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 بسمه تعالی

 یت و راهبری توسعه اشتغال پایدارملی تخصصی مدیر کارگروهکمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال)
وزارت تعاون، کار و بنا به پیشنهاد مشترک  32/80/6231در جلسه مورخ  (تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیس

و معاونت توسعه روستایی و مناطق  ج. ا. ایران سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزیرفاه اجتماعی، 
اجرایی قانون حمایت از  آیین نامه (61و ) ( 3و مواد ) (0ماده ) "ب"بند محروم ریاست جمهوری و به استناد 

 دستورالعمل، ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملیتوسعه و 
  کرد: شرح زیر تصویب قانون را بهاین  یاجرایآیین نامه 

 مناطق روستایی و عشایری ایجاد اشتغال پایدار توسعه و  قانون حمایت از یاجراینامه آیین دستورالعمل
 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 روند:کار میبهدر معانی مشروح ذیل اصطالحات دستورالعمل در این  -1ماده 

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق  قانون:
 ؛64/1/6231مورخ  43634/336توسعه ملی به شماره 

نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و منظور آیین آیین نامه:
   ؛36/0/6231مورخ هیات وزیران مصوب ه 14136/ت/ 682030عشایری به شماره 

 33141ساس ابالغیه شماره ا کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار بر کارگروه ملی:
 ؛ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصالحیه آن 33/7/6231مورخ 

 ؛سازمان برنامه و بودجه کشور  سازمان:

  ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت:

  ؛معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معاونت:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع / عدن و تجارتوزارت صنعت، م/ وزارت جهاد کشاورزی دستگاه بخشی:
سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری / وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات/ دستی و گردشگری

  ؛رئیس جمهور
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کارآفرینی امید و صندوق حمایت از  های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوقبانکموسسه عامل: 
 توسعه 
 ؛ذاری در بخش کشاورزیگسرمایه

(/ ولیت استاندار و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی)دبیرکارگروه اشتغال استان با مسؤ کارگروه:
مدیرکل صنعت، معدن و / مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری/ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

مدیرکل میراث / اقتصادی و دارایی استانمدیرکل امور / مدیرکل جهاد کشاورزی استان/ تجارت استان
صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیرکل / رئیس اتاق بازرگانی/ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 .؛دفتر امور زنان و خانواده استانداری
دگان اداره کل تعاون، کمیته فنی استان ذیل کارگروه و براساس تفویض کارگروه متشکل از نماین کمیته فنی:

و شوراهای استانداری/  کل امور روستاییاداره / دستگاه بخشیسازمان  یا اداره کل/ کار و رفاه اجتماعی استان
سهیل در کمیته فنی برای ت .ای(و کارگزار)یا نماینده نهاد توسعهریزی استان نماینده سازمان مدیریت و برنامه

 ؛های مرتبط را دعوت کندوسسه عامل و سایر دستگاهتواند مها، میفرایند بررسی طرح
 26/2/6231مورخ  27137برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره  :برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال

  ؛ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
شتغال استان در چارچوب برنامه امصوب کارگروه  برنامه اشتغال برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال:

  ؛فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان
 عشایریو مرزی روستایی با اولویت مناطق  یی و عشایریروستامناطق  -الف مناطق هدف اجرای طرح:

  ؛نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت -ب و مرزی
که دارای تخصص، تجربه و امکانات کافی برای یا حقوقی  شخصیت حقیقی وای: نهاد توسعهکارگزار و یا 

 انجام 
های از جمله دوره باشدمی ی در مناطق هدف اجرای طرحاتوسعه های مداخالتهای الزم در حوزههماهنگی

 ؛ آموزشی، انتقال دانش فنی، مشاوره، بازاریابی و نظایر آن که منجر به تقویت و توسعه کسب و کار خواهد شد
بینی شده توسط کارگروه ملی، کارگروه و نهادهای ها و اقدامات پیشی برنامهاجراافرادی که گر: لتسهی

 ؛بر عهده دارنددر جوامع هدف توسعه را 
-ه واحدهای خرد و کوچک روستایی بههای تولیدی یا خدماتی خریدار محصوالت کشرکت: شرکت پیشرو

توانند دارای خش ارتباطات و فناوری اطالعات میها در بشرکت کنند. ایننوان تامین کننده آنها فعالیت میع
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فرم بوده و یا از بستر ارتباطات و فناوری اطالعات برای افزایش مزیت کسب و کارهای کوچک روستایی پلت
 ؛استفاده نمایند

-به استثنای شرکت -های خصوصی و تعاونی(منظورکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی)بخش متقاضی:

-. شرکتنامه دارنددر چارچوب آیین را که تقاضای دریافت تسهیالتهستند   -های دولتی و نهادهای عمومی

  های خصوصی و تعاونی در اولویت اخذ وام قرار دارند.
مندرج در دستورالعمل  ی مرزی زیر ده هزار نفر جمعیتشهرهاروستاهای مرزی و عبارت از  مناطق مرزی:

و  وزارت کشور 67/66/6236مورخ 6444120/43/4/6ای مرزی )بخشنامه شماره تعیین شهرها و روستاه
  ؛(اصالحیه آن

نامه اجرایی ساماندهی عشایر موضوع مصوبه شماره آیین 6مناطق تعریف شده طبق ماده  مناطق عشایری:
 ؛ت وزیرانهیأ 33/2/6204ه مورخ 23417/ت/60100
  www.kara.mcls.gov.ir به آدرس اطالعات فرآیندی و نظارتسامانه ثبت اطالعات متقاضیان، ورود  سامانه:

 مناطق)استان و شهرستان( تسهیالت سهم بخش اول:

 پیوستجدول بر اساس نامه ئینآ 1اساس ماده  ها برتفکیک استانبینی شده به پیش تسهیالت -2ماده 
 گردد. توزیع می( 6)شماره

و بر  ت به توزیع شهرستانی منابع استان مطابق جدول فوقنسبدر اولین جلسه کارگروه مکلف است  :1تبصره
بیکاران هر شهرستان)نتایج سهم و  عشایری، مناطق مرزی و محروم جمعیت روستایی،شاخص دو اساس 

 اقدام نماید. (6231سال نفوس و مسکن سرشماری 
، باید در مناطق های مشمول دریافت تسهیالت موضوع قانونطرح اجرایمحل استقرار فیزیکی و  :2تبصره

 هدف تعیین شده این دستورالعمل باشد.

  نهادی ها و مداخالتبخش دوم: برنامه

منطبق با رسته ، دستورالعملهفته پس ابالغ این  3های بخشی موظفند حداکثر ظرف مدت دستگاه -3ماده 
نسبت به تهیه  ،(3)رهشرح پیوست شمابهبخش در برنامه اشتغال فراگیر دار آن اولویتاقتصادی های فعالیت

 جهت اجرا ابالغبه واحدهای استانی تابعه خود برنامه اجرایی یاد شده اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، 
 ،بینی بازار مناسب محصوالت، نیازسنجی برای آموزشاین برنامه مشتمل بر برش استانی، پیش نمایند.

