد قابل اخا برای صدو  ضوانت نامه اعتباا ی بونظاو  تضاوین     13,4/,۳1/۳به استناد تصویم  لسه مو   

تاامین ماالی   بازپرداخت تسهیالت مصوب برای هریک از صاد کنندگان ، تاب  دو ه اعتبا  مو د د خواست)دو ه تامین مالی مو د نظر باناک/  

 کننده( و گروه اعتبا ی مت اضی می باشد.

 دوره اعتباری ضمانت نامب های اعتباری صندوق از چب زمانی آغاز می درد؟-8

 از زمان پرداخت تسهیالت 

آیا امکان صدور ضمانت نامب اعتباری برای تضمین بازپرداخت تسهیالت اعطایی بانک قبل از ارایب درخراست بوب صوندوق   -9

 رد؟وجرد دا

 خیر، تضوین صندو  صرفاخ شامل تسهیالت اعطایی پس از تا یخ صدو  ضوانت نامه اعتبا ی خواهد بود.

 تمدید ضمانت نامب های اعتباری چگرنب امکان پایر می گردد؟-11
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و وا یاز کاا مزد   متعاقب ا ایه د خواست تودید دو ه بازپرداخت از سوی ذینف  ضوانت نامه، بر سی و مواف ت ا کان تصاویم گیار صاندو     

 تودید از سوی صاد کننده ، تودیدیه مو د د خواست بانک صاد  و ا سا  خواهد شد. 

 بیمب نامب کرتاه مدت

 هزینب اخا بیمب نامب چگرنب محاسبب می درد؟ -1

تبا ی خریدا  )ف ط براساس نوع بیوه نامه د خواستی از سوی صاد کننده )خا  یا کل گردش صاد ات(،  تبه  یسک کشو  خریدا ،  تبه اع

خا  صاد ات(، تعداد خریدا ان به هوراه تعداد کشو های تحت پوشش و مبلغ کل تحت پوشش )ف ط کل گاردش صااد ات( و نهایتااخ دو ه    

پرداخت تعیین می شود. صاد کنندگان می توانند از محاسبه گر حق بیوه کوتاه مدت د  بخش خدمات ال ترونیاک ساایت صاندو  تعبیاه     

 ستفاده نوایند.شده است ا

 دوره اعتبار بیمب نامب های خاص و کل گردش صادرات چب مدت است؟-2

. بیوه نامه خا : صدو  این بیوه نامه به منظو  پوشش یک قرا داد و یا اعتبا  اسنادی مشخص است و تا پایان زمان اعتباا  قارا داد یاا     الف

ا  دا د. د  صو ت تودید دو ه پرداخت قرا داد یا اعتبا  اسنادی تحت پوشاش،  زمان سر سید پرداخت و وصو  و وه صاد اتی بیوه نامه اعتب

 دو ه اعتبا  آن قابل تودید است.

. بیوه نامه کل گردش صاد ات: دو ه اعتبا  این بیوه نامه ی سا  شوسی از زمان صدو  آن است و پس از اتوا  آن قابل تجدید است. دو ه  ب

زمان مجاز برای استفاده از پوشش آن  ا مشخص می نواید و د  صو ت ا ائاه پوشاش بارای یاک محوولاه      اعتبا  این بیوه نامه د  ح ی ت 

 خا ، اعتبا  نامه شوولیت صاد  شده تا پایان دو ه پرداخت مربوط به آن محووله می باشد.

ریداران متااوت را بیمب نامب کل گردش صادرات چگرنب امکان پردش حملهای یک صادرکننده برای کشررهای م تلات و خ-3

 فراهم می سازد؟

این بیوه نامه د  وهله او  صرفاخ شامل شرایط عوومی که شرایط کلی  وابط بین بیوه گاا  و صندو   ا مشخص می نواید، بوده و صاد  می 

تعیین شده است باه صاندو     گردد. د  طی دو ه اعتبا  آن صاد کننده محووله های مربوط به خریدا انی  ا که قبالخ بابت آنها س ف اعتبا ی

گزا ش نووده و ت اضای پوشش آنها  ا می نواید. صندو  با صدو  یک نامه شوولیت که د  واق  الحاقیه ای بر بیوه نامه کل گردش صاد ات 

ایان ناماه    است که د  آن شرایط خصوصی مربوط به محووله صاد اتی )شامل مبلغ، شرایط پرداخت و ...( ذکر می گردد. د  واق  باا صادو   

 شوولیت اعال  می گردد که محووله ویژه که مشخصات آن ذکر شده است تحت شوولیت بیوه نامه اصلی قرا  می گیرد.

 خسارت در چب بازه زمانی بب بیمب گاار پرداخت می گردد؟-4

دا ، اعال  خسا ت نوایاد. از زماان    وز مهلت دا د تا پس از عد  د یافت و ه از خری 5۳صاد کننده از زمان )هر( سر سید پرداخت حداکثر 

ماه و برای بیواه   2وصو  اعال  خسا ت و مشروط به ا ائه کلیه مدا   مربوط به محووله تحت پوشش، برای بیوه نامه های خا  صاد ات 

د خسا ت صندو  ماه دو ه انتظا  خسا ت و ود دا د. این دو ه به منظو  ت ویل مدا   و بر سی آن د  واح 4نامه های کل گردش صاد ت 

د  نظر گرفته شده است و د  پایان این پروسه اعال  می گردد که آیا بیوه گاا  محق د یافت خسا ت است یا خیر. د  صو ت محاق باودن،   

صاد کننده می باید ح و  و عواید خود د  مو د قرا داد فروش یا اعتبا  اسنادی تحت پوشش به صندو  منت ل نووده و سوس چک خسا ت 

  یافت نواید. ا د

با ترجب بب گرناگرنی نرخ برابری ارزها با ریال، صادرکننده می باید از کدامیک از ارزها جهت پرداخت حو، بیموب اسوتااده    -5

 نماید؟

 هت کوک به تسهیل د یافت حق بیوه، صندو  می تواند حق بیوه خود  ا به ی ای از ا زهاای اصالی )یاو و، د هام و دال ( باا ماهیات و        

نرخهای برابری متفاوت د یافت نواید لی ن بر مبنای متون بیوه نامه ها، پرداخت خسا ت نیز بر مبنای نوع و ماهیات ا زی کاه باا آن حاق     

رداخت می گردد. د  صو تی که صاد کننده اصوالخ قاد  به پرداخت حق بیوه به ا ز نباشد، می تواند آن  ا به  یا  تبدیل بیوه د یافت شده، پ

و به صندو  پرداخت نواید. د  این صو ت پرداخت خسا ت نیز به  یا  با نر  تسعیر  وز پرداخت خسا ت بوده و از منبعی که نار  براباری   

 ده شده بود، بهره بردا ی می شود. برای حق بیوه از آن استفا
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 بیمب نامب میان و بلند مدت 

بیمب نامب سرمایب گااری صندوق چب ریسکهایی را برای سرمایب گاار ایرانی در خارج از کشرر پردش می دهود؟اگر طورح   -1

بیوه نامه سرمایه  می کند؟سرمایب گااری مرف، نبرده و سرد دهی کافی را ندادتب بادد صندوق ضررهای سرمایب گااررا جبران 

محدودیت د  ن ل و انت ا  ا ز،  نگ و اغتشاشات و آشوبهای داخلی، سلب مال یت و گاا ی صندو  صرفا  یس های سه گانه سیاسی شامل 

مو د انتظاا   اقدامات تبعیض آمیز دولت میزبان می باشد و لاا  یس های تجا ی پروژه سرمایه گاا ی و نرسیدن به نر  بازده سرمایه گاا ی 

 د  زمره  یس های تحت پوشش نوی باشد.

در زمینب صدور خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی نیازمند انراع ضمانت نامب ها/باندها از جملب درکت در مناقصوب،  -2

  حسن انجام تعهد و پیش پرداخت هستند آیا صندوق می تراند در این زمینب ها بب درکتهای صادراتی کمکی کند؟

، صندو  ضوانت صاد ات ایران انواع ضوانت نامه های مبتنی بر قرا داد پیوان ا ی، پروژه های صاد اتی  ا با ترکیب وثایق و نر  های مناسب

صاد  می کند. صدو  این نوع ضوانت نامه به صو ت مست یم به ذینفعی کا فرمای خا  ی یا بانک وی و یا باه صاو ت غیار مسات یم بارای      

 نامه های مت ابل انجا  می شود البته منوط به آن ه ضوانت نامه های صاد ه مو د پایرش کا فرمایان/بانک خا  ی قرا  گیرند. صدو  ضوانت

 ح، بیمب بابت قراردادهای پیمانکاری صدور خدمات فنی و مهندسی چگرنب می بایست بب صندوق پرداخت درد؟-3

صو ت وضعیتهای خود  ا از کا فرمای خا  ی د یافت می کند می بایست هوزمان  EPCاد د  صو تی ه پیوان ا  ایرانی صرفا د  قالب قرا د

د صد کل حق بیوه اقدا  و البااقی حاق    2۳الی  1۳با صدو  بیوه نامه خا  صدو  خدمات فنی و مهندسی نسبت به پیش پرداخت معاد  

 بیوه به تد یج با پیشرفت پروژه متناسب با هر صو ت پرداخت گردد. 

 ر ساز و کار اعتبار خریدار ح، بیمب بب چب صررت پرداخت می درد؟ د-4

پوشش با تو ه به آن ه د  ضوانت نامه اعتبا  خریدا ، د  واق  قرا داد تامین مالی منع د بین بانک عامل ایرانی و اعتبا  گیرنده خا  ی تحت 

ا  ی و د  ابتادای دو ه ساخت/برداشات و هوزماان باا صادو       بیوه ای صندو  قرا  می گیرد. حق بیوه می بایست توسط اعتبا  گیرنده خا 

ضوانت نامه به حساب صندو  وا یز گردد. لاا صااد کننده ایرانای باا ت ویال هار مرحلاه از قارا داد فروش/پیوان اا ی و باا تاییاد فااکتو             

 بانک عامل ایرانی د یافت دا د. فروش/صو ت وضعیت از سوی خریدا /کا فرمای خا  ی می تواند و ه آنرا د  خال  دو ه برداشت از

 خسارت پردشهای بیمب ای 

در صررت عدم پرداخت وجب کاال / اعتبار ماخرذه از سری خریدار خارجی، بیمب گاار برای اعوالم خسوارت چقودر مهلوت     -1

  خراهد دادت؟

 اعال  خسا ت نواید:  حسب نوع بیوه نامه ، بیوه گاا  می بایست ظرف مدت معینی از سر سید )به قرا  ذیل( به صندو 

  وز ۱۳کل گردش صاد ات  نامه بیوه -

  وز 5۳نامه خا  صاد ات  بیوه -

 ماه2ضوانتنامه اعتبا  خریدا   -

  وز 3۳نامه خرید دین اسناد صاد اتی  بیوه -

 گاار خسارت خرد را ظرف چب مدتی دریافت خراهد کرد؟ پس از اعالم خسارت بب صندوق، بیمب-2

ماه د یافت خواهد  5ماه و حداکثر  2گاا  بر حسب نوع محصو  د یافتی و پس از ا ائه مدا   د خواستی، خسا ت خود  ا حداقل بین  بیوه

 کرد.

