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  ٢١/٨/١٣٩٦                                                          ـ ه٥٤٦٩١/ت١٠٣٨٩٨رهشما
  يوزارت جهادکشاورز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 اطالعات  يوزارت ارتباطات و فناور ـ ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 
   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ   يو گردشکر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 ياست جمهورينهاد ر ـ و مناطق محروم کشور ييروستا معاونت توسعهـ ران يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک
شنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با يبه پ ۱۷/۸/۱۳۹۶وزيران در جلسه هيأت 

و مناطق محروم  ييمعاونت توسعه روستا و يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع يهمکار
) قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق ۷کشور و به استناد ماده (

نامه  نييآ ـ۱۳۹۶مصوب  ـ روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
 ب کرد: ير تصويادشده را به شرح زيقانون  يياجرا

 
نون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق قا يينامه اجرا نييآ

  روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
 روند: يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ۱ماده
 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.ـ  الف
 يريو عشا ييدار در مناطق روستاياد اشتغال پاجيت از توسعه و ايقانون: قانون حماـ  ب

 .ـ  ۱۳۹۶مصوب  ـ يبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل
   استان. يزير ت و برنامهيري: سازمان مديسازمان استانـ  پ
  .يصندوق: صندوق توسعه ملـ  ت
  .يوزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ  ث
  مناطق محروم کشور. و ييمعاونت: معاونت توسعه روستاـ  ج
  .يو تعاون يخصوص يو اشخاص حقوق يقيه اشخاص حقي: کليردولتيبخش غـ  چ
دار يتوسعه اشتغال پا يت و راهبريريمد يتخصص ي: کارگروه مليکارگروه ملـ  ح

آن موضوع مصوبه شماره  يو اصالح بعد ۲۹/۷/۱۳۹۵مورخ  ۹۲۶۴۵موضوع مصوبه شماره 
  .ياقتصاد مقاومت يفرماندهستاد  ۲۹/۱/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۲۴۰۵۳
ر کل تعاون، کار و يت استاندار و با حضور مديکارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولـ  خ

 يو شوراها ييرکل دفتر امور روستايس سازمان برنامه و بودجه استان، مديير)، ري(دبيرفاه اجتماع
رکل امور ياستان، مد يشاورزرکل جهاد کيرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدي، مدياستاندار
س اتاق ياستان، رئ يو گردشگر يدست عي، صنايراث فرهنگير کل مياستان، مد ييو دارا ياقتصاد
  . ير کل دفتر امور زنان و خانواده استاندارياستان و مد يع، معادن و کشاورزي، صنايبازرگان

 ينيکارآفر يها وق، پست بانک، توسعه تعاون، صنديکشاورز يها مؤسسه عامل: بانکـ  د
  .يدر بخش کشاورز يگذار هيت از توسعه سرمايد و حمايام

  ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ي: وزارت جهاد کشاورزيدستگاه بخشـ  ذ
اطالعات، سازمان  ي، وزارت ارتباطات و فناوريو گردشگر يدست عي، صنايراث فرهنگيم

  جمهور. سيير يو فناور يران و معاونت علمير ايامور عشا
  .ياستان يياجرا  : دستگاهيدستگاه استانـ  ر
و نظارت  ينديان، ورود اطالعات فرآيسامانه نظارت: سامانه ثبت اطالعات متقاضـ  ز

  ها به انتخاب سازمان. توسط دستگاه
  . ) قانون۶ماده (سامانه بازار کار: سامانه جامع اطالعات بازار كار موضوع تبصره ـ  ژ
ر موضوع مصوبه شماره يتوسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگ يمل ييرابرنامه اج ـ س
  . ياقتصاد مقاومت يستاد فرمانده ۳۱/۳/۱۳۹۶مورخ  ۳۷۵۹۷
چارچوب  ر استان که دريتوسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگ ياستان ييبرنامه اجراـ  ش

ب يل استان به تصوکسب و کار و اشتغا يايبر مطالعات پو ير و مبتنيبرنامه اشتغال فراگ
  ده است.يکارگروه رس