 باشد.می نظارت عملیاتیتوسعه کسب وکار و و ترتیبات نهادی برای ایجاد 
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صورت مشترک، نهاد کار و اشتغال، وزارت و معاونت بههای توسعه کسب و سازی برنامهمنظور پیادهبه -4ماده 
 کنند.ای صاحب صالحیت را انتخاب میو یا نهادهای توسعه

های به اجرای برنامه ای در چارچوب اعالمی از سوی وزارت و معاونت، اقدامنهاد و یا نهادهای توسعه -5ماده 
 نماید:ذیل می

 ،یهای بخشهای دستگاهها و برنامهتهیه اطلس ملی توسعه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از داده -
 ؛و مطالعات میدانیبرنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال 

 ؛گران توسعه اشتغال روستایی و عشایریو آموزش تسهیل انتخاب -

 ؛سب و کار و اشتغال روستاهای هدفمطالعه و تحلیل ک -

 ؛و حوزه مداخله هانتخاب رست -

و نهادهای عمومی سازی برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه زیرساختی)با حمایت معاونت پیاده -
های بخشی و نهادهای عمومی )با حمایت دستگاه سازی کسب وکارهاتجاری دهی وغیردولتی( و شکل

 ؛(غیردولتی

ای ولیت سازمان آموزش فنی و حرفهؤبا مس مناطق هدفو کارآفرینی بومی و محلی برای ارتی آموزش مه -
 ؛کشور

با استفاده از  های آموزشی الزمگذاری و ایجاد کلینیکای به متقاضیان و یا سرمایهارائه خدمات مشاوره -
 ؛ظرفیت مراکز و نهادهای خصوصی و تعاونی

های روستایی هدف متناسب با بافت روستاهای کشور با مدیریت انتقال دانش فنی الزم به کسب و کار -
 ؛اینهاد توسعه

های پیشرو و عنوان تامین کننده شرکتکسب و کار خرد و کوچک روستایی بهکمک به اتصال واحدهای  -
 ؛ها در اتصال به واحدهای روستاییحمایت از این شرکت

 منظور تقویت و توسعهبه قتصادی در مناطق هدفگذاران، واحدهای ابه سرمایه های الزمآموزش ارائه -
با اتصال به بازار و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار  وبینی ی محصوالت کسب و کارهای قابل پیشبازاریاب

نهادهای عمومی و تعاونی و  های پیشرواز جمله شرکت های خصوصیهای بنگاهرویکرد استفاده از ظرفیت
  ؛غیردولتی

مندی از جهت بهره ایگذاران به دستگاه بخشی با مدیریت نهاد توسعهو یا سرمایهمتقاضیان  هدایت -
 ؛این دستورالعمل 0اجرای ماده 
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واحدهای استانی خود موظف به تشکیل کمیته  تای کشور با استفاده از ظرفیسازمان فنی و حرفه :تبصره
 . باشدمیاین ماده کارهای آموزشی وآموزش اشتغال روستایی برای انجام اقدامات و ساز

 تسهیالت اعطای یندآفر وم:سبخش 
 کارگروه  و دستگاه بخشی -الف

ی بخش اشتغالزاکارهای و  و کسبگذاری های سرمایهفرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح -6ماده 
 باشد:شرح ذیل میبه (کارگروه و دستگاه بخشی)در استان اجرای طرحدر مناطق هدف  دولتیرغی

 نامهآیین در مناطق هدف و کسب و کارهای گذاریهای سرمایهاولویت عمومی رسانیو اطالعفراخوان  -6
 ؛مصوبهای برنامهمبتنی بر  استان بخشی از سوی دستگاه

درخواست دریافت تسهیالت توسط متقاضی بر اساس تکمیل فرم اطالعات متقاضی حقیقی و یا  -3
   ؛(2حقوقی)پیوست شماره 

ای های نهادهای خدمات مشاورهتواند از ظرفیتگذاری میهای سرمایهطرح متقاضی اجرای تبصره:
برای راهنمایی در فرآیند تسهیالت )مشاوره اولیه، تهیه طرح توجیهی، بازاریابی و نظایر آن( بهره مند 

 باشد. مات از محل منابع عمومی ممنوع میالزحمه استفاده از این خدپرداخت حقشوند. 

 ؛4یوست شماره مطابق با فرم پ بخشیاز سوی متقاضی به دستگاه  پیشنهادیح طرخالصه ه ارای -2

مدارک و مستندات آن انضمام طرح پیشنهادی متقاضی بهدرخواست تسهیالت و خالصه بررسی اولیه  -4
تناسب طرح با برنامه اجرایی و مجری و اعالم تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت  توسط دستگاه بخشی

 ؛دبیرخانه کارگروهبه های تایید شده طرحهفته و ارایه  یکظرف مدت  شتغالاستانی توسعه ا

 ها تفویض نماید.کمیته فنی قابل تشکیل در شهرستانتواند اختیارات خود را به میکارگروه  :1تبصره

در صورت عدم تایید طرح دستگاه بخشی مکلف است موضوع را با ذکر دالیل به متقاضی  :2تبصره
 اعالم نماید.

ظرف مدت یک روز و ارایه کد رهگیری به  بخشیشده در سامانه توسط دستگاه  تاییدثبت طرح  -1
 های بعدی؛متقاضی برای پیگیری

وب(، های بخشی ابالغی)مصوی دستگاه بخشی در چارچوب برنامههای ارایه شده از سطرح بررسی -1
مصوبات ملی و ویی طرح با کنترل همسها در استان، انطباق و طرح بررسی عدالت در توزیع مکانی

 ؛ظرف یک هفته کمیته فنیتوسط احراز روستایی، عشایری و مناطق محروم بودن اجرای طرح و ... 