 بادد؟ گاار بب چب ارزی می در صررت بروز خسارت، مبالغ پرداختی بب بیمب-3

 به هوان ا زی که حق بیوه د یافت شده باشد

 وجب ترسط خریدار خارجی، چب مدارکی جهت احراز خسارت مررد نیاز است؟  در صررت عدم پرداخت-4
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باشد. با  ای ا ائه شده، مدا   د خواستی بابت احراز خسا ت نیز متفاوت می با عنایت به ماهیت متفاوت قرا دادهای منع ده و محصوالت بیوه

 و د نیاز است:اینحا  اصو  مدا   ذیل به عنوان حداقل مدا  ، د  کلیه قرا دادها م

 قرا داد صاد اتی منع ده ، فاکتو  و سیاهه تجا ی مربوطه -

 مدا   حول کاال )از قبیل با نامه، اظها نامه گورکی خرو ی کاال و ...( -

  سید تحویل کاال به خریدا  -

 گواهی باز سی و کیفیت کاال )حسب مو د( -

 ریسک

 گیرند؟کدام کشررها تحت پردش صندوق قرار می-1

اکثر کشو های  هان به استثنای  ژیم صهیونیستی و کشو هایی که بدلیل قط   وابط سیاسی، پوشش آنها د  حالت تعلیق قرا  دا د، تحات  

کشو (. بر این اساس بنا به نوع پوشش شامل سیاست پوشش بااز، محادود و یاا     2۳۳گیرند )پوشش صندو  ضوانت صاد ات ایران قرا  می

 ات کوتاه، میان و یا بلند مدت کشو ها  ا تحت پوشش قرا  داد.توان اعتبا مسدود می

 تراند کمکی ارائب دهد؟ آیا در زمینب دناخت بازارهای صادراتی و یا بانکهای خارجی، صندوق می -2

مدیریت  یسک صندو ،  یسک کشو های مختلف  ا طبق  وشهای علوی بومی سازی شده، بر سی نووده و د  ه  یسک آن کشو ها  ا بین 

پیش برویم،  یساک   7بودن کشو  بوده و هرچه به سوت  نوایند، که د  این د  ه بندی، یک نشاندهنده کم  یسک بندی می دسته 7الی  1

اطالعات د  صفحه او  وب سایت صندو  قابل دسترسی است. د  ضون، مدیریت  یسک با پایش اخبا  اقتصادی  یابد. اینکشو  افزایش می

و سیاسی کشو ها، تحوالت  یسک کشو ها  ا زیر نظر داشته و هرماه این اخبا  و تاثیر آنها بر  یسک کشاو ها  ا، د  قالاب ماهناماه  یساک     

نواید. از سوی دیگر  یسک بان های خا  ی نیز بر مبنای الگوی داخلی صندو ، بر سی میکشو ی بصو ت آنالین د  سایت صندو  منتشر 

شود. اطالعات منتشره صندو  د  مو د  یسک بان ها و کشو ها، نگرانی صاد کنندگان از  یس های سیاسی و و س ف اعتبا ی آنها تعیین می

 تجا ی مو ود د  فعالیت صاد اتی آنها  ا کاهش خواهد داد. 

المللی صندوق و جایگاه آن بب عنران نماینده ایران در صنعت بیمب اعتبار صادراتی جهوان، چوب کمکوی بوب     ارتباطات بین -3

 نماید؟ صادرکننده می

های بین الوللای و منط اه ای از  ولاه اتحادیاه بارن و اتحادیاه اماان        صندو  به عنوان تنها موسسه بیوه اعتبا  صاد اتی ایران، د  اتحادیه

های ا ائه دهنده اطالعات اعتبا ی، موسسات هوتا و موسسات مالی بین الوللی نیاز هو اا ی دا د. ایان ا تباطاات     ویت داشته و با شب هعض

ای  هت صااد کنندگان  ا تساهیل   دسترسی به اطالعات اعتبا ی شرکتها، بان های خا  ی و کشو ها  ا میسر نووده و ا ائه پوششهای بیوه

ین تعامالت صندو  با نوایندگی های خا ج از کشو ، سبب شده تا به هنگا  باروز خساا ت د  ماو د یاک شارکت/بانک      خواهد نوود. هوچن

 آید.خا  ی، از صندو  و صاد کننده تحت پوشش آن، حوایت بعول 
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 گااری صنایع کرچک صندوق ضمانت سرمایب 2-6

با هدف حمایت از فعاالن صنایع کرچک تأسیس دده است؛ حمایتی  گااری صنایع کرچک ضمانت سرمایب صندوق

دارد  درواقع، تسهیل  نامب اعتباری و پیمانکاری در مسیر تحق، آن گام برمی کب دولت از طری، ارائب انراع ضمانت

ب های ادتغالزا و دارای ترجی زمان طرح کردن مدت گااری ب ش خصرصی در صنایع کرچک و همچنین کرتاه سرمایب

 .اقتصادی در دستررکار این صندوق قرار دارد

ها یا  مرضرع فعالیت صندوق کمک بب ترسعب صنایع کرچک از طری، تضمین اصل و سرد تسهیالت اعطایی بانک

دده و سایر منابع مالی در چارچرب  مؤسسات مالی و اعتباری بب این صنایع است  صندوق همچنین از وجره اداره

های ترسعب کشرر درزمینب احداث، ترسعب، بهسازی و نرسازی، سرمایب در گردش،  امبهای صنعتی و برن سیاست

های فرعی، تحقی، و ترسعب، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و ترسعب منابع  ترسعب پیمانکاری

 .قرار داردکند  انجام سایر امرر در راستای تحق، اهداف صندوق نیز در دسترر کار  انسانی استااده می

میلیارد ریال و  51نامب اعتباری تا سقف  های صندوق برای ایجاد و ترسعب صنایع کرچک از طری، ارائب ضمانت حمایت

 .درد انجام می  درصد 51میلیارد ریال، ضمن ارائب ت ایف در کارمزد تا  71نامب پیمانکاری تا سقف  ضمانت

 :اند از عبارت های صندوق در حال حاضر نامب انراع ضمانت -الف 

 نامب اعتباری سرمایب در گردش ضمانت 

 نامب اعتباری ایجادی ضمانت 

 ای نامب اعتباری ترسعب ضمانت 

 نامب درکت در مناقصب ضمانت 

 نامب درکت در مزایده ضمانت 

 نامب حسن انجام کار/تعهدات ضمانت 

 پرداخت نامب پیش ضمانت 

 الضمان نامب استرداد کسرر وجب ضمانت 

 عتبار خریدارنامب ا ضمانت 
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ها یا  درصد اصل و سرد تسهیالت اعطایی بانک 71نامب اعتباری برای تسهیالت بانکی حداکثر  درصد پردش ضمانت

منظرر ایجاد عدالت اجتماعی و کمک بب ترسعب و ردد  البتب، بب مؤسسات مالی و اعتباری بب صنایع کرچک است 

درصد اصل و سرد تسهیالت  85یافتب تا  اط، کمترترسعبها در من نامب مناط، محروم، درصد پردش این ضمانت

 .ها یا مؤسسات مالی و اعتباری افزایش یافتب است اعطایی بانک

  :های حقیقی و حقرقی نامب از د صیت درایط دریافت ضمانت -ب

در « کرچکصنایع »نار داغل )طب، جراز تأسیس یا لیست بیمب( کب طب، قانرن این صندوق  51صنایع با کمتر از   1

  درند نظر گرفتب می

  :درد  لحاظ می« بردن صنعتی»دادتن مجرز از نهادهای ذیل مالک   2

 برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت جراز تأسیس یا پروانب بهره 

 برداری صنایع تبدیلی یا تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی جراز تأسیس یا پروانب بهره 

 دستی ث فرهنگی، گرددگری و صنایعدستی از وزارت میرا مجرز صنایع 

 جراز کسب ترلیدی برای اصناف 
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 )گااری صنایع کرچک صندوق ضمانت سرمایب(نامب  فرایند صدور انراع ضمانت -ج 

 zemanat.sif.irاز طری، سامانب   

 

 

 

  

http://zemanat.sif.ir/
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 مزایای خدمات صندوق -د

صررت ت صصی برای حمایت از صنایع کرچک تأسیس کرده است، استااده  این صندوق را بببا ترجب بب اینکب دولت 

 .آید نامب از آن مزایایی دارد کب اهم آن در ادامب می از خدمات صندوق و اخا ضمانت

 اعتبارب شی بب صنایع کرچک  1

مؤسسات مالی تمایل کمتری بب ها و  ازآنجاکب پرداخت تسهیالت بب فعاالن صنایع کرچک ریسک باالیی دارد، بانک

دهند  این  پرداخت تسهیالت بب آنان دارند و بیشتر منابع خرد را بب پرداخت تسهیالت بب صنایع بزرگاختصاص می

ها و  درد بانک نامب اعتباری باعث می صندوق با اعتبارب شی بب فعاالن صنایع کرچک از طری، صدور ضمانت

ها تسهیالت  ن های مالی آنان را تأمین کنند و بب آ و سهرلت بیشتری نیازمؤسسات مالی و اعتباری با اطمینان 

 .بپردازند

 کاهش کارمزد  2

  د درصد ت ایف بگیرن 51د حداکثر تا ترانن ها می نامب متقاضیان در صررت احراز برخی درایط، در کارمزد ضمانت

 ها تسهیل در وثای، دریافتی و قبرل ضامن  3

  نامب، ترکیبی از وثای، نرع اول )ملکی،  مالی و اعتباری برای صدور ضمانتصندوق همانند سایر مؤسسات

درد از  کند، با این تااوت کب سعی می سپرده بانکی، سهام و   ( و نرع دوم )چک، ساتب و   ( را دریافت می

نامب از  متقاضیان وثیقب نرع اول کمتری دریافت درد  چنانچب متقاضی در چند مرحلب دریافت ضمانت

مرقع اقساط تسهیالت دریافتی نشان دهد، بب رتبب اعتباری  حسابی خرد را با بازپرداخت بب ندوق، خرشص

 یابد و ترکیب وثای، دریافتی از او بیشتر از نرع وثای، نرع دوم خراهد برد   باالتری دست می

 دارد و بعضی  تری گیرند، این صندوق برخررد منعطف ها برای دریافت وثای، نرع اول بسیار س ت بانک

پایرند، همچرن محل اجرای طرح،  ها و مؤسسات مالی و اعتباری نمی مراقع وثای، نرع اولی کب بانک

 کند  ها و نراحی صنعتی و    را قبرل می دفترچب قرارداد دهرک

 مدیره درکت  های با رتبب اعتباری مطلرب صرفاً با تضمین اعضای هیئت ها برای درکت نامب برخی از ضمانت

ها رویکرد  ها نیاز است، صندوق در مقایسب با بانک عالوه، در مراقعی کب بب امضای ضامن درد  بب ادر میص

 ها دارد  تری در قبرل درایط مالی ضامن گیرانب سهل
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 کنندگان نامب مستقیم برای تأمین صدور ضمانت 4

ب دریافت تسهیالت برای خرید مراد اولیب ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قال ب شی از منابع مالی دریافتی از بانک

کردن نیاز بب منابع مالی  برای برطرف« نامب اعتبار خریدار ضمانت»درد  این صندوق با ارائب   آالت استااده می و مادین

کند  با این کار اوالً، سرعت و هزینب تأمین مالی در  آالت بب ترلیدکنندگان کمک می برای خرید مراد اولیب و مادین

درد؛ ثالثاً، منابع مالی نادی از تسهیالت  یابد؛ ثانیاً، فرایند ددرار دریافت تسهیالت حاف می این حرزه کاهش می

 .یابد ها اختصاص می بب نیازهای دیگر بنگاه

 فرایند الکترونیکی صدور ضمانتنامب 5

ها بب این  ان در دهرستاننامب، عالوه بر تسهیل دسترسی متقاضی فرایند الکترونیکی درخراست تا صدور ضمانت

برای تأیید مدارک، متقاضیان فقط باید اصرل اسناد  .خدمت، افزایش سرعت و دقت در ارائب خدمت را درپی دارد

  .الزم را بب نماینده استانی این صندوق تحریل دهند و نیازی بب مراجعب بب محل صندوق در تهران نیست

 مشاوره رایگان 6

وکار و مدیریت  سازی وضعیت کسب ها در راستای بهینب دهد  این مشاوره ه رایگان میصندوق بب متقاضیان مشاور

 .وری در ترلید محصرالت است منظرر ارتقای بهره اعتبارات آنان بب
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 پرسش های متداول -7

