
 بسمه تعالی 
 1401ماده واحده بودجه سال  16بند ب تبصره عشایر از محل  به دستورالعمل پرداخت تسهیالت

 مقدمه:
براي مغتنمی فرصت بسیار  1401ماده واحده قانون بودجه سال " 16تبصره "ابالغ تصویبنامه و آیین نامه اجراي    

 16عشایري می باشد. جهت گیري اصلی تسهیالت تبصره ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق عشایري و تشکل هاي 
جهت اعطاي تسهیالت قرض الحسنه مدت دار براي طرحهاي اشتغالزاي دانش بنیان ،خود اشتغالی ،ایجاد مشاغل 
خانگی ،تثبیت اشتغال و صیانت از نظام دامداري و دام مولد عشایرمی باشد که اقتضاء می کند ادارات امور عشایرو 

عشایري استانها با بررسی و شناسایی زمینه هاي توسعه کسب و کار هاي جدید تثبیت اشتغال و مشاغل تشکل هاي 
قابل اجرا در مناطق عشایري ، اقدامات الزم را براي مشخص کردن و معرفی فعاالن و متقاضیان راه اندازي کسب 

.براي استفاده از فرصت ارزشمند ایجاد و کارها در قالب خوشه ها ، کار آفرینان و تشکل هاي عشایري انجام دهند
شده مدیران محترم الزم است ضمن هماهنگی با استانداران و مسئولین ذیربط استانی و در راستاي طرحهاي تهیه 

 و ارائه شده به شرح ذیل بهره برداري کامل بنمایند.
داف فوق االشاره . به عشایر ، اعطاي تسهیالت موضوع این مصوبه به منظور بهره مندي بهینه از تسهیالت (با اه -1

پذیرد  . لیکن پرداخت تسهیالت بصورت انفرادي  به می تشکل هاي عشایري و سایر تشکل هاي تخصصی صورت 
 )ثبت گردیده اند و داراي دفترچه عشایري می باشند 1400مبنایی سال و عشایر کوچنده اي که در سرشماري ثبتی (

 امکان پذیر می باشد.
حقیقی و حقوقی واجد شرایط پس از بررسی و اعالم نظر کتبی مجموعه هاي شهرستانی راساً از معرفی اشخاص  -2

 طریق امور عشایر استان ها صورت می پذیرد .
تبصره: معرفی اتحادیه هاي  استانی توسط امور عشایر استان و اتحادیه دامداران متحرك توسط سازمان  با امضاي 

 خواهد بود. باالترین مقام مجاز امکان پذیر 
به منظور بهره برداري مناسب از تسهیالت مذکور و پوشش کامل زنجیره هاي تولید محصوالت عشایري ، تسهیالت  -3

 گانه هزینه شود. 4اعطایی با اولویت طرحهاي 
حداکثر تسهیالت پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آیین نامه و شیوه نامه تبصره مذکور و همچنین  -4

  .تهیه شده موضوعات فوق االشاره خواهد بودطرحهاي 
 ساله می باشد .  7الی  5مدت بازپرداخت تسهیالت به صورت اقساط  -5
 اولویت پرداخت تسهیالت به تشکل ها و باالخص تشکلهاي عشایري می باشد .  -6
ساله می باشند. در ضمن عشایري  7الی   5تشکل ها ملزم به بکارگیري منابع تولید در زنجیره مورد نظر در بازه زمانی -7

طبق ضوابط باال استفاده می نمایند موظف به طرحهاي مذکور که  بصورت انفرادي از تسهیالت مذکور در خصوص 
 بصورت متوالی می باشند. ساله و 7الی  5اجراي طرح  بصورت مستمر در بازه زمانی 

 کل ها تهیه و اجرا می شوند، باید توجیه فنی، مالی بودهیا مرتبط با تولید که راساً توسط تش ي تولیدي وپروژه ها_8
 و ارتباط مستقیم با افزایش درآمد خانوارهاي عشایري داشته باشند .

 براي افراد حقیقی و حقوقی بشرح ذیب می باشد:مورد نظراولویت دار عناوین پروژه هاي _9
 اجراي زنجیره تولید گوشت قرمز •
 اجراي زنجیره تولید گیاهان دارویی  •
 اجراي زنجیره تولید صنایع دستی  •
 اجراي زنجیره توسعه گردشگري  •

امکان پرداخت  همچنین .در مورد صندوق هاي اعتباري خرد زنان محدودیت نوع پروژه و فعالیت وجود ندارد_10
 هر صندوق می باشد .میلیون تومان به  300از تسهیالت تخصیصی هر استان با سقف  % 3حداکثر 

 ماه می باشد. 2مهلت دریافت تسهیالت توسط تشکلها از زمان معرفی به بانک، حداکثر _11



تعهد و تفاهمنامه یا قراردادي به بانک عامل حقیقی و حقوقی معرفی افراد  الزم و ضروري است که قبل از _12
 .منعقد گردد  مبتنی بر انجام تعهدات اجراي طرح ها و پروژه ها بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه 
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