 ؛جلسه مشترکبر اساس صورت اعالم نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به کارگروه -7
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های رد شده به طرح برگشت وکارگروه توسط  تائید شده به موسسه عامل طرحه خالصه و ارایمعرفی  -0
 .سه روزظرف مدت صورت مستدل مربوطه به بخشی دستگاه

 موسسه عامل -ب

بررسی موسسه عامل مکلف است ظرف مدت یک ماه از معرفی طرح و تکمیل مدارک نسبت به  – 7ماده 
اعالم پذیرش یا رد )به صورت مکتوب( به متقاضی و کارگروه تخصصی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و 

  قدام نماید.ا
مراجعه به موسسه عامل  بامتقاضی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از معرفی به موسسه عامل،  :تبصره

صورت موسسه عامل مکلف است اقدام نماید. در غیر این 1 شماره مطابق چک لیست پیوستو تکمیل مدارک 
 به کارگروه عودت نماید.  را درخواست متقاضی

نیاز، نسبت  ق و تضامین موردیذیرش طرح، موسسه عامل مکلف است پس از تکمیل وثادر صورت پ – 8ماده 
و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت شرایط پانزده روز  ظرف مدت حداکثربه انعقاد قرارداد با متقاضی 

 الشرکه از سوی متقاضی و هزینه کرد آن( اقدام نماید. )از جمله تأمین سهم مندرج در قرارداد
رح توسط موسسه عامل، نسبت به ماه پس از پذیرش ط دو مدت متقاضی مکلف است حداکثر ظرف :تبصره

ه وثایق موردنیاز به موسسه عامل اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در این خصوص در مهلت تعیین شده ارای
  گردد.طرح به کارگروه عودت می

 :شرح زیر استمل بهتسهیالت موضوع این دستورالعنرخ سود   -9ماده 
درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و  68با نرخ  -

 باشد. یت زیر ده هزار نفر قابل اعطا میشهرهای با جمع

 1درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و  4ها، تسهیالت موصوف با نرخ برای سایر طرح -
 شود.یری غیرمرزی به متقاضی پرداخت میغیر مرزی و عشادرصد به روستاهای 

-اخذ از متقاضی شامل موارد ذیل میوثایق)قابل ترهین براساس قوانین ثبت اسناد( و تضامین قابل  -11ماده 

 باشد:
  ؛سند منازل مسکونی روستایی -

 ؛سند زمین کشاورزی -

 ؛سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی -

  ؛تهسف -
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  ؛هاها و یا بیمهها، صندوقهای بانکضمانت نامه -

  ؛اسناد مالکیت محل اجرای طرح -

 ؛اسناد ماشین آالت طرح -

  .سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل )در صورتی که وثائق فوق، پوشش وثائق طرح را ندهد( -

انتخاب متقاضی و تا سقف مورد نیاز  صورت ترکیبی و بر اساستواند بهها و وثایق این ماده میضمانت :هتبصر
 برای تضمین اصل و سود تسهیالت اعمال شود.

موسسه عامل نسبت به تعیین دوره استفاده از تسهیالت مربوطه )مشارکت مدنی( حداکثر دوسال،  -11ماده 
دوره فروش اقساطی حداکثر شش سال و مجموع دوره تأمین مالی دوره تنفس حداکثر تا یک سال، 

 نماید. میماه، حسب طرح متقاضی اقدام 60ت سرمایه درگردش برای حداکثر تسهیال

  عامل: موسسهسایر وظایف  -12ماده 

آورده معادل تامین  مکلف است معادل سهم دریافتی از صندوق توسعه ملی، نسبت به عاملموسسه  –63-6
  ؛اعطای تسهیالت اقدام نمایدبرای از محل منابع داخلی خود آن 

 "الف "وسسه عامل موظف است ظرف مدت یک هفته پس از واریز وجوه سپرده گذاری موضوع بندم –63-3
  1ماده 

 ؛نامه نسبت به ابالغ سهم تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نمایدآیین

تواند از منابع موضوع این دستورالعمل جهت تسویه بدهی قبلی متقاضی استفاده موسسه عامل نمی -63-2
 ؛نماید

درصد بابت عدم وصول اقساط از  38موسسه عامل مجاز است نسبت به اخذ وجه التزام تا نرخ موثر  -63-4
 ؛متقاضی اقدام نماید

-حل منابع صندوق و منابع داخلی بهحساب تسهیالت متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از م -63-1

 ؛شودشده در سامانه نظارت نگهداری می ریفای در قالب تعهای دورهصورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش

ازای هرماه تأخیر مشمول خت تسهیالت، با تأیید سازمان، بهموسسه عامل در صورت تأخیر در پردا -63-1
 شود.و درصد مبلغ تسهیالت آن مرحله میوجه التزام به نرخ د

پس از هزینه کرد ن و یا در حیبنا به تشخیص موسسه عامل و یا کارگروه در صورتی که متقاضی  -63-7
نامه و این دستورالعمل عمل به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آیین ،تسهیالت در محل اجرای طرح
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ضوابط و  با متقاضی مطابق (ملی یااستانی )های نظارتننماید، موسسه عامل موظف است با تایید کمیته
 .برخورد نماید ،و موارد نظایر آنزپرداخت تسهیالت دوره با، بانکی بانک از جمله نرخ سودجاری مقررات 

تسهیالت اخذ شده براساس طرح توجیهی مصوب کارگروه در محل  ،های نظارتچنانچه بنا به تشخیص کمیته
 اجرای طرح هزینه نشده باشد موسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به حال تبدیل نماید.

 :سایر موارد -13ماده 

های سرمایه گذاری مناطق ها، تسهیالت اعطایی به طرحی افزایش کارایی منابع تسهیالت استانبرا -62-6
 مطابق جدول زیر خواهد بود:هدف 

سهم تسهیالت  نوع اشتغال ردیف
 )درصد(

 )میلیون ریال(میزان وام

6 
 خویش فرمایی

مشاغل خانگی و خود 
 اشتغالی

 388تا  688 68

 

 کارفرمایی
 فر کارکنن 18تا  3بنگاه  

 6888تا  388 61

 31888تا  6888 11 3

 618888تا  31888 38 نفر  18بنگاه بیشتر از  2

پس از بررسی کارگروه اشتغال میلیارد ریال  31ی گذاری باالهای سرمایهپرداخت تسهیالت به طرح :1تبصره
  .باشدبا تایید کارگروه ملی امکان پذیر میاستان)کمیته فنی( 

گذاری با درخواست های سرمایهولیت کارگروه به کمیته فنی شهرستان، طرحدر صورت تفویض مسؤ: 2تبصره
میلیارد ریال پس از بررسی اولیه توسط کمیته فنی شهرستان جهت تصویب نهایی به  351تسهیالت بیش از 

 شود. می کمیته فنی استان ارسال

-ها و برخی از استاناشته و اجرای آن در کلیه استاند گذاری که جنبه ملی و فراگیرهای سرمایهطرح -62-3

متمرکز  منابعاز محل تواند میدر کارگروه ملی بررسی شده و منابع تسهیالتی آن  شدخواهد  عملیاتیها 
 .. موسسه عامل آن نیز به تشخیص کارگروه ملی خواهد بودگرددتامین 

رگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا از محل متقاضی موضوع این دستورالعمل که از تسهیالت کا -62-2
-مند شده است، نمیها بهره)اشتغال فراگیر( و یا سایر تسهیالت عادی بانکسنواتی( قانون بودجه 60) تبصره

 کس(.)وبالع تواند از محل این تسهیالت برای همان طرح استفاه نمایند
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ایر منابع دریافت نموده باشد و بنا به تشخیص قبال تسهیالتی از س ،اگر متقاضی دریافت تسهیالت تبصره:
کارگروه و یا موسسه عامل به تعهدات خود عمل نموده باشد امکان دریافت تسهیالت از محل این قانون را 

 خواهد داشت.