و ابهامات مرتبط با سرمایب گااری در ب ش صنعت، معدن و تجارت و سؤاالت پرتکرار از  فهرستیدر ادامب 

 ها ذکر دده است  ها و ترضیحات مرتبط با آن پاسخ

 ع؟یاستقرار صنا یفراصل مجاز برا ایو  یدهر میدر حر عینحره استقرار صنا  1

  در ردیصررت پا تیمربرط بب ردتب فعال یو در زونها یصنعت یدر دهرکها ستیبا یبدواً م عیاستقرار صنا

و محدوده  میخارج از حر یطیمح ستیضرابط ز تیبا رعا عیاستقرار صنا ،یصررت عدم وجرد دهرک صنعت

 ستیز طیم تلف ترسط سازمان حااظت مح عیصنا ،یندگیآال یارهایاست  با ترجب بب مع ریامکان پا یدهر

تابع رده  ،یطیمح ستیها و نقاط حساش ز از سکرنتگاه عیاند و فاصلب مجاز استقرار صنا دده یبند کشرر رده

 یلرمتریک51دهر تهران و   یلرمتریک 121در دعاع   عیاستقرار صنا نیمچنصنعت خراهد برد  ه یطیمح ستیز

 است   تیمحدود یکالنشهرها دارا یلرمتریک 31 زیاصاهان و ن

 زین ییاجرا یها دستگاه ریمحصرل، مستلزم صدور مجرز سا دیمجرز ترل ایصدور مجرز احداث کارخانب و  ایآ  2

 هست؟

مربرطب مستلزم اخا  نیاستناد قرانب ب ،یالکل، تانگ باد دیترل ریخاص نظ عیصنا یدر برخ سیصدور جرازتأس

پس از  نیمسلح است  همچن روین یبانیو وزارت دفاع و پشت یانتظام روین ریمراجع مرتبط نظ ریمرافقت سا

محصرل مستلزم اخا مجرز  دیاجاز ترل ،ییغاا عیو صنا یمحصرالت بهدادت یبرا یبردار صدور پروانب بهره

 وزارت بهدادت، درمان و آمرزش است ساخت از 

 بب چب صررت است؟ یصنعت یطرحها یاجرا یبرا یخارج زاتیو تجه آالت نیماد نینحره تأم  3

مرظاند در  یدولت یدرکتها ،یرانیا یاز کاال تیو حما یداخل دیقانرن حداکثر استااده از تران ترل یدر اجرا

 نی  همچنندیساخت داخل استااده نما زاتیو تجه آالت نیاز ماد یگاار بیسرما یها و طرحها پروژه یاجرا

خراهند دد  عالوه بر آن بب  نقانر نیمشمرل ا التیسهم استااده از تسه زانیبب م یب ش خصرص یطرحها

کب  ییقانرن ماکرر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از ثبت ساارش و واردات کاالها 16استناد ماده 

 یها یبب عمل آورد  فهرست ترانمند یریجلرگ درد یم دیترل یکاف زانیمناسب و بب م تیایدر داخل کشرر با ک

 است  یران قابل دسترسیمراجعب بب درگاه تران ،یاز طر یداخل

 انجام دده چگرنب است؟ یگاار بیسرما یواگاار ایراکد  یواحدها اءیاح تمام، مبین ینحره مشارکت در طرحها  4

و پس از انت اب مرضرع  سیدر هنگام درخراست صدرو جرازتاس ب،یسرما یبهره ور شیبب منظرر افزا

 یمتقاض یهستند برا دیجد گااران بیمشارکت با سرما اییکب آماده واگاار ییفهرست واحدها ،یگاار بیسرما

 اییواگاار بیاطالع جمرجرد امکان در یتمام و واحدها مبین یطرحها نیاست  همچن شیقابل نما سیجرازتاس

 خراهند دادت  یهم رسان سامانب بب ،یبب فروش را از طر لیتما

  



 

 

5۱ 

 

 پیرستها -8

 

 ز: کارت بازرگانیمجر راهنمای دریافت

 تجارت خارجی زیرداخب ثبت ساارش( داخب خدمات  ش)ب

 : کارت بازرگانی مجرز رسمی و اداری عنران

وزارت صنعت، معدن و  -دفتر مقررات صادرات و واردات  -:سازمان صنعت و معدن استان ها صادرکننده مجرز

 تجارت

:صدور مجرز یالزم برا طیدرا  

 احراز هریت متقاضی -1

صدورکارت بازرگانی برای اد اص حقیقی و حقرقی ایرانی و غیر ایرانی بب منظررانجام فعالیت تجاری از  -2

 طری، مبادی تجاری کشرر

بازرگانی از اتاق بازرگانی استانها )بازرگانی کب برای اولین بار دارا بردن گراهینامب دوره آمرزش اخاکارت  -3

 11ساعت وبر اساش ماده  16کارت دریافت می نماید و افرادیکب دارای مدرک تحصیلی مرتبط نیستند()

 آیین نامب اجرایی قانرن مقررات صادرات و واردات(

اتاق تعاون )اعم از تشکیل پرونده در اتاق و دریافت تاییدیب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و یا  -4

 پرداخت ح، عضریت(

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

 قانرن مالیاتهای مستقیم 186ارائب مااصا حساب مالیاتی بر اساش ماده  -5

 ارائب مااصا حساب تامین اجتماعی -۱

 ا بردن حداقل دیپلم مترسطبدار -7

 دادتن دفاتر قانرنی و ارایب اظهار نامب ثبتی -۱

دادتن محل کسب با مرقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای دناسب رهگیری بب نام د ص حقیقی  -,

 یا درکت یا یکی از سهامداران عمده )برای اد اص حقرقی(

دادتن گراهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی و  دادتن -1۳

 کشرر

های دولتی و قرای سب گانب بب  عدم ادتغال تمام وقت و همچنین رابطب است دامی با وزارت انب ها و سازمان -11

 و صادرات استناد قانرن مقررات

 عدم وردکستگی بب تقصیر و تقلب -12

 ندادتنمحکرمیت مرثر کیاری -13

 قانرن گمرکی 7عدم بدهی بب گمرگ مرضرع ماده  -14

 کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان)اد اص حقیقی یا مدیر عامل اد اص حقرقی( دارا بردن -15

 دادتن پروانب کار یا اقامت معتبر )برای اد اص حقیقی غیر ایرانی( -1۱

 سال تمام 23دادتن حداقل سن  -17

 درایط مروبط بب اد اص حقیقی و مدیر عامل اد اص حقرقی بب طرر مشابب است  -1۱
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:صدور مجرز یمدارک الزم برا1  

 ثبت درکت در روزنامب رسمی -1

 اساسنامب و آخرین تغییرات در روزنامب رسمی -2

گراهینامب دوره آمرزش اخا کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی استانها )بازرگانی کب برای اولین بار کارت  -3

آیین  11ساعت و بر اساش ماده  16دریافت می نماید و افرادیکب دارای مدرک تحصیلی مرتبط نمی بادند()

 نامب اجرایی قانرن مقررات صادرات و واردات(

 تاییدیب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون )اعم از پرداخت ح، عضریت( -4

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

از وزارت کار و امرر اجتماعی و وزارت امرر  مسئرل ازمراجع خارجی اتباع معتبرجهت اقامت کاریا پروانب -5

 خارجب

 میمستق یاتهایقانرن مال 186بر اساش ماده  یاتیمالمااصا حساب  -6

 مااصا حساب تامین اجتماعی -7

 مدارک امرزدی و تحصیلی -8

 ی یا مدیر عامل اد اص حقرقی(کارت پابان خدمت یا معافیت برای آقایان )اد اص حقیق -9

 معرفی حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی -11

 گراهی عدم چک برگشتی -11

 گراهی عدم سرء پیشینب مرثر -12

 یقانرن گمرک 7بب گمرگ مرضرع ماده  یعدم بدهگراهی  -13

 اظهار نامب ثبت دفاتر تجاری  -14

 تجاری گراهی پلمپ دفاتر -15

 کدرهگیریسند مالکیت یا تصریر اجاره نامب دارای  -16

 ی)وزارت صنعت،جهاد کشاورزپروانب بهره برداری واحدهای ترلیدی از دستگاههای و سازمانهای مسئرل  -17

 )بابت طرل اعتبار مجرز(اطالعات( ی،ارتباطات و فناور

 /https://ntsw.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

ن رابطب است دامی با وزارت انب ها و سازمان های دولتی و قرای عدم ادتغال تمام وقت و همچنیاستعالم  -1

 سب گانب

 ربطیاقامت معتبر از مراجع ذ ایمدارک پروانب کار استعالم  -1

 میمستق یاتهایقانرن مال 186بر اساش ماده  یاتیحساب مال مااصااستعالم  -2

 یاجتماع نیحساب تام مااصااستعالم  -3

 یلیو تحص یمدارک امرزداستعالم  -4

 انیآقا یبرا تیمعاف ایپابان خدمت  کارتاستعالم  -5

 یداخل یاز بانکها یکیدر  یحساب جار یمعرفاستعالم  -6

 یعدم چک برگشت یگراهاستعالم  -7

 مرثر نبیشیسرء پعدم  یگراهاستعالم  -8
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 یقانرن گمرک 7بب گمرگ مرضرع ماده  یعدم بده یگراهاستعالم  -9

 ربطیذ یاز دستگاهها یدیترل یواحدها یبهره بردار پروانباستعالم  -11

 یعیطب منابع ست،یز طیمح گاز، برق، )آب،یدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیبرا صادرکننده مجرز است  یبب عهده مرجع اصل هر مجرز کسب و کار، یپاسخ آنها برا افتیو در یریگیو    ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمرظف است مدارک احتمال مجرز، نیصادرکننده ا یمرجع اصل ،اساش

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز 15:رکاز زمان تکمیل مدا مدت زمان صدور مجرز

 سال 5برای بازرگانان یک سال  و برای واحدهای ترلیدی دارای پروانب بهره برداری  مدت اعتبار مجرز:

 ریال بب حساب سازمان صنعت معدن و تجارت استان صادرکننده کارت 4450111مبلغ هزینب صدور مجرز:

 

  



 

 

5, 

 

سهمیب  -یو صنعت یطب یکنندگان گازها دیفرودندگان و ترل اتحادیب کشرری کسبراهنمای دریافت پروانب 

 ایثارگران )اد اص حقیقی(

 )خدماتی و ترزیعی (

 سهمیب ایثارگران -یو صنعت یطب یکنندگان گازها دیپروانب کسب فرودندگان و ترل:مجرز رسمی و اداری عنران

 معاونت تجارت و خدمات)دفتر خدمات عمرمی(-: وزارت صنعت، معدن و تجارتصادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 ثبت در سامانب ایرانیان اصناف -1

 احراز هریت متقاضی -2

 دارا بردن درایط استااده از سهمیب ایثارگری  -3

 وجرد مدارک مالکیت یا استیجاری -4

 میمستق یها اتی( قانرن مال186مرضرع ماده )عدم بدهی مالیاتی  -5

وکار درچارچرب دستررالعمل ساعت دوره های آمرزدی احکام تجارت و کسب  24گاراندن  -6

چگرنگی برگزاری دوره های آمرزدی  دستررالعمل -قانرن نظام صنای 31ماده  "ن"بند  مرضرعآمرزش)

 قانرن نظام صنای( 12اجرایی ماده  آیین نامب 14احکام تجارت و کسب وکارمرضرع ماده

برای آقایان کمتر از پنجاه سال پایان خدمت نظام وظیاب یا معافیت دائم یا پزدکی یا ادتغال بب تحصیل  -7

 سن 

 یو حرفب ا یاز مراکز فن یو حرفب ا یفن  تیصالح یگراهارایب  -8

 پلیس نظارت بر اماکن عمرمی -پلیس اطالعات و امنیت عمرمی از  تاییدیب اماکندریافت  -9