  متقاضی صرفاً برای یک طرح امکان استفاده از تسهیالت این قانون را دارد. -62-4

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق  "نامه اجراییآییناستفاده از تسهیالت موضوع  -62-1
های اجرایی مشمول برای کلیه کارمندان دستگاه "روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 نامه ممنوعها و موسسات عامل مشمول این آیینقانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان بانک 1(7ماده )
 باشد.می

 نظارت  م:چهار بخش

دستگاه بخشی)ملی و استانی(، دبیرخانه کارگروه ملی، کارگروه، کمیته فنی و موسسه عامل موظفند  -14ماده 
شود، نسبت به ثبت و ارائه اطالعات به در چارچوبی که توسط سازمان در قالب سامانه نظارت تعیین می

 صورت برخط اقدام نمایند. 

و دستگاه بخشی موظفند در  نامه و ارزیابی میزان پیشرفت کار، کارگروهظور حسن اجرای آیینمنبه -15ماده 
صورت نون بهچارچوب ضوابط نظارتی که وزارت تعیین خواهد کرد نسبت به ارائه گزارش نظارتی اجرای قا

 .نمایندران اقدام ت وزیهیأ و شورای عالی اشتغال ،سازمانماهه جهت ارائه به  سهر فواصل موردی و مقطعی د

کارگیری نظام نظارتی مناسب، های بخشی و سازمان و استانداری با بهوزارت با همکاری دستگاه -16ماده 
های میدانی و... ها، بررسیاین دستورالعمل در قالب گزارش 7و 1نسبت به اعطای تسهیالت در چارچوب مواد 

 (0نماید. ) مطابق با پیوست شماره اقدام می

پایش و ارزیابی  به سبتنمناسب، نظام نظارتی کارگیری همکاری معاونت از طریق به باوزارت  -17 ماده
 د.نمایاقدام می و... های میدانیبررسی ،هاگزارشاین دستورالعمل در قالب  1های ماده اجرای برنامه

حوزه بررسی طرح، های انجام شده در است نسبت به ارائه گزارش فعالیت کمیته فنی موظف -18ماده 
 صورت ماهانه به کارگروه استان اقدام نماید. بع و فرآیندها و نظارت بر طرح بهتخصیص منا

                                                 
ستگاه دار در یک دبه موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیت ،کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط 1

 شود. اجرایی به خدمت پذیرفته می
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شرح جدول ذیل، در مقاطع سه موسسه عامل مکلف است نسبت به ارائه آمار تسهیالت اعطایی به –19ماده 
 ماهه به بانک مرکزی و کارگروه ملی، اقدام نماید. 

 

ف
ردی

 

 استان
نام 

 متقاضی

دستگاه 
معرفی 
 کننده

 اقساط وصولی تسهیالت اعطایی

 توضیحات
 تاریخ مبلغ 

نرخ 
 سود

نوع 
 طرح

 محل طرح

روستایی، )
و  مرزی، محروم

 عشایری(

 سود اصل

سهم 
 بانک

سهم 
 صندوق

 دریافتی

       
       

 باشد.االجرا میابالغ الزمتبصره تنظیم شده و از تاریخ  63ماده و  63در  دستورالعملاین 
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 1 پیوست شماره
 واحد: میلیارد ریال   *آئین نامه 5ها مطابق ماده تسهیالت پیش بینی شده به تفکیک استان سهم

 استان فیرد
سهم 

 )درصد(

 تسهیالت
 استان

 استان فیرد
سهم 

 )درصد(

 تسهیالت
 استان

یشرق جانیآذربا 6  768 6513 قم 63 6163 251 

یغرب جانیآذربا 3  6283 256 کردستان 38 6108 458 

لیاردب 2  6311 4510 کرمان 36 6323 3531 

 6714 4563 کرمانشاه 33 6377 2584 اصفهان 4

1 
 701 6507 البرز

32 
و  هیلویکهک
راحمدیبو  

3511 6876 

المیا 1  6136 2501 گلستان 34 6800 3513 

النیگ 31 302 3524 بوشهر 7  2517 6146 

 6310 2583 لرستان 31 6631 3510 تهران 0

3 
چهارمحال و 

یاریبخت  

2514 6133 

37 
 6111 2534 مازندران

یخراسان جنوب 68 یمرکز 30 6608 3506   3544 6831 

یخراسان رضو 66  6441 2544 هرمزگان 33 3620 1583 

یخراسان شمال 63  6281 2566 همدان 28 6261 2562 

زدی 26 6100 4583 خوزستان 62  6530 023 

هاکل استان -- 6888 3520 زنجان 64  68858 43888 

 334 353 سمنان 61

-- 
درصد  28

 متمرکز

 مناطق زلزله
زده استان 
*کرمانشاه*  

1888 

61 
و  ستانیس

 بلوچستان
88836 سایر 3332 1541  

 6083 4533 فارس 67
88818 کل کشور --  

نیقزو 60  3532 327 

 هامنابع توزیعی بین استان درصد 18بر اساس * 
 هیات وزیران. 7/3/6231ه مورخ 14078/ ت668107مصوبه شماره  6بر اساس بند **
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 2 شماره پیوست
 چارچوب برنامه اجرایی دستگاه بخشی برای توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری 

 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
 

 عنوان برنامه  -6

 جرای برنامه )هدف .....(ضرورت ا -3

 محورهای همکاری بین دستگاهی  -2

 هاهماهنگی و توسعه رسته -6-2
 توسعه یا تغییر کارکرد نهادی( ،مداخالت سیاستی و توسعه نهادی)ایجاد -3-2
 های مهارتی موردنیازآموزش -2-2

 ی دستگاه سازوکار اجرایی در سطح ملی، استان و شهرستان به تفکیک هر پروژه ذیل برنامه مل -4

 های ذیل برنامه اشتغال روستایی تکمیل فرم طرح -1

 

 های اولویت دار بخشی : رسته6فرم شماره  -6-1

 حجم بازار عنوان رسته
میزان آموزش 

 نفعانموردنیاز ذی
 نحوه اطالع رسانی

 زیرساخت های میزان اشتغال
 ایجاد تثبیت ضروری موردنیاز

       

 
 از بعد اجرا و نظارت ی منتخبهارستهمربوط به توسعه  های: شاخص3فرم شماره  -3-1

 شاخص
 واحد سنجش

ی زماندوره 
 برنامه

 منابع مالی موردنیاز مجری
 تسهیالت همکار مسؤول

 بانکی
 سایر

     
      

 

 

 ها ولیتؤاقدامات و مس -1

 ته(جدول برش استانی )اشتغال و منابع مالی برای هر رس -7

 از اجرا( نظارت عملیات اجرای برنامه )قبل، حین و بعد -0
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 3پیوست شماره 
 فرم اطالعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی

 فرم اطالعات متقاضی حقیقی -الف
  و نام خانوادگینام 

 / کد پستیاستان –شهرستان  -بخش -دهستان -شهر –روستا / ادرس محل سکونت
  ادرس دقیق:

 مرد -زن  جنسیت
 سال -ماه  -روز یخ تولدتار

  کد ملی 
 دارد: کد بیمه وارد شود                        ندارد کد بیمه

  شماره ثابت 
  شماره همراه

  پست الکترونیک
 isced–استاندارد  مدرک تحصیلی
 isced–استاندارد  رشته تحصیلی

 تحت تکفل                سرپرست خانوار                                وضعیت سرپرست
 بله                                                                   خیر تحت حمایت سازمان های خاص

 بهزیستی و ... -کمیته امداد دستگاه حمایتی
 سالم                                                              معلول وضعیت جسمانی

 معافیت                           کارت پایان خدمت                  مشمول عیت خدمتوض

 فرم اطالعات متقاضی حقوقی -ب
  نام شرکت 
  تاریخ ثبت/  شمار ثبت

  شناسه ملی
  کد اقتصادی

 استان -شهرستان  -بخش -دهستان -شهر –روستا  آدرس محل شرکت
  آدرس دقیق

  کد پستی
  لفن ثابتشماره ت

 دارد: کد بیمه وارد شود                       ندارد کد بیمه کارگاه
 .....                                                      -خصوصی  /سهامی خاص  -تعاونی مسئولیت محدود نوع مدیریت:)انواع حقوقی ثبت بنگاه(

 رقم 1بومی شده تا   ISICبر اساس  رسته فعالیت:
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به صورت  اعضاء)صاحب امضا( –رئیس هیأت مدیره  –)مدیر عامل  مشخصات هیأت مدیره
 مختصر همانند فرد حقیقی(مقدار سهام

درصد  18آیا سهم سهامداران مرد باالی 
 است؟

 بله     ...... درصد                       خیر
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  4پیوست شماره 
 طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه بخشینمونه فرم خالصه 

 خالصه طرح توجیهی .......

 : قدمهم

 : هدف از اجرای طرح

 :  عملیات اجرای طرحعناوین 

 : منابع تأمین سرمایهعناوین 

 : نتایج حاصله از اجرای طرح 

 خالصه طرح -1

  موضوع طرح

  مجری طرح

  محل اجرای طرح

  تعداد کارکنان طرح

  گذاری قبلیسرمایه

  گذاری مورد نیازسرمایه

  خواستیمیزان وام در

آورده شخصی در طول دوره 
 فعالیت

 

  گذاری جمع سرمایه

 

 برآورد میزان عرضه و تقاضای محصول در بازار هدف  -2

 

 سال
برآورد تولید  در بازار 

 هدف
برآورد عرضه )تولید + 
 واردات( در بازار هدف

 برآورد تقاضا
 زار هدفدر با

برآورد شکاف عرضه پتانسیل 
 و تقاضا دربازار هدف

6237     
6230     

www.irpublicpolicy.ir



17 
 

6233     
6488     
6486     
6483     

 

 :عنوان محصول یا محصوالت ) کاال یا خدمات( و ظرفیت تولید -3

قیمت فروش کنونی هر واحد در  واحد ظرفیت تولید سالیانه نام محصول ردیف
 بازار

6     
3     
2     

 

 ثابت طرح گذاریسرمایه  -4

 زمین -1-4
 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )ریال( مقدار بر حسب واحد شرح

 سالنزمین برای احداث 
   

 هاساختمان -2-4

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )ریال( مقدار بر حسب واحد شرح ردیف

 سالن/ سوله/ کارگاه /... 6
   

 بار/ فروشگاه/ ...ان 3
   

 دفتر/ نگهبانی/ .... 2
   

 جمع
   

 تأسیسات -3-4

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )ریال( مقدار بر حسب واحد شرح ردیف

6 
برق / سیم کشی/ منبع مولد/ 

...    

 آب / لوله کشی/ منبع/ چاه/ ... 3
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2 
گرمایش و سرمایش/ 

    موتورخانه/...

4 
زن سوخت و منابع سایر مخا

    انرژی

     جمع
 

 آالت و تجهیزاتماشین -4-4 

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )ریال( مقدار بر حسب واحد شرح ردیف

6 
    

3 
    

2 
    

.... 
    

 جمع
    

 
 

 های جاری طرحهزینه -5 

 اولیهمواد  -1-5
 هزینه کل )هزار ریال( ال(هزینه واحد )ری مقدار بر حسب واحد شرح ردیف

6 
    

3 
    

... 
    

     جمع
 

  حقوق و دستمزد پرسنل -2-5  

 تعداد شرح ردیف
حقوق ماهیانه 

 )ریال(
 حقوق سالیانه )هزار ریال(

 / مهندس/ مدیر تکنیسین  6
   

 کارگر 3
   

 جمع
   

 انرژیهزینه سوخت و  -2-1

 هزینه کل )هزار ریال( ه واحد )ریال(هزین مصرف سالیانه شرح ردیف

 برق 6
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 جمع
   

 :   ...های جاری طرحهزینهجمع کل 

 جدول درآمد در یک دوره -6

 کل )هزار ریال( قیمت واحد )ریال( قیمت مقدار تولید بر حسب واحد شرح ردیف

6 
    

3 
    

.... 
    

 جمع
   

 انههای سالیدرآمد و هزینهتفاضل جدول  -7   

 جمع کل )هزار ریال( شرح ردیف

 های ثابتهزینه 6
 

 های جاریهزینه 3
 

 فعالیتحاصل از ناخالص درآمد  4
 

 

 

 صورت سود و زیان سالیانه تخمینی طرح  -8

 سال دهم سال ...  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح
     %91 %85 %81 درصد استفاده از ظرفیت

 1شماره تولید 
   

    
        2شماره تولید 
 فروش خالصارزش 

   
    

        مواد اولیه    
        حقوق و دستمزد    
        تعمیرات و نگهداری  
        انرژی مصرفی  
        هزینه اجاره ماشین االت حمل   
        هزینه های اداری و فروش   
        هزینه تسهیالت مالی   
        هزینه پیش بینی نشده  
 استهالک دارائی های ثابت  
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 بیمه   
   

    
        جمع هزینه ها

        سود ناخالص
        سود عملیاتی

استهالک هزینه های قبل بهره 
    برداری

    
        جمع هزینه های غیر عملیاتی

        سود و زیان ویژه

 
 