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

 :مدارک الزم برای صدور مجرز

 دناسنامب ریتصر -1

 یکارت مل ریتصر -2

 یثارگریا بیبر استااده از سهم یمبن ثارگرانیو امرر ا دیده ادینامب سازمان بن یمعرفتصریر  -3

 عبیمنافع از جملب اجاره نامب، صلح نامب، هبب، قرارداد مشارکت، مبا ایومناعت و  نیع تیسندمالکتصریر  -4

طب،  تی)در روستاها احراز مالکیعاد ایو  یاعم از رسم یقانرن مدن 11مرضرع ماده  یقراردادها اینامب و 

 عرف محل است(

 اتیمال یپرداخت بده بیترت ایپرداخت  ایپرونده  لیبرتشک یربط مبن یذ یاتیاداره امررمال یگراهتصریر -5

 (میمستق یها اتیقانرن مال 186دده )مرضرع ماده  یقطع

 احکام تجارت و کسب وکار  یآمرزد یدوره هایگراهریرتص -6

 انیآقا یبرا لیادتغال بب تحص یگراه ای یپزدک ایدائم  تیمعاف ای ابیخدمت نظام وظ انیپا کارتتصریر -7

 کمتر از پنجاه سال 

 یو حرفب ا یاز مراکز فن یو حرفب ا یفن  تیصالح یگراه -8

 پلیس نظارت بر اماکن عمرمی -پلیس اطالعات و امنیت عمرمی از  تاییدیب اماکن -9

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 
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 ir      aaraararnari www. درگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 پلیس نظارت بر اماکن عمرمی -پلیس اطالعات و امنیت عمرمی از  تاییدیب اماکن -1

 یاتیسازمان امرر مال - ییو دارا یوزارت امرر اقتصاداز  دده یقطع یاتیمال یعدم پرداخت بده ایپرداخت  -2

 کشرر

 اداره ثبت احرال -سازمان ثبت احرال کشرر از  ثبت احرال یاطالعات دناسنامب ا -3

 اداره کل پست - رانیا یاسالم یپست جمهرر یدرکت ملی از آدرش پست -4

منابع  ست،یز طی)آب، برق، گاز، مح یدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،یترجب: براساش احکام قانرن*

صادرکننده مجرز  یهر مجرز کسب وکار، بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگیو   ( و پ یعیطب

پاسخ  افتیدر یالزم برا یمالمجرز، مرظف است مدارک احت نیصادرکننده ا یاساش، مرجع اصل نیاست  بر ا

و  افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یاستعالم را در درگاه ت صص نیا

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز، پاسخ ا نیصدور ا یدده برا نییزمان تع یط

پروانب صادر  د،ییربط ارسال و در صررت تا یدو نامب استعالم بب مراجع ذ ،یاز ثبت درخراست ترسط متقاض بعد

  شردیدرخراست رد م د،ییو در صررت عدم تا

 روز 15:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 ماه 61مدت اعتبار مجرز:

 رایگانهزینب صدور مجرز:

 
 

  



 

 

۱1 

 

 بدون کارخانب دیترل تیفعال یگراهراهنمای دریافت 

 صنعتی زیرداخب گراهی فعالیت( داخبترلید کاال   ش)ب

 بدون کارخانب دیترل :گراهی فعالیتمجرز رسمی و اداری عنران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -عمرمیعیمعاونت صنا- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان :صادرکننده مجرز

 :درایط الزم برای صدور مجرز

 برداری درخراست کننده با ترلید کننده اصلی دارای پروانب بهرهانعقاد قرارداد رسمی فیمابین   1

 ثبت درکت ترسط متقاضی  2

 ثبت نشان تجاری )برند(  3

 دارا بردن دفتر کار ملکی یا استیجاری  4

 انعقاد قرارداد رسمی ترلید  5

 :مدارک الزم برای صدور مجرز

 برداری انب بهرهقرارداد رسمی فیمابین درخراست کننده با ترلید کننده اصلی دارای پرو -1

 ثبت درکت یگراه -2

 یتجار گراهی ثبت نشان -3

 دیقرارداد ترل یگراه -4

 سند مالکیت یا اجاره نامب -5

 /http://khedmat.mimt.gov.irنشانی درگاه الکترونیکی: 

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 ) برند (یتجار نشانیثبت گراه -1

 یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصادرکننده مجرز است برا یبب عهده مرجع اصل هر مجرز کسب و کار، یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پو

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمرظف است مدارک احتمال مجرز، نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز کاری7:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 ماه 12مدت اعتبار مجرز:

 نیمابیف یماه بر اساش قرارداد رسم 12

مشاوران  ینامب معتبر صادره از سر اجاره ایینامب رسم اجاره دیبا یم یجاریصررت استقرار واحدها در محل است در

مدت  انیواحدها حداکثر تا پا نگرنبیا یبدون کارخانب برا دیترل تیفعال ی  مدت اعتبار گراه دردامالک مجاز ، ارائب 

اعتبار  دیسالب ) از زمان تمد کیاجاره نامب معتبر با مهلت حداقل  رائباعتبار آن منرط بب ا دیاجاره خراهد برد و تمد

  ( خراهد برد

 ریال1510111هزینب صدور مجرز:
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 در خارج از کشرر یرانیمحصرالت و خدمات ا یابیو بازار یمراکز تجار تیفعالراهنمای دریافت مجرز

 زیرداخب نمایشگاه(خارجی تجارت  داخب  خدمات  ش)ب

 در خارج از کشرر یرانیمحصرالت و خدمات ا یابیو بازار یمراکز تجار تیمجرز فعال:مجرز رسمی و اداری عنران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت/ رانی: سازمان ترسعب تجارت اصادرکننده مجرز

 :درایط الزم برای صدور مجرز

 ارائب درخراست متقاضی -1

 احراز هریت  -2

بایست مدیر عامل با تابعیت ایرانی دارای درکت ثبت دده در خارج از کشرربا سهام و رای متقاضی می  -3

 های ثبت دده داخلی بادد غالبیا مدیر عامل درکت

 در خارج از کشرر یرانیمحصرالت و خدمات ا یابیو بازار یمراکز تجارارائب مجرز تاسیس  -4

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا مجرزافتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

ارائب گزارش اقدامات آماده سازی محل، اخا مجرزهای الزم در کشرر هدف و دیره روش واگااری یا ارائب  -5

 خدمات

سال اعتبار از زمان ارائب  2قید حداقل اری بردن محل پیشنهادی فعالیت با احراز مالکیت یا استیج -6

 درخراست

 :الزم برای صدور مجرز مدارک

 تقاضانامب رسمی )برای مدیر عامل درکت( -1

 گارنامب و اقامت خارج از کشرر )برای ایرانیان مقیم خارج از کشرر( -2

 اساسنامب درکت -3

 آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اساسنامب و اد اص دارای ح، امضا در روزنامب رسمی  -4

 یابیو ارز دیبازددر کشرر هدف در خصرص  یرانا جمهرریاسالمیرایزن بازرگانی یا نمایندگی گزارش  -5

 سیمجرز تاس افتیدر کشرر هدف از زمان در یعملکرد مرکز تجار

گزارش اقدامات آماده سازی محل، اخا مجرزهای الزم در کشرر هدف و دیره روش واگااری یا ارائب  -6

 خدمات 

 اعتبار از زمان ارائب درخراستسال  2حداقل  دیبا ق تیفعال یشنهادیمحل پ اجاره نامبایتیمالک سند -7

الزام بب ترجمب مدارک درکت ایرانیان مقیم خارج و ممهرر بردن بب مهر نمایندگی جمهرری اسالمی ایران  -8

 در کشرر هدف 

الزام بب ترجمب مدارک مالکیت یا اجاره محل مرکز تجاری و ممهرر بردن بب مهر نمایندگی جمهرری اسالمی  -9

 ایران در کشرر هدف

 -درگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

عملکرد مرکز  یابیو ارز دیبازدرایزن بازرگانی یا نمایندگی ج  ا  ا  در کشرر هدف در خصرص گزارش  -1

 سیمجرز تاس افتیدر کشرر هدف از زمان در یتجار

 یعیطب منابع ست،یز طیمح گاز، برق، )آب،یدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیا صادرکننده مجرز است بر یبب عهده مرجع اصل هر مجرز کسب و کار، یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پو
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استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمرظف است مدارک احتمال مجرز، نیصادرکننده ا یمرجع اصل اساش،

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز 31:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 مدت اعتبار مجرز:

 سال است  5ملکی بردن محل بب مدت مدت اعتبار مجرز، مطاب، با مهلت اجاره نامب و در صررت 

 رایگان هزینب صدور مجرز:
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 ایندگی دفتر ثبت نام صدور گراهی الکترونیکیز اعطای نممجر راهنمای دریافت

 (نمایندگیز مجرزیرداخب  الکترونیکی گراهیصدور  خدمات داخبترلید خدمات   ش)ب

 صدور گراهی الکترونیکیایندگی دفتر ثبت نام :اعطای نممجرز رسمی و اداری عنران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -مرکز ترسعب تجارت الکترونیکی -: مرکز میانی عامصادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 احراز هریت متقاضی  1

 عدم سرءپیشینب  2

 در مررد آقایان انجام خدمت وظیاب عمرمی یا معافیت دائم  3

های علرم، تحقیقات و فناوری و بهدادت، درمان و  تایید وزارت انبدارا بردن حداقل مدرک کاردانی مررد   4

 آمرزش پزدکی

های مرتبط با  دادتن سابقب کار حداقل سب سال مترالی یا پن  سال متناوب مررد تایید مرکز میانی در ب ش  5

 فناوری اطالعات

مرکز  یالزم اعالم دده از سر افزاریو نرم یس ت افزار زاتیمناسب همراه با تجه یکیزیف یدادتن فضا  6

 قانرن تجارت الکترونیکی)پیرست( 32ماده آیین نامب اجرایی  12ماده  4عام طب، تبصره  یانیم

ی گراهی میانی کیقانرن تجارت الکترون 32ماده  یینامب اجرا نییآ 12ماده  4تبصره رعایت دستررالعمل  7

 مندرج دسترر العمل مزبررمبنی بر نصب تابلر و درج دماره مجرز و ملزومات اداری 

 دارا بردن طرح ترجیهیبرای ارائب خدمات بر اساش فرم پیرست  8

 میانی عامدده ترسط مرکز  نییمتناسب با مبلغ تع یضمانت بانکدادتن   9

 ز:مدارک الزم برای صدور مجر

 گراهی عدم سرء پیشینب   1

 در مررد آقایانکارت پایان خدمت نظام وظیاب یا معافیت دائم   2

 مدرک تحصیلیآخرین   3

 فهرست سراب، کاری  4

 یینامب اجرا نییآ 12ماده  4تبصره ت و رعایت مرارد مندرج درزارش بازرسی از مکان فیزیکی و تجهیزاگ  5

 یکیقانرن تجارت الکترون 32ماده 

 اساش فرم پیرستبر طرح ترجیهی برای ارائب خدمات  6

 بب همراه آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز آگهی تاسیس  7

 نامب نییآ« 12»ماده « ح»)براساش بند  میانی عامدده ترسط مرکز  نییمتناسب با مبلغ تع یبانکضمانت   8

کب بر  برده میانیبرعهده مرکز  نامهبانکی مبلغ ضمانت نییتع ی،کیقانرن تجارت الکترون« 32»ماده  ییاجرا

 اساش ضرابط این آیین نامب تعیین می درد(

 gica.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 از سازمان ثبت درکت ها یاستعالم مش صات اد اص حقرق  1

 از اداره پست یکد پست استعالم  2

و  یعو یطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

صوادرکننده مجورز    یهور مجورز کسوب و کار،بوب عهوده مرجوع اصول        یها بورا  پاسخ آن افتیو در یریگی   ( و پ
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 نیو پاسوخ ا  افوت یدر یبورا  زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتموال  نیصادرکننده ا ی،مرجع اصلاساشنیاست برا

زموان   یو طو  افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یاستعالم را در درگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یدده برا نییتع