 هی داخلی:نرخ بازد -1
 

 :دوره بازگشت سرمایه -2
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  5شماره  پیوست
 )قابل استفاده موسسه عامل(چک لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیالت

 مدارک هویتی-1

مدارک هویتی متقاضی ) از جمله کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و ضامنین، کپی کارت پایان خدمت  -
 نین ( متقاضی و ضام

 مدارک شغلی ضامنین و   مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامنین  -

 مدارک هویتی مدیران و صاحبان امضاء  -

 اساسنامه شرکت  -

 آگهی ثبت شرکت، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی  -

 های مالی حسابرسی شده ن ترازنامه، تراز آزمایشی و صورتآخری -

 مدارک مورد عمل -2
 فی نامه از سوی کمیته فنی استان معر -

برگ درخواست متقاضی که در آن میزان و مورد مصرف تسهیالت درخواستی، میزان اشتغال، آورده  -
 ق و تضامین پیشنهادی قید شده باشد.یمتقاضی، مدت و نحوه بازپرداخت، وثا

 وضعیت گردش حساب و استعالم وضعیت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی  -

های زراعی نامه رسمی ( یا اسناد نسقارهای، اجکامل آن ) ملکی، سرقفلی، قولنامهصویر سند مالکیت و ت -
 در صورت نیاز(  )

 ( رت نیاز با توجه به مبلغ تسهیالتمدارک مربوط به وثائق و ضمانت ) در صو -3
 اصل و تصویر سند مالکیت ملک شامل زمین و ساختمان روستایی، شهری، محل اجرای طرح  -

 و سفتهها صندوقها و بانکهای امهضمانت ن -

 اسناد ماشین آالت  -

 الت شهری پایان کار مستغ -

 استعالم از مراجع مربوطه  -

 های مستقیم قانون مالیات 601تبصره یک ماده  اظهار نامه مالیاتی و گواهی -

 مجوزهای فعالیت -4
 پروانه بهره برداری یا پروانه شناسایی واحدهای دایر  -
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 مورد واحدهای تولیدی و خدماتی پروانه تاسیس در  -

 گونه مجوز مربوط به فعالیت هر -

 الزم برق، آب، گاز و محیط زیست ) حسب مورد ( مجوزهای  -

 طرح توجیهی -5
 ارائه طرح توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی  -
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  6پیوست شماره 
 خالصه فرایند اعطای تسهیالت به تفکیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 های بخشی گذاری از سوی دستگاههای سرمایهع رسانی عمومی اولویتفراخوان و اطال

به ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی 
 و ثبت در سامانه دستگاه بخشی

 بررسی و تایید یا عدم تایید طرح و اهلیت متقاضی

 توسط دستگاه بخشی ظرف یک هفته

عدم تایید طرح و 
 متقاضی اهلیت

تایید طرح و اهلیت 
 متقاضی

اعالم با ذکر 
 دلیل به متقاضی

ثبت طرح در سامانه ظرف یک روز از 
 سوی دستگاه بخشی و ارائه کد

 ری به متقاضیرهگی

 
 بررسی طرح در کمیته فنی و تصویب و یا رد طرح ظرف یک هفته

 رد طرح  تصویب طرح

اعالم به دستگاه 
 بخشی با ذکر دالیل

معرفی طرح به موسسه 
 عامل

 
بررسی و اعالم پذیرش یا رد طرح از سوی موسسه عامل ظرف 

 یک ماه

پذیرش طرح 
توسط موسسه 

 عامل

رای تشکیل اعالم به متقاضی ب
 پرونده و ارائه مدارک ظرف یک ماه

عدم مراجعه 
  متقاضی

  رد طرح

عودت طرح به کمیته 
 فنی با ذکر دالیل

 
مراجعه و تکمیل 

 مدارک 

 ماه دوها ظرف مهلت ایق و ضمانتپذیرش مدارک و تامین وث 

عدم تامین وثایق در مهلت 
 مقرر

 تامین وثایق در مهلت مقرر

 
 اد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت مفاد قرارداد از جمله تامین سهم الشرکهانعقاد قرارد
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 7پیوست شماره 
 چک لیست مسئولیت های هریک از ارکان فرایندارائه طرح، بررسی، تصویب و ارائه تسهیالت در استان

 

  کارگروه اشتغال استان  _الف
 برنامه اشتغال استان )حوزه اشتغال روستایی و عشایری( مبتنی بر مطالعات دینامیکاعالم   -6

 صورت اقتضاء در شهرستان و تفویض اختیار به کمیته فنی( تشکیل کمیته فنی در سطح استان )در  -3

 های ابالغی از سوی وزارت و کارگروه اشتغال استان های مصوب با اولویتل همسویی طرحکنتر  -2

 تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان براساس دستورالعمل  -4

 توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان   -1

 های استانی مصوب بر اجرای برنامهپیگیری و نظارت   -1

 ها و دستورات الزمع و مشکالت و تسریع در اجرای طرحپیگیری رفع موان  -7

 ها به دبیرخانه کارگروه ملیهای میزان پیشرفت و نظارت بر طرحارائه گزارش  -0

 

*.*.*.*.**.*.*.*.* 

 دستگاه بخشی _ب 
 سب و کارهای اشتغالزاگذاری و کهای سرمایهفراخوان و اطالع رسانی اولویت -6

 های استان/ شهرستانهای منتخب براساس اولویتهای رستهها و پروژهارائه عناوین طرح -3

 دریافت خالصه طرح متقاضی و ثبت آن در سامانه در صورت عدم دسترسی متقاضی به سامانه -2

 ثبت رد و یا تاییدیه طرح در سامانه  -4

 حضور و دفاع از طرح در کمیته فنی  -1

 جلسه کارگروه اشتغال شرکت در  -1

 نظارت بر اجرای طرح از بعد روند پرداخت تسهیالت و پیشرفت فیزیکی طرح  -7

*.*.*.*.**.*.*.*.* 

 های خصوصی و تعاونی(متقاضی )بخش _ج
های اولویت دار براساس فراخوان و اطالع رسانی از سوی دستگاه همخوانی طرح مورد نظر با رسته -6

 ل فراگیربخشی در چارچوب برنامه اشتغا

 درخواست دریافت تسهیالت  -3
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 تهیه خالصه طرح توجیهی   -2