 روز 15:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

قانرن تجارت  32نامب ماده  ئینآ 14ماده  بر اساش ضرابط تعیین دده در)ماه  36حداکثر  مدت اعتبار مجرز:

 (الکترونیکی

 رایگان:)ریال( هزینب صدور مجرز

 

  



 

 

۱۱ 

 

 

 ی )دولتی، خصرصی، تابعب(انیم یکیالکترون یمراکز صدور گراه تیفعالراهنمای دریافت مجرز 

 زیرداخب میانی( الکترونیکی گراهیصدور  داخبترلید خدمات   ش)ب

 

 ی )دولتی، خصرصی، تابعب(انیم یکیالکترون یمراکز صدور گراه تیفعال:مجرز رسمی و اداری عنران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت - گااری گراهی الکترونیکی سیاست: دررای صادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 احراز هریت متقاضی )دادتن د صیت حقرقی دولتی یا غیردولتی(  1

 اندازی مرکز میانی تابعب،ویژه متقاضیان ب ش دولتی امکان راه  2

مراکز صدور گراهی نامب درایط احراز صالحیت احراز درایط عمرمی و ت صصی صالحیت متقاضی براساش آئین  3

شامل )ویژه متقاضیان ب ش غیردولتی( مصرب دررای سیاستگااری گراهی الکترونیکی الکترونیکی میانی خصرصی

 قانرن تجارت الکترونیکی مصرب هیات وزیران می بادد( 32کشرر دررای مزبرر مستند بب آیین نامب اجرای ماده 

همکاری از یکی از مراکز میانی دولتی فعال در زیرساخت کلید عمرمی کشرر، )ویژه متقاضیان  نامبدارا بردن مرافقت  4

 راه اندازی مراکز میانی تابعب(

قانرن مدیریت  117و  5دارا بردن د صیت حقرقی غیردولتی و غیرعمرمی بب غیر از مرارد مطرح دده در مراد   5

ل کشرر و قید انجام خدمات مرتبط با امنیت فضای ترلید خدمات کشرری و ثبت بب صررت درکت یا مؤسسب در داخ

 و تبادل اطالعات در اساسنامب آن

 ندادتن سابقب محرومیت، یا ممنرعیت قانرنی برای متقاضی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره  6

 قانرن اساسی جمهرری اسالمی ایران 141و  49های مقرر در اصرل ندادتن ممنرعیت  7

 22/11/1377در قانرن منع مداخلب کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشرری مصرب ندادتن ممنرعیت مقرر   8

در مرضرع فعالیت  3های اناررماتیکی و رتبب حداقل بندی و احراز صالحیت درکتدارا بردن گراهی معتبر رتبب  9

 «امنیت فضای ترلید و تبادل اطالعات»

رک تحصیلی کاردناسی اردد مررد تأیید وزارت علرم، وقت با حداقل مددارا بردن حداقل دو کاردناش تمام  11

های مهندسی برق )گرایش م ابرات امن و رمزنگاری، م ابرات رمز، تحقیقات و فناوری در یکی از ردتب

ها(، مهندسی کامپیرتر )کلیب ها(، مهندسی فناوری اطالعات )کلیب گرایشالکترونیک(، علرم کامپیرتر )کلیب گرایش

 PKIسال سابقب کار در زمینب افتا و آدنا با مباحث  2اقل ها( و حدگرایش

میلیارد ریال کب براساش گردش مالی، تران مالی جاری و تران مالی  51دارا بردن حداقل تران مالی بب مبلغ   11

بلندمدت کب براساش آخرین اظهارنامب مالیاتی متقاضی محاسبب می درد  )جزئیات روش محاسبب دامل فرمرل و 

 نامب درایط احراز صالحیت مراکز صدور گراهی الکترونیکی میانی خصرصیاکر دده است (آئین ضرائب در

های انجام دده در حرزه افتا و دیگر براساش معیارهای تجربب )بر اساش تعداد پروژه 21،111کسب امتیاز حدنصاب   12

و ت صص )براساش ت صص، تجارب سال گادتب(  11های فناوری اطالعات بب غیر از قراردادهای تجهیزاتی در حرزه

و تحصیالت مدیران و کاردناسان متقاضی( کب ترسط مرکز ریشب محاسبب می درد  )جزئیات روش محاسبب دامل 

 نامب درایط احراز صالحیت مراکز صدور گراهی الکترونیکی میانی خصرصیاکر دده است (فرمرل و ضرائب در آئین

های علرم،  با فناوری اطالعات و ارتباطات مررد تأیید وزارت انبمرتبطمعرفی پن  نار دارای مدرک تحصیلی   13

 :تحقیقات و فناوری و بهدادت، درمان و آمرزش پزدکی با درایط زیر

 اطالعات و ارتباطات  یسب نارکاردناش دارای مدرک تحصیلی دانشگاهیر دارای تجربب فعالیت مرتبط  با فناور -13-1
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های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات یا حداقل سب سال تجربب در  نی در ردتبدو نار با مدرک کاردا -13-2

 ای  دوره آمرزدی از مراکز فنی و حرفب  های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با مجرز طی حرزه

ز ریشب بر اساش افزاری الزم اعالم دده از سری مرکیهمراه با تجهیزات س ت افزاری و نرمکیزیف یفضا دادتن  14

الزامات تعیین دده در سند سیاستهای گراهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمرمی کشرر )فصرل یک تا هشت( بب 

  نحری کب امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مررد تأیید مرکز ریشب قرار گرفتب بادد

دده  نییالزامات تعییدیب از مرکز ریشب بر اساسدارا بردن دستررالعمل اجرایی گراهی الکترونیکی مرکز و دریافت تأ  15

 کشرر یعمرم دیساخت کل ریز یکیالکترون یگراه یاستهایدر سند س

اندازی مرکز میانی مطاب، با الزامات و استانداردهای زیرساخت کلید عمرمی کشرر بب درح زیرو دارا بردن اسناد راه  16

 دریافت تأییدیب اسناد از مرکز ریشب:

 سند طرح تجاری 

 سند طرح فنی تجهیزات 

 سند طرح فنی ساختمان 

 سند طرح دبکب 

 سند عملیات اجرایی 

 اندازیسند نصب و راه 

 سند روش اجرایی ترلید کلید 

 سند مدیریت پشتیبان 

 سند بازیابی خرابی 

 سند تداوم کسب و کار 

 های امنیتیسند سیاست 

 سند ترافقنامب محدوده خدمات 

 سند طرح منابع انسانی 

  ارتقاء و جایگزینیسند طرح 

نامب آیین« 7»ماده « ث»دارا بردن ضمانت بانکی متناسب با مبلغ تعیین دده ترسط مرکز ریشب )براساش بند   17

نامب بانکی برعهده مرکز ریشب برده در حال حاضر قانرن تجارت الکترونیکی تعیین مبلغ ضمانت« 32»اجرایی ماده 

 رح تجاری و سند دستررالعمل اجرایی متقاضی تعیین می درد(نامب برای هر متقاضی براساش طمبلغ ضمانت

 (CSRبرگزاری مراسم ترلید کلید با حضرر نمایندگان مرکز ریشب و ایجاد فایل درخراست صدور گراهی )  18

 امضای تااهم نامب  19

 برگزاری جلسب صدور گراهی الکترونیکی متقاضی با حضرر اعضای کمیتب نظارتی دررا  21

 :صدور مجرزمدارک الزم برای 

 ارائب درخراست در سربرگ سمی متقاضی .1

 نامب نماینده درکت/سازمان متقاضیمعرفی .2

 نامب مرکز میانی باالدستی )ویژه متقاضیان مرکز میانی تابعب(مرافقت .3

درایط الزم برای  1-2ماده « ت»و « پ»های اعالم دده در بندهای نامب خرداظهاری مبنی بر ندادتن ممنرعیت .4

 )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(صدور مجرز 

 پیشینب )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(نامب خرداظهاری مبنی بر ندادتن سرء .5
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 )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی( میلیارد ریال 51نامب خرداظهاری مدیرعامل مبنی بر حداقل تران مالی بب مبلغ  .۱

 متقاضیان ب ش غیر دولتی( اظهارنامب مالیاتی با امضای مدیر عامل و مهر درکت )ویژه .7

 اساسنامب )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی( .۱

 در روزنامب رسمی )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(سیتاس یآگه .,

 اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضا )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(راتییتغ نیآخر یآگه .1۳

ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(بر اساش ضرابط های اناررماتیکی )بندی و احراز صالحیت درکتگراهینامب رتبب .11

 درایعالی اناررماتیک صادره ترسط سازمان برنامب و بردجب

 سراب، بیمب )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی( .12

 های انجام دده )ویژه متقاضیان ب ش غیر دولتی(ی و پروژهفهرست سراب، کار .13

 ش غیر دولتی(ی پرسنل معرفی دده )ویژه متقاضیان ب حکم سازمان نیآخر .14

 ی پرسنل معرفی ددهلیرک تحصامد .15

 افزاری مررد استااده از مرکز ریشبافزاری و نرمتأییدیب تجهیزات س ت .1۱

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 از مرکز ریشبتأییدیب دستررالعمل اجرایی گراهی الکترونیکی متقاضی  .17

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

نامب اجرایی ماده آیین« 7»ماده « ث»با مبلغ تعیین دده ترسط مرکز ریشب )براساش بند ی متناسب بانک ضمانت .1۱

-نامب بانکی برعهده مرکز ریشب برده در حال حاضر مبلغ ضمانتقانرن تجارت الکترونیکی تعیین مبلغ ضمانت« 32»

 نامب برای هر متقاضی براساش طرح تجاری و سند دستررالعمل اجرایی متقاضی تعیین می گردد (

 نامب امضا ددهتااهم .,1

تأییدیب احراز صالحیت مراکز صدور گراهی الکترونیکی میانی خصرصی از مرکز ریشب)ویژه متقاضیان ب ش غیر  .2۳

 دولتی(

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 اندازی متقاضی از مرکز ریشب دامل :تأییدیب اسناد راه .21

 سند طرح تجاری 

 سند طرح فنی تجهیزات 

 سند طرح فنی ساختمان 

 سند طرح دبکب 

 سند عملیات اجرایی 

 اندازیسند نصب و راه 

 سند روش اجرایی ترلید کلید 

 سند مدیریت پشتیبان 

 سند بازیابی خرابی 

 سند تداوم کسب و کار 

 های امنیتیسند سیاست 

 سند ترافقنامب محدوده خدمات 

 سند طرح منابع انسانی 
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 سند طرح ارتقاء و جایگزینی 

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 (CSRفایل درخراست گراهی ) .22

 نامب اعضای کمیتب نظارتی دررا جهت صدور گراهی الکترونیکی مرافقت .23

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا مرافقت نامبافتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 rca.gov.ir:یکیدرگاه الکترون ینشان

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 ی از اداره کل ثبت اسناد و امالکحقرق یها ثبت درکتتأییدیب  -

 یدیو فعال بردن واحد ترل تیفعال یقانرن یاز مجرزها نانیکشرر جهت اطم یدر روزنامب رسم سیتاس یآگه -

و    ( و  یعو یطب سوت،منابع یز طی)آب،برق،گاز،محیدسوتگاه  نیاستعالمات بو  یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

اسواش ،مرجوع    نیصادرکننده مجرز اسوت برا  یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگیپ

خورد   یاستعالم را در درگواه ت صصو   نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاصل

 نیو مجرز،پاسوخ ا  نیصدور ا یدده برا نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یبطرر دق

  دیاخا نما زیاستعالم را ن

 روز 15:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

برگزار گردد  هماهنگی سازی سرور مرکز ریشب الزم است جلسب کمیتب نظارتی دررا جهت صدور گراهی و بب منظرر فعال

 درد برگزاری این جلسب بب محض تکمیل مدارک متقاضی ترسط مرکز ریشب انجام می

 ماه  61یا  ماه 36مدت اعتبار مجرز:

بب دالیل فنی و امنیتی الزم است گراهی الکترونیکی مراکز میانی در بازه های زمانی معین تمدید گردد این بازه بستب بب نرع 

 ( و طرل کلید مرکز میانی متغیر است 4و 3، 2، 1ولتی یا خصرصی(، کالش مرکز میانی )مرکز میانی )د

 رایگانهزینب صدور مجرز:

 

  



 

 

7۳ 

 

 صنعتی و معدنیهای  مرکز پژوهش پژوهش زمجر راهنمای دریافت

 (پژوهشکده -ی قاتیتحقزیرداخب  قاتیآمرزش، مشاوره، تحق داخبخدمات   ش)ب

 یو معدن یصنعت یها مرکز پژوهش  پروانب پژوهش :مجرز رسمی و اداری عنران

وزارت صنعت، /هماهنگی و محیط کسب و کارمعاونت /سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: صادرکننده مجرز

 معدن و تجارت

 :درایط الزم برای صدور مجرز

 ارائب درخراست متقاضی بب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -1

 ت درکت یا مرسسب در داخل کشرر ثبت مرکز پژوهشی بب صرر -2

 ارائهجراز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی -3

 برای پژوهش صنعتی و معدنی فعالیتاحراز دادتنمحل  -4

 احراز فعالیت پژوهشی مرتبط بصررت کاربردی از زمان صدور جراز تاسیس -5

 مدارک مررد نیاز دریافت مجرز :

 بب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یمتقاضنامب درخراست   1

 اسناد مرتبط با مالکیت یا اجاره محل فعالیت  2

 درکت و آخرین تغییرات ثبت دده در روزنامب رسمی سیتاس یآگه  3

 جراز تاسیس مرکز پژوهشی صنعتی و معدنی  4

 های انجام دده از زمان صدور جراز تاسیس  سند گزارش عملکرد فعالیت  5

 انجام حداقل یک طرح پژوهشی صنعتی و یا معدنی کاربردی بیدییتا  6

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

 ندارد درگاه الکترونیکی:نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

و  یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصادرکننده مجرز است برا یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یرگاه ت صصد

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روزکاری 14:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

 مدت اعتبار مجرز:

دستررالعمل ضرابط صدور جراز تاسیس مرکز  7مدت اعتبار مجرز نامحدود می بادد مگر اینکب بر طب، ماده 

زمینب فعالیت های مرکز بب  21/15/1385مررخ  5/8114دماره پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانب پژوهش بب 

 یگر ضرابط مرتبط رعایت نگردد گرنب ای تغییر یابد کب مرکز از حالت پژوهشی خارج درد و یا مقررات و د

 رایگانهزینب صدور مجرز:
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 جرازتاسیس واحد ترلیدی/صنعتی دانش بنیان و صنایع پیشرفتب دریافت راهنمای

 ی(ربرقیابزار غ دیترل-سبک راقیابزار و زیر داخب  آالت نیماد زاتیابزار تجه داخب صنعت  ش)ب

 انیدانش بنیصنایع پیشرفتب و صنعتو  یدیواحد ترل سیتاس:جراز مجرز رسمی و اداری عنران

 وزارت صنعت، معدن و تجارتاستان / : سازمان صنعت معدن و تجارت صادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 ثبت درخراست صدور مجرز -1

 احراز هریت متقاضی -2

 باددصدور جراز تاسیس بب نام چند د ص حقیقی و یا چند د ص حقرقی مجاز نمی  -3
 بردن انیدانش بن ایشرفتهپیعیصنا احراز -4

کیلرمتری اصاهان صرفاً بر اساش مصربات  51کیلرمتری تهران و  121رعایت ضرابط استقرار در دعاع از  -5
 صالح مراجع ذی

 متر مکعب در دبانب روز 25آب صرفا برای صنایع آب بر و با مصرف آب باالی نیتام امکان -6

 :مدارک الزم برای صدور مجرز

 فرم ثبت درخراست صدور مجرز -1

 سند احراز هریت معتبر )برای اد اص حقیقی( -2
 ی )برای اد اص حقرقی(روزنامب رسمدر  سیتاس یآگه -3
 یآخرین تغییرات درکت و اساسنامب معتبر در روزنامب رسمی)برای اد اص حقرقی(آگه -4

-درکت ها و مرسسات دانش تیصالح صیو تش  یابیاز کارگروه ارز انیدانش بن ایشرفتهیپ عیصنا بیدییتا -5
 یجمهرر استیر یو فناور یمعاونت علم انیبن

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا
 درد 

از روز متر مکعب در دبانب 25آب صرفا برای صنایع آب برو با مصرف آب باالی نیمرافقت تامسند -6
 ی آب منطقب ایها یشرکتسر

 استعالم خراهد دد  صالحذیمربرط از مراجع  الزامات قرانین ومقررات مرارد خاص حسب یتبصره: برا

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 الکترونیکی:روش دریافت مجرز

 http://khedmat.mimt.gov.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 
ز متر مکعب در دبانب روز ا 25 یآب بر و با مصرف آب باال عیصنا یآبصرفا برا نیتام بیمرافقت اول -1

 درکتهای آب منطقب ای

درکت ها و مرسسات  تیصالح صیو تش  یابیاز کارگروه ارز انیدانش بن ایشرفتهیپ عیصنا بیدییتا -2
 یجمهرر استیر یو فناور یمعاونت علماز  انیبن-دانش

 استعالم خراهد دد  صالحذیمربرط از مراجع  الزامات قرانین ومقررات مرارد خاص حسب یبراتبصره:

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

و  یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصادرکننده مجرز است برا یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل
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دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز 11:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 ماه12مدت اعتبار مجرز:

 ریال 101110111هزینب صدور مجرز:
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 یمهندس یواحد فن سیجراز تاس دریافت راهنمای

 فنی و مهندسی زیرداخب فنی و مهندسی( داخبخدمات   ش)ب

 یمهندس یواحد فن سیجراز تاس:مجرز رسمی و اداری عنران

 /وزارت صنعت، معدن و تجارتمعاونت تجارت و خدمات /استان : سازمان صنعت، معدن و تجارتصادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارتارائب درخراست متقاضی بب   1

دستررالعمل ضرابط  3دماره  رستیپگانهاکر دده در  26انت اب حداقل یکی از زمینب های ت صصی   2

 2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس یواحد فن سیصدور جراز تاس

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا پیرست  3

 احراز هریت متقاضی  4

 احراز مالکیت یا استیجاری بردن محل فعالیت  5

 احراز وضعیت پروژه های مرتبط انجام ددهدر صررت ارائب مدارک مربرطب ترسط متقاضی  6

 درد  دیق ،یو دق حیدر کننده مجرز صرصا یدر درگاه ت صص دیبا احرازافتیدر یو مدارک الزم برا طیدرا  7

 سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 4دماره  رستیپ 4های انجام دده مطاب، بند  احراز سایر فعالیت  8

در صررت ارائب مدارک مربرطب ترسط متقاضی و  2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس یواحد فن

 دامل مرارد زیر:

 فنی و تجربی:ی، علم یها تیسراب، فعال -الف

 فعالیت در پروژه های صنعتی -

 فعالیت در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی -

 نرآوری، ابتکار و دانش فنی  -

 همکاری با درکت های فنی مهندسی خارجی -

 تالیف و ترجمب کتاب، مقالب، تدوین استانداردها، مترن علمی و فنی -

 عضریت در مجامع علمی و مهندسی -

 ت صصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسی درکت در دوره های آمرزدی و -

 :مرجرد زاتیامکانات و تجه -ب

 کتاب انب و آردیر علمی -

 کامپیرتر و تجهیزات جانبی و بستب های نرم افزاری مرتبط با زمینب های ت صصی -

 لرازم و تجهیزات تست و کنترل کیای -

 سایر تجهیزات مررد نیاز -

 ساختمان محل کار و امکانات مربرطب -

 یمعرف رهیمددارا بردن حداقل مدرک کاردناسی )برای متقاضی حقیقی یا حداقل یک نار از اعضای هیات   9

متقاضی حقرقی( در ردتب های فنی مهندسی مرتبط با زمینب ت صصی مررد تقاضا )مرضرع دده ترسط 

 مصرب 3/8118دماره  یمهندس یواحد فن سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 3دماره  رستیپ

 ( از دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالی معتبر داخلی یا خارجی2/2/1387

های  دستررالعمل کب دامل ارزیابی سراب، فعالیت 7مندرج در مادهضرابط بر اساش  ازیامت 111کسب حداقل   11

 علمی، فنی و تجربی و امکانات و تجهیزات مرجرد می بادد 
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 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدرگاه ت صصدر  دیبا یکسبامتیازو مدارک الزم برا طی* درا

برای متقاضیان حقیقی، صرفا از زمان اخا اولین مدرک تحصیلیمرتبط با  6و  5پایرش مستندات مرضرع بندهای 

زمینب ت صصی)حداقل مدرک کاردناسی( از دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالی معتبر داخلی یا خارجیقابل 

ای متقاضیان حقرقی جراز تاسیس امتیاز مربرط بب سراب، تحصیلی و تجربی در صررت ارائب پایرش خراهد برد بر

 نار از اعضای هیات مدیره درکت محاسبب و منظرر خراهد دد  3مدارک مربرطب ترسط متقاضی، حداکثر برای 

 :مدارک الزم برای صدور مجرز

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارتی بب متقاض درخراستنامب  -1

تصریر دناسنامب و کارت ملی )برای متقاضی حقیقی یا اعضایهیات مدیره معرفی دده ترسط متقاضی  -2

 حقرقی(

 ی )برای اد اص حقرقی(روزنامب رسم در درکت راتییتغ نیآخری تاسیس و آگه ریتصر -3

 واحد فنی مهندسی اجاره نامب یا تیسند مالک ریتصر -4

 یواحد فن سیتررالعمل ضرابط صدور جراز تاسدس 4دماره  رستیپرسشنامب صدور جراز )مرضرع پ -5

 (2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس

تاییدیب از کارفرمایان مبنی بر حسن انجام پروژه های مرتبط انجام دده )در صررت تمایل برای کسب  -6

 امتیاز(

 ،یدق و حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 یواحد فن سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 4دماره  رستیپ 4ند تاییدیب مستندات مرضرع ب -7

 )در صررت تمایل برای کسب امتیاز(2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 اییمعتبر داخل یاز دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالیتمامی مقاطع تحصیلی لیمدرک تحص ریتصر -8

 (یحقرق یدده ترسط متقاض یمعرف رهیمداتیه یاعضا اییقیحق یمتقاض ی)برایخارج

 http://khedmat.mimt.gov.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

و  یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،یبراساش احکام قانرن**ترجب: 

 نیصادرکننده مجرز است برا یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز کاری7:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

 ماه 12مدت اعتبار مجرز:

 ریال 1110111ح، تمبر هزینب صدور مجرز:
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 صنعتی و معدنیهای  تاسیس مرکز پژوهشزمجر راهنمای دریافت

 (های صنعتی معدنی زیرداخب جراز تاسیس مراکز پژوهش داخبترلید خدمات   شب)

 یو معدن یصنعت یها مرکز پژوهش سیتاسجراز :مجرز رسمی و اداری عنران

وزارت صنعت، /هماهنگی و محیط کسب و کارمعاونت /صنعت، معدن و تجارت استانسازمان : صادرکننده مجرز

 معدن و تجارت

 :درایط الزم برای صدور مجرز

 ارائب درخراست متقاضی بب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -1

 احراز هریت متقاضی -2

 بادد ( ها در داخل کشرر )در صررتی کب متقاضی د ص حقرقی ثبت درکت نزد مرجع ثبت درکت -3

ب ش پژوهش های کاربردی طبقب بندی فعالیت های  ذکر دده یت صص یها نبیاز زم یکیانت اب حداقل  -4

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 دامل مرارد ذیل: انجام ددهیپژوهشی ها تیفعالاحراز  -5
 مرتبط با زمینب پژوهشی  ارائب مقالب -

 تالیف و ترجمب کتاب مرتبط با زمینب پژوهشی  -

 فعالیت در واحدهای پژوهشی صنعتی و معدنی  -

 نرآوری و ابتکار  -

 عضریت در مجامع علمی و پژوهشی  -

 احراز سراب، دغلی -6

 یخارج اییمعتبر داخل یاز دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالسراب، تحصیلی احراز  -7

 های پژوهشی با زمینب ت صصی مررد تقاضا احراز مرتبط بردن مدرک تحصیلی و فعالیت -8

های علمی و پژوهشی و سراب، تحصیلی و دغلی بر  امتیاز مجمرع امتیاز برای فعالیت 181حداقل کسب  -9
 ضرابط صدور جراز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانب پژوهش 4-2اساش ماده 

امتیاز ترسط فرد مسئرل با عنران مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره درمررد  61کسب حداقل  -11
 د اص حقرقیا

های پژوهشی، در  برای متقاضیان حقیقی و حقرقی جراز تاسیس امتیاز مربرط بب سراب، تحصیلی و فعالیت -11
نار از اعضای معرفی دده محاسبب و منظرر  3صررت ارائب مدارک مربرطب ترسط متقاضی، حداکثر برای 

 اغل بادند (خراهد دد  )اعضای معرفی دده از سری درکت، می بایست در درکت مزبرر د

 مدارک مررد نیاز دریافت مجرز :

 بب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یمتقاضنامب درخراست   1
 تصریر مدارک هریتی معتبر )برای اد اص حقیقی(  2

 درکت و آخرین تغییرات ثبت دده در روزنامب رسمی سیتاس یآگه ریتصر  3

مرکز  سیضرابط صدور جراز تاسدستررالعمل  1مطاب، با پیرست دماره  پرسشنامب تکمیل دده  4
 21/15/1385مررخ  5/8114و پروانب پژوهش دماره  یو معدن یصنعت یپژوهش ها

 یصنعت یمرکز پژوهش ها سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 4-2مادهمستندات مرضرع  بیدییتا  5
 (ازیکسب امت یبرا لی)در صررت تما21/15/1385مررخ  5/8114و پروانب پژوهش دماره  یو معدن

 (یحقرق یدده ترسط متقاض یمعرف یاعضا اییقیحق یانمتقاضی تمامی)لیمدرک تحص ریتصر  6
 دریافت تاییدیب باید در درگاه ت صصی صادر کننده مجرز صریحر دقی، قید درد ی* درایط و مدارک الزم برا

 http://khedmat.mimt.gov.irدرگاه الکترونیکی:نشانی
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 نیاز: پیشمجرزهای استعالمات و 

**ترجب: براساش احکام قانرنی، ارسال تمامیاستعالمات بین دستگاهی)آب،برق،گاز،محیط زیست،منابع طبیعی و    ( 

و پیگیری و دریافتپاسخ آنها برای هر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصلی صادرکننده مجرز است برایناساش 

تمالی الزم برای دریافت پاس این استعالم را در درگاه ،مرجع اصلی صادرکننده این مجرز،مرظف است مدارک اح

ت صصی خرد بطرر دقی، و دااف اعالم و بصررت الکترونیکی ازمتقاضی دریافت و طی زمان تعیین دده برای صدور 

 این مجرز،پاسخ این استعالم را نیزاخا نماید 

 روز 14:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

 ماه 12مدت اعتبار مجرز:

 رایگان:هزینب صدور مجرز
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 یمهندس یفن پروانب واحد دریافت راهنمای

 فنی و مهندسی  زیرداخب فنی و مهندسی داخب  خدمات  شب

 یمهندس یواحد فن :پروانبمجرز رسمی و اداری عنران

 معدن و تجارتمعاونت تجارت و خدمات /  وزارت صنعت، /استان : سازمان صنعت، معدن و تجارتصادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارتارائب درخراست متقاضی بب   1

 ارائب جراز تاسیس واحد فنی مهندسیدارای اعتبار بب نام د ص متقاضی  2

 احراز هریت متقاضی  3

 احراز مالکیت یا استیجاری بردن محل فعالیت  4

 پروژه انجام دده( 4و حداکثر  3)حداقل احراز وضعیت پروژه های مرتبط انجام دده  5

 سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 5دماره  رستیپ5های انجام دده مطاب، بند  احراز سایر فعالیت  6

در صررت ارائب مدارک مربرطب ترسط متقاضی و  2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس یواحد فن

 دامل مرارد زیر:

 نی و تجربی:ی، فعلم یها تیسراب، فعال -الف

 فعالیت در پروژه های صنعتی -

 فعالیت در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی -

 نرآوری، ابتکار و دانش فنی  -

 همکاری با درکت های فنی مهندسی خارجی -

 تالیف و ترجمب کتاب، مقالب، تدوین استانداردها، مترن علمی و فنی -

 عضریت در مجامع علمی و مهندسی -

 ت صصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسیدرکت در دوره های آمرزدی و  -

 :مرجرد زاتیامکانات و تجه -ب

 کتاب انب و آردیر علمی -

 کامپیرتر و تجهیزات جانبی و بستب های نرم افزاری مرتبط با زمینب های ت صصی -

 لرازم و تجهیزات تست و کنترل کیای -

 سایر تجهیزات مررد نیاز -

 ساختمان محل کار و امکانات مربرطب -

 یمعرف رهیمدن حداقل مدرک کاردناسی )برای متقاضی حقیقی یا حداقل یک نار از اعضای هیات دارا برد  7

متقاضی حقرقی( در ردتب های فنی مهندسی مرتبط با زمینب ت صصی مررد تقاضا )مرضرع دده ترسط 

مصرب  3/8118دماره  یمهندس یواحد فن سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 3دماره  رستیپ

 ( از دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالی معتبر داخلی یا خارجی2/2/1387

دستررالعمل کب دامل ارزیابی سراب،  7مندرج در مادهضرابط بر اساش  ازیامت251کسب حداقل   8

 های علمی، فنی و تجربی و امکانات و تجهیزات مرجرد می بادد  فعالیت

برای متقاضیان حقیقی، صرفا از زمان اخا اولین مدرک تحصیلیمرتبط با  6و  5 پایرش مستندات مرضرع بندهای

زمینب ت صصی)حداقل مدرک کاردناسی( از دانشگاه ها و مرسسات آمرزش عالی معتبر داخلی یا خارجیقابل 

 پایرش خراهد برد 
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ارائب مدارک مربرطب ترسط برای متقاضیان حقرقی جراز تاسیس امتیاز مربرط بب سراب، تحصیلی و تجربی در صررت 

 نار از اعضای هیات مدیره درکت محاسبب و منظرر خراهد دد  3متقاضی، حداکثر برای 

 :مدارک الزم برای صدور مجرز

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارتی بب متقاض درخراستنامب  -1

 تصریر جراز تاسیس واحد فنی مهندسی -2

قیقی یا اعضای هیات مدیره معرفی دده ترسط متقاضی تصریر دناسنامب و کارت ملی )برای متقاضی ح -3

 حقرقی(

 ی )برای اد اص حقرقی(روزنامب رسم در درکت راتییتغ نیآخری تاسیس و آگه ریتصر -4

 واحد فنی مهندسی اجاره نامب یا تیسند مالک ریتصر -5

 یواحد فن سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 5دماره  رستیپرسشنامب صدور جراز )مرضرع پ -6

 ( 2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس

 تاییدیب از کارفرمایان مبنی بر حسن انجام پروژه های مرتبط انجام دده -7

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طیدرا -8

 درد 

 یواحد فن سیدستررالعمل ضرابط صدور جراز تاس 5دماره  رستیپ 5ند تاییدیب مستندات مرضرع ب -9

 )در صررت تمایل برای کسب امتیاز(2/2/1387مصرب  3/8118دماره  یمهندس

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طیدرا -11

 درد 

 اییمعتبر داخل یمرسسات آمرزش عالاز دانشگاه ها و یتمامی مقاطع تحصیلی لیمدرک تحص ریتصر -11

 (یحقرق یدده ترسط متقاض یمعرف رهیمداتیه یاعضا اییقیحق یمتقاض ی)برایخارج

 http://khedmat.mimt.gov.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

و  یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصادرکننده مجرز است برا یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز کاری7:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

 ماه 36مدت اعتبار مجرز:

 ریال 1110111ح، تمبر هزینب صدور مجرز:
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 ات فناوری اطالعات) نرم افزار(دیترلراهنمای دریافت مجرز:بهره برداری 

 (نیو نرم افزار آفال یباز-ی افزار و سرگرم نرمی زیرداخب:نترنتیا یکسب و کارها:داخب  :خدمات ش)ب

 نرم افزار( دیاطالعات)ترل یفناور دیترل یبردار پروانب بهره:مجرز رسمی و اداری عنران

 یدفتر ترسعب و کاربرد فناوری،:وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت آمرزش، پژوهش و فناورصادرکننده مجرز

 اطالعات

 درایط الزم برای صدور مجرز:*
 احراز هریت )این مجرز برای اد اص حقرقی صادر می درد (  1

 ثبت درخراست در سامانب مربرطب  2

ری اطالعات بر اساش ردتب تحصیلی یا سابقب نار نیروی مت صص مرتبط با حرزه فناو 5برخررداری از حداقل   3
 3/4117حرفب ای مرتبط مبتنی بر ارایب مستندات بر اساش دستررالعمل 

 مرضرع فعالیت درکت در اساسنامب دامل ترلید نرم افزار بادد  4

گاه اخا و تاییدمستندات خط ترلید نرم افزار )دامل مستند تحلیل، طراحی و سند معماری ترلید نرم افزار و پای  5
 3/4117اطالعاتی( بر اساش دستررالعمل 

 3/4117تایید مستندات ترلید نرم افزار می بایست برای حداقل دو محصرل ارایب گردد  بر اساش دستررالعمل   6

، قرار داد یا فاکترر رسمی، ارایب حسن انجام کار مرتبط با ارایب مستندات فروش محصرالت )دامل اظهار نامب  7
رائب مااصا حساب بیمب تامین اجتماعی مربرط بب قرار داد و یا ارایب نامب رضایتمندی از طرف قرار داد اعالمی یا ا

 کارفرما(

 اظهار نامب مالیاتی  8

 :مدارک الزم برای صدور مجرز
 درکت و آخرین تغییرات ثبت دده در روزنامب رسمی اساسنامب   1

 تکمیل فرم درخراست در سامانب  2

 نار( 5ی کارکنان )از دانشگاهها و مرسسات آمرزش عال یلیرک تحصامد  3
ارایب فایل های سند معماری نرم افزار دامل دیاگرام خط ترلید، مستندات تحلیل و طراحی و ارتباطات پایگاه   4

 داده

 رنیلیو چهل م ستیساالنب حداقل دو زانیدده )بب م یمعرف ینرم افزار داتیبر فروش ترل یقرارداد مبن ارائب  5
 3/4117بر اساش دستررالعمل  (الیر

 قرارداد فروش با فاکترر فروش ممهرر بب مهر کارفرما برای محصرالت نرم افزار معرفی دده  6

 نامب رضایتمندی کارفرما )در صررت فادان نامب حسن انجام کار(  7

 مااصا حساب تامین اجتماعی مربرط بب قرار )در صررت فادان نامب حسن انجام کار(  8

 یبانک شیف  9

 ر نامب مالیاتیاظها  11

 http://amarsanat.mimt.gov.ir/softwareنشانی درگاه الکترونیکی:

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 تاییدیب اطالعات هریتی درکت .1

 یاز دانشگاهها و مرسسات آمرزش عال یلیمدرک تحص تاییدیب .2

 تاییدیب سابقب بیمب .3

 یاظهار نامب مالیات .4

و  یعیطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن
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 نیصادرکننده مجرز است برا یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