 ارائه خالصه طرح به دستگاه اجرایی   -4

 ثبت خالصه طرح در سامانه )یا توسط دستگاه بخشی(  -1

 اخذ کد رهگیری و دریافت پیام   -1

 دریافت پیام از مراحل اجرایی بررسی طرح در سامانه  -7

 به کمیته فنیدریافت نامه تاییدیه از دستگاه اجرایی   -0

 دفاع طرح در کمیته فنی )در صورت لزوم و تشخیص کمیته فنی(  -3

 دریافت تائیدیه طرح از سوی کمیته فنی جهت معرفی به موسسه عامل  -68

 مراجعه به بانک و ارائه طرح توجیهی مطابق با چارچوب موسسه عامل -66

 دریافت رد یا تائیدیه بررسی طرح از سوی موسسه عامل -63

 تندات، وثایق و تضامین طبق دستورالعمل و سایر مقررات بانکی ارائه مدارک و مس -62

 انعقاد قرارداد با موسسه عامل و دریافت تسهیالت -64

 اعالم اتمام دوره ساخت یا مشارکت طرح به کارگروه و دستگاه بخشی -61

*.*.*.*.**.*.*.*.* 

 کمیته فنی  _
 دریافت طرح تایید شده اولیه دستگاه بخشی -6

 دارای اولویتهانطباق طرح با رسته -3

 های ذیل:بررسی طرح از بعد شاخص -2

 گذاری طرح )ثابت و درگردش(های سرمایهزینهه   -
 گذاری به کل اشتغال ایجادی(نه ایجاد اشتغال )نسبت کل سرمایهسرا   -
برای نواحی صنعتی  تکمیلی و یا سرمایه در گردش صرف –ای توسعه –نوع طرح ) ایجادی     -

 هزار نفر جمعیت  68ی زیر شهرهاروستایی و 
 –نواحی صنعتی روستایی  –محروم  –مناطق روستایی مرزی  –عشایری  –مکان طرح )روستایی    -

 هزار نفر جمعیت ( 68شهرهای زیر 
 ، سوابق و بومی بودن ) شهرستان ( متقاضیاهلیت   -
 ظرفیت اشتغالزایی طرح   -
 بازار محصوالت طرح / قرارداد فروش   -
 بلیت صادرات محصوالتقا   -
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 قابلیت تکمیل کنندگی زنجیره ارزش   -
 سطح بررسی طرح ) شهرستان / استان / ملی(   -
 ظرفیت فنی و تکنولوژی طرح   -
 زمان به بهره برداری رسیدن طرح -
 میزان مشارکت و آورده متقاضی -

 ایبه سازمان فنی و حرفه های مورد نیازاعالم نوع آموزش -4

 ایهای مورد نیاز به نهاد توسعهورهااعالم نوع مش -1

 اعالم رد طرح به دستگاه بخشی )با استدالل مشخص( -1

 انتخاب موسسه عامل  -7

 اعالم طرح تایید شده به موسسه عامل -0

 ثبت اطالعات طرح تایید یا رد شده در سامانه  -3

 نظارت بر فرآیند بررسی و عملیات طرح -68

 ها به کارگروه اشتغال استان ظارت بر طرحهای انجام شده و نگزارش ماهانه فعالیتارائه  -66

*.*.*.*.**.*.*.*.* 

 موسسه عامل _هـ 
 دریافت سهم تسهیالت استان/ شهرستان از مرکز -6

 دریافت طرح تایید شده کمیته فنی  -3

 بررسی توجیهی فنی، اقتصادی و مالی طرح متقاضی  -2

 اعالم پذیرش یا رد طرح به کارگروه و متقاضی  -4

مستندات طرح به متقاضی براساس چک لیست اعالمی بانک مرکزی در صورت  اعالم تکمیل مدارک و -1
 تایید طرح 

 اخذ وثایق و تضامین موردنیاز از متقاضی -1

 انعقاد قرارداد با متقاضی -7

 ثبت اطالعات متقاضی در سامانه -0

 ها ای بر روند اجرای طرحنظارت مرحله -3

 پرداخت تسهیالت انعقاد قرارداد با متقاضی و  -68

 ر تسهیالت اعطایی )مطابق جدول دستورالعمل(ارائه آما -66

*.*.*.*.**.*.*.*.* 
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 دبیرخانه کارگروه اشتغال و کمیته فنی استان )اداره کل(  - و
 ابالغ برنامه اشتغال استان )حوزه اشتغال روستایی و عشایری(  -6

 تنظیم برنامه تشکیل جلسات کارگروه و کمیته فنی   -3

 طح استان/ شهرستان به کارگروه ارائه گزارش جلسات کمیته فنی در س  -2

 ثبت سوابق و مستندات جلسات و طرح ها   -4

 ثبت نتیجه بررسی کمیته فنی در سامانه   -1

 ابالغ کلیه مصوبات کارگروه اشتغال استان   -1

های نامه قانون و دستورالعملآئین 61بینی شده برای وزارت مطابق ماده پیگیری استانی وظایف پیش  -7
 ابالغی 

گران برای انجام مداخالت در چارچوب ای )و یا کارگزار( و تسهیلا نماینده نهاد توسعههماهنگی ب  -0
 اعالمی از سوی وزارت 

*.*.*.*.**.*.*.*.* 

  ریزی استان(و برنامهسازمان برنامه و بودجه )مدیریت  -ز
 نامه و قانون بر روند اجرای دستورالعمل، آئیننظارت   -6

 های نظارت ارائه گزارش رزیابی پیشرفت کار ودریافت ا  -3

 ارسال گزارش نظارتی دوره شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و کارگروه ملی   -2
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 8پیوست شماره 

 نامه  قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری بر اجرای آیین ینظارتضوابط 
 ه ملی با استفاده از منابع صندوق توسع

نامه بخشی قانون حمایت از آیین 38و ماده  67ماده  "الف "، 61ماده  "ب"، 61ماده  "پ"به استناد بندهای
 توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضوابط نظارتی

 باشد: می زیر شرحدستورالعمل بخشی آیین نامه مذکور به 61موضوع ماده 

شرح زیر تشکیل های نظارت موضوع این شیوه نامه در سطوح ملی، استانی و شهرستانی بهکمیته -1ماده 
 گردد:می

 کمیته ملی نظارت -

o اعضاء 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )رئیس(؛ .6

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال )دبیر(؛ .3
 اول رئیس جمهور؛ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون  .2

 معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه؛ .4

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور .1

 .ج.ا. ایران بانک مرکزی قائم مقام و یا معاون اقتصادی .1

o  شرح وظایف 
افزایلی و نهادینله   هلم های نظارتی مبتنی بر تعاملل،  تهیه، تدوین و ابالغ سیاست  .6

 های بخشی و موسسات عامل؛گر در دستگاهکردن نظارت هدایت
 های بخشی؛های نظارتی در دستگاهتصویب برنامه .3
 های نظارت استانی؛های بخشی، موسسات عامل و کمیتهنظارت بر عملکرد دستگاه  .2

 تهیه پیشنهادات انگیزشی، تشویقی و تنبیهی مورد نیاز؛ .4

 های نظارت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی؛زینهتامین و تصویب ه .1
 های مقطعی و موردی نظارتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ارایه گزارش .1

 های مرتبط با برنامه؛ سپاری نظارت بر طرحتهیه و ابالغ نحوه برون .7
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ل هلای درحلا  های بخشلی و طلرح  های اشتغال استان، دستگاهبازدیدهای موردی از کارگروه .0
 اجرا؛

 نظارت کمیته استانی -

o اعضاء 

 ریزی استان )رئیس(؛سازمان مدیریت و برنامه نماینده .6

 نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری .3

 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی)دبیر(؛نماینده  .2

 کل امور روستایی و شوراهای استانداری؛نماینده  .4

 وضوع؛نماینده دستگاه بخشی حسب م .1

o  شرح وظایف 
 ها؛های نظارتی در سطح استان و شهرستانتهیه برنامه .6
 تهیه پیشنهادات انگیزشی، تشویقی و تنبیهی مورد نیاز؛  .3

 های مقطعی و موردی نظارتی به کمیته ملی نظارت؛ارایه گزارش .2

 برداری؛های مشمول قانون در مراحل قبل، حین و بعد از بهرهبازرسی از کلیه طرح .4

 بی میزان پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و تناسب آن با طرح مصوب؛ارزیا 

 برداری رسیده از نظر تحقق اشتغال پلیش های به بهرهبررسی دقیق طرح-

 بینی شده در طرح و همچنین ارزیابی پایداری آنها؛

هلای بخشلی   نظارت عملیاتی بر حسن انجلام وظلایف مؤسسلات عاملل و دسلتگاه      .1
 درخصوص موارد زیر: 

 رداخت تسهیالت به متقاضیان)رعایت مقلررات مربلوط بله عقلد     وضعیت پ
 قرارداد، اخذ وثایق، تضامین، زمان، میزان و مراحل پرداخت و ...(؛ 

 نحوه نظارت بر هزینه نمودن تسهیالت متقاضیان؛ 

   هلای بخشلی و   ارزیابی میزان همکاری، ارایه راهنمایی و مشلاوره دسلتگاه
 ها؛مؤسسات عامل به مجریان طرح

 ها.زیابی اهلیت مجریان طرحار 

 سایر شاخص های مورد نظر در کمیته فنی به تناسب رویه های نظارت 

ریزی توسعه استان، ستاد فرماندهی اقتصلاد  پیشنهادات الزم به شورای برنامه ارایه .1
 مقاومتی و کارگروه اشتغال استان و سایر مراجع مربوطه درخصوص:

www.irpublicpolicy.ir



31 
 

 آسیب شناسی فرآیندها؛ 

 ها و تخلفات و انحرافات احتمالی؛گیری از آسیبراهکارهای پیش 
های بخشی های موضوع این شیوه نامه، نافی وظایف نظارتی موسسات عامل و دستگاهتبصره : نظارت

 نخواهد بود. 

 االختیار خود را برای اعمال نظارت از میانتوانند نمایندگان تاماعضای کمیته نظارت استانی می -2ماده 
 ریزی استان تعیین نمایند.رئیس سازمان مدیریت و برنامهه و امین با تایید کارشناسان خبر

گیری در های نظارت نباید از عوامل بخشی در مراحل مختلف معرفی، تصویب و تصمیمتبصره: اعضای کمیته
 تر نظارت و اجرا کامال تفکیک شوند.ها باشند. به تعبیر روشنمورد طرح

ریزی و ها بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامهنامه در استانی اجرای آییننظارت اصلی بر نحوه -3ماده
 باشد.نظارت عملیاتی بر عهده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می

های بخشی و موسسات عامل با توجه به فرایند عملیاتی و گردش کار دستورالعمل هرکدام از دستگاه -4ماده
ها محول شده نامه یا مصوبات کارگروه به آنبخش از کار که انجام آن بر اساس آیین مسؤول پاسخگویی آن

 کارگیری تمام ابزارهای کنترلی نظارت الزم را بر حسن اجرای امور اعمال نمایند.باشند و موظفند با بهاست می

گیری، رفع اشکال، صمیمنامه؛ بازدید، بررسی، مطابقت، تهای موضوع آیینمنظور از نظارت بر طرح -5ماده 
گذاری بخش خصوصی و تعاونی به های سرمایهگیری و کنترل کمی و کیفی کلیه طرحاصالح و بهبود اندازه

 باشد:تفکیک مراحل اصلی ذیل می

 نظارت قبل از شروع طرح شامل: -

o های های پیشنهادی با موضوع فعالیت، انطباق طرح با رستهبررسی و مطابقت دادن طرح
دار، بررسی نحوه محاسبه و تعیین سهم آورده متقاضی و در نهایت بررسی نحوه اولویت

 ها درکارگروه اشتغال؛تصویب اولیه طرح

 نظارت حین اجرای طرح شامل: -

o  بررسی پیشرفت مالی و فیزیکی، موانع و مشکالت مالی و فنی و ارایه راه حل رفع مشکالت
 ها در دوران اجرا؛احتمالی طرح

 برداری طرح شامل:بهره نظارت بعد از -
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o ویژه اشتغال تعهد شده؛ها بهبرداری و آغاز فعالیت، تعهدات متقاضیان طرحکنترل زمان بهره 

تواند از شود که میهای نظارت شهرستان ذیل کمیته نظارت استان تشکیل میتبصره: در صورت نیاز هسته
ل و دستگاه های بخشی مربوطه در اعمال ها، موسسات عامها و دهیاریها، بخشداریظرفیت فرمانداری

 زایی استفاده نمایند.ویژه میزان اشتغالها و بهنظارت بر وضعیت طرح

های نظارت استانی موظفند گزارشات خود را به صورت ماهانه به کمیته ملی نظارت ارسال کمیته  -6ماده 
 نمایند.
وند اجرای امور در دستگاه بخشی، موسسه های نظارت تشخیص دهند که ردر مواردی که کمیته -7ماده 

صورت عامل و یا مرحله خاصی، از مسیر اصلی خارج شده است موظفند هرگونه تخلف یا سوء استفاده را به
 العاده و محرمانه به استاندار و  رئیس کمیته ملی نظارت گزارش نمایند.فوق

های عضو های بخشی، موسسات عامل، دستگاهتبصره : در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی کارکنان دستگاه
های نظارت مراتب حسب مورد توسط رئیس کمیته مربوطه به مراجع صالحه کارگروه اشتغال و اعضای کمیته

های رسیدگی به تخلفات اداری و عندالزوم مراجع قضایی( معرفی و متخلفین تحت تعقیب قرار خواهند )هیأت
 گرفت. 

نظارت ملی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیرخانه کمیته  -8ماده 
 و کمیته نظارت استانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مستقر است.
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