استعالم را در  نیپاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دده  نییزمان تع یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز 11:از زمانتکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 سال 2: مدت اعتبار مجرز

 ریال 1110111:)ریال( هزینب صدور مجرز

 

 ایترسعب دهرک  یبردار پروانب بهره ای یردولتیغ یصنعت بیناح ایدهرک  یبردار بهرهراهنمای دریافت مجرزپروانب 

 یدولتریغ یصنعت بیناح

ترسعب  یبردار پروانب بهره ای یردولتیغ یصنعت بیناح ایدهرک  یبردار پروانب بهره: مجرز رسمی و اداری عنران

 یردولتیغ یصنعت بیناح ایدهرک 

 رانیا یهای صنعت کرچک و دهرک عیسازمان صنا / تابعب یاستان یصنعت یها :درکت دهرکصادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 دارنده پروانب تاسیس/ ترسعب یا تمدید پروانب تاسیس/ ترسعب بعنران متقاضیدرخراست  بئارا -1

 حقرقیاحراز هریت متقاضی حقیقی و  -2

 ایترقف  یعدم وجرد حکم قطع -و ب یو اقتصاد یمال تیصالح -الف ثیتائید صالحیت متقاضی از ح -3

 یوردکستگ

 احراز م تصات مکانی عرصب مررد نظر -4

 احراز مالکیت ماروز زمین متقاضی -5

 (ازیآن درصررت ن بیاصالح ای) یاتیبرنامب عمل دأییت -6

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

 یتا حد واگااریزیربناییها پروژهاجرایدأییت -7

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 ی ح، بهره برداری از زمینگاار متیق دأییت -8

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 تکمیل فرم پیش نریس پروانب بهره برداری  -9

اخا مصربب هیات مدیره درکت استانی در خصرص مرافقت با صدور پروانب بهره برداری دهرک یا ناحیب  -11

 صنعتی غیر دولتی

قانرنی مرتبط سند زمین ارائب دده از طری، استعالم از سازمان ثبت اسناد و احراز عدم وجرد مرانع  -11

 امالک )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس/ ترسعب ترسط متقاضی(

قانرن حاظ اراضی زراعی و باغی در صررت زراعی و باغی بردن  1ماده  1اخا تاییدیب کمیسیرن تبصره  -12

 ترسعب ترسط متقاضی(زمین )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس/ 
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 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 ی )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس ترسط متقاضی(و دو دهرساز کیفاز  یطراح دمطالعاتأییت -13

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

تایید ارزیابی زیست محیطی از سازمان حااظت محیط زیست )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس  -14

 ترسط متقاضی(

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 :مدارکالزمبرایصدورمجرز

  یمتقاض درخراستفرم  -1

 (یاد اص حقرق ی)برا یدر روزنامب رسم سیتاس یآگه -2

 (یاد اص حقرق ی)برا یدرکت در روزنامب رسم راتییتغ نیآخر یآگه -3

 (یاد اص حقرق ی)برا یاساسنامب معتبر در روزنامب رسم -4

 (یاد اص حقرق یمجاز )برا یصاحبان امضا یدناسنامب و کارت مل -5

 پروانب تاسیس/ ترسعب ) و یا آخرین تمدید پروانب تاسیس/ ترسعب( -6

 UTMنقشب -7

 های تکمیل دده برنامب عملیاتی ترسط متقاضی تاییدیب درکت استانی در خصرص فرم -8

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 یترسط متقاضیتا حد واگاار یزیربناییها ژهانجام پرو نی در خصرصدرکت استا بیدیتائ -9

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

های تکمیل دده قیمت محاسباتی و تعیین قیمت واگااری ح، بهره  تاییدیب درکت استانی در خصرص فرم -11

 زمین ترسط متقاضی برداری از

 درد  دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 فرم پیش نریس پروانب بهره برداری  -11

مصربب هیات مدیره درکت استانی در خصرص مرافقت با صدور پروانب بهره برداری دهرک یا ناحیب صنعتی  -12

 غیر دولتی

 د مالکیت ثبتیاصل سن -13

 جرابیب کتبی اداره ثبت اسناد و امالک استان یا دهرستان )در صررت ارائب سند مالکیت ثبتی ترسط متقاضی( -14

قانرن حاظ اراضی زراعی و باغی )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس/  1ماده  1مصربب کمیسیرن تبصره  -15

 ترسعب ترسط متقاضی(

ی )در صررت عدم تمدید پروانب تاسیس/ ترسعب ترسط سازو دو دهر کیفاز  یطراح مطالعاتگزارش  -16

 متقاضی(

 مصربب تایید مطالعات ارزیابی زیست محیطی سازمان حااظت محیط زیست -17

 -نشانی درگاه الکترونیکی:

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 
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 ترسط متقاضی(تاییدیب اداره ثبت اسناد و امالک استان یا دهرستان )در صررت ارائب سند مالکیت ثبتی  -1

قانرن حاظ اراضی زراعی و باغی )در صررت عدم تمدید پروانب تاسویس/   1ماده  1مصربب کمیسیرن تبصره  -2

 ترسعب ترسط متقاضی(

 مصربب تایید مطالعات ارزیابی زیست محیطی سازمان حااظت محیط زیست -3

و  یعو یطب ست،منابعیز طیاز،مح)آب،برق،گیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصوادرکننده مجورز اسوت برا    یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

اسوتعالم را در   نیو پاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دوده   نیوی زموان تع  یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز کاری11:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز

 نامحدودمدت اعتبار مجرز:

الزامات قانرنی مطاب، مصربب هیات مدیره سازمان ابطال پروانب بهره برداری در صررت ت ظی متقاضی از ضرابط و 

 26/18/1411و اصالحیب مررخ  16/11/1411های صنعتی ایران مررخ  صنایع کرچک و درکت دهرک

 رایگانهزینب صدور مجرز:
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 واحد ترلیدی و صنعتی  برداری راهنمای دریافت پروانب بهره

 ی(ربرقیابزار غ دیترل -سبک راقیابزار و زیرداخب آالت  نیماد زاتیداخهابزار تجه  صنعت  ش)ب

 /صنعتیی عنران رسمی و اداری مجرز: پروانب بهره برداری واحد ترلید

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: صادرکننده مجرز

 درایط الزم برای صدور مجرز:

 احراز هریت -1

 ثبت درخراست صدور مجرز -2

 احداث کارخانب ترلیدی -3

 های الزم دامل آب، برق، گاز و راهها و دبکب حمل و نقلتامین زیرساخت  -4

 نصب کلیب تاسیسات و تجهیرات الزم ترلید -5

 انجام ترلید آزمایشی -6

 ندادتن منع محیط زیستی -7

 عدم امکان صدور پروانب بهره برداری بب نام چند د ص حقیقی و یا چند د ص حقرقی -8

  :مدارک الزم برای صدور مجرز

 (یاد اص حقرق ی)برا یدر روزنامب رسم سیتاس یآگه -1

 (یاد اص حقرق ی)برا یدرکت و اساسنامب معتبر در روزنامب رسم راتییتغ نیآخر یآگه -2

 فرم ثبت درخراست صدور مجرز -3

 جراز تاسیس )در صررتیکب سابقا اخا دده بادد( -4

اندازی، تعیین گزارش بازدید کاردناسی سازمان استان مربرطب مبنی بر تکمیل فرایند نصب و راه  -5

، 8، 7استناد مراد ظرفیت پردازش، زیربناهای نصب دده، هزینب های انجام دده و ادتغال مرد نیاز )بب

 (18/7/1392مررخ  9/5112دستررالعمل  15و  14

 مالکیت زمین یا قرارداد دهرک یا اجاره نامب معتبر -6

 سند تاییدیب تامین آب -7

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 سند تاییدیب تامین برق -8

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 سند تاییدیب تامین گاز -9

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 سند تاییدیب سازمان محیط زیست -11

 ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد  دیق

 سند تاییدیب بالمانع بردن تغییر کاربری اراضی -11

و  حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا بیدییتا افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا
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 درد  دیققیدق

 خراهد دد  تاییدیب اخاصالحیو مقررات مربرط از مراجع ذ نیمرارد خاص حسب الزامات قران یتبصره: برا

 دیق ،یو دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیبا هر تاییدیب خاص افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

 http://khedmat.mimt.gov.irدرگاه الکترونیکی: نشانی

 نیاز: مجرزهای پیشاستعالمات و 

 )در صررتیکب سابقا اخا دده بادد( جراز تاسیستاییدیب   1

 تاییدیب تامین آب   2

 تاییدیب تامین برق   3

 تاییدیب تامین گاز   4

 تاییدیب محیط زیست  5

 تاییدیب بالمانع بردن تغییر کاربری اراضی  6

  استعالم خراهد دد صالحیو مقررات مربرط از مراجع ذ نیمرارد خاص حسب الزامات قران یتبصره: برا

 دیو ق ،یو و دق حیصادر کننده مجرز صر یدر درگاه ت صص دیباهر تاییدیب خاص افتیدر یو مدارک الزم برا طی* درا

 درد 

و  یعو یطب ست،منابعیز طی)آب،برق،گاز،محیدستگاه نیاستعالمات ب یارسال تمام ،ی**ترجب: براساش احکام قانرن

 نیصوادرکننده مجورز اسوت برا    یهر مجرز کسب و کار،بب عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتیو در یریگی   ( و پ

اسوتعالم را در   نیو پاسخ ا افتیدر یبرا زمال یمجرز،مرظف است مدارک احتمال نیصادرکننده ا یاساش ،مرجع اصل

دوده   نیوی زموان تع  یو ط افتیدر یاز متقاض یکیو دااف اعالم و بصررت الکترون ،یخرد بطرر دق یدرگاه ت صص

  دیاخا نما زیاستعالم را ن نیمجرز،پاسخ ا نیصدور ا یبرا

 روز 15:از زمان تکمیل مدارک مدت زمان صدور مجرز 

 نامحدودمدت اعتبار مجرز:

 های استیجاری، مطاب، مدت اجاره نامب خراهد برد   تبصره: برای محل

 ریال 1510111هزینب صدور مجرز:
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 فهرست سایر مجرزها در مسیرتصریب هیات مقررات زدایی و بهبرد محیط کسب و کار

 نام مجرز   نام حرزه
معاونت هماهنگی و محیط کسب 

 و کار

و معادن همگنپروانب تاسیس انجمن ت صصی صنایع  1  

 معاونت صنایع عمرمی
آالت مستعمل مجرز معافیت حقرق ورودی مادین 2  

آالت مستعمل خط ترلید جراز واردات مادین 3  

سازی و مرترر سیکلت کامل های راه مجرز واردات نمرنب خردرو، مادین 4  

 مجرز اجازه بردادت معدن 5 معاونت معادن و فرآوری مراد
های مهندسی معدن بب کار در حرفب پروانب ادتغال 6  

سازمان صنایع کرچک و 

های صنعتی ایران دهرک  

ها و نراحی صنعتی و مناط، ویژه  مجرز احداث ساختمان در دهرک 7

 اجازه نقل و انتقال مرضرع قرارداد 8 اقتصادی
کار انیگراهی پا 9  
ساخت و ساز واحد مجرز 11  
قراردادهای زمین در دهرکهاو نراحی صنعتی کیتجمیع و تاک اجازه 11  

المللی و اختصاصی در  های ت صصی بین برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه 12 سازمان ترسعب تجارت ایران

 دفتر مقررات صادرات و واردات داخل و خارج از کشرر
 ثبت ساارش کاال 13
 ورود کاالی مستعمل 14
های  و تجهیزات مررد نیاز اجرای پروژه آالت تاییدیب خروج مرقت مادین 15

 واردات کاالی دخانی 16 ستاد دخانیات فنی و مهندسی
(مجرزنماداعتمادالکترونیکی) اینماد 17 مرکز ترسعب تجارت الکترونیکی  

افزاری زیرساخت کلید عمرمی کشرر افزاری و س ت تاییدیب تجهیزات نرم 18  

 

 