که در مطالعه  ياقتصاد يها تيپر اشتغال: رسته فعال ياقتصاد يها رستهـ  ص
  است.  دهيب کارگروه رسياند و به تصو کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده يايپو

و  يت مناطق مرزيروستاها با اولو يالت برايطرح: تسه يمناطق هدف اجراـ  ض
 يو شهرها ييروستا يصنعت ينواح يو محروم و سرمايه در گردش برا يريعشا مناطق

  ت. ير ده هزار نفر جمعيز
با  يردولتيبخش غ ياقتصاد يها تينامه شامل فعال نيين آيدامنه شمول ا ـ۲ماده

، يجاديطرح، اعم از ا يپر اشتغال در مناطق هدف اجرا ياقتصاد يها ت رستهياولو
  ر است:يموارد زو توسعه شامل  يليتکم

، خدمات يياهان دارويالت، گلخانه، گي، شيور، باغداري، دام و طزراعتشامل  يکشاورزـ  الف
، يون) کشاورزيزاسيکردن (مکان يني، خدمات ماشيبخش کشاورز يو مهندس ي، خدمات فنيتجار
  ره.ي، پرورش نهال و غيکار شامل جنگل يعيو منابع طب يکشاورز يليو تکم يليع تبديصنا

که در جدول موضوع  يه معادن به جز معادن بزرگيمعادن کوچک شامل کلـ  ب
 يها ها و بنگاه تيفعالبندي  ص، انطباق و طبقهيتشخ يينامه اجرا نييآ )۲بند (ب) ماده (

از قانون  ي) قانون اصالح مواد۲مصرح در ماده ( يک از سه گروه اقتصاديبا هر ياقتصاد

 يها استيس يران و اجرايا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع، يبرنامه چهارم توسعه اقتصاد
ک مورخ ۴۳۱۸۱/ت۱۱۵۳۲۰ نامه شماره بيموضوع تصو ياصل چهل و چهارم قانون اساس

  اند. مشخص شده ۷/۶/۱۳۸۸
اطالعات، اصناف،  يشامل خدمات ارتباطات و فناور يخدمات يها تيفعالـ  پ

 ي، بهداشتيا مهي، بيل و نقل، انباردار، حميو هنر ي، فرهنگي، ورزشيآموزش، گردشگر
  ره.ير و غيدپذيتجد يها يافت و انرژي، بازيو درمان

مربوط به آن و  يها تيه فعاليفرش دستباف و کل يها تيو فعال يع دستيصناـ  ت
  .يع دستير صنايسا

 ييروستا يصنعت يمستقر در نواح يديتول يه در گردش واحدهاين سرمايتأمـ  ث
  ت.يه هزار نفر جمعر ديز يو شهرها

ت ين ماده فعاليموضوع ا يهاتيان که در حوزه فعاليبن دانش يها شرکت ـ تبصره
  باشند. ينامه م نيين آيا يايز مشمول استفاده از مزايکنند ن يم

  ر است:يقانون به شرح ز ياجرا يمنابع مال ـ۳ماده
دالر از منابع ) ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ون (يليارد و پانصد ميليک مي ياليمعادل رـ  الف

الحسنه (با نرخ سود  قرض يگذار صندوق به صورت سپرده يامناهيأت ب يصندوق با تصو
  عامل. يها صفر درصد) نزد مؤسسه

 يسپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخل ياليزان معادل ريحداقل به مـ  ب
  ن ماده.يبا منابع موضوع بند (الف) ا يقيعامل به صورت تلف يها همؤسس
د که تبديل دالر ياتخاذ نما يبيران ترتيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز ـ بصرهت

هاي خارجي بانك  ن ماده موجب افزايش خالص دارايييبه ريال ناشي از بند (الف) ا
  مركزي جمهوري اسالمي ايران نشود.

    شود: ين ميير تعيهدف به شرح جدول ز يها سهم بخشـ ۴ماده
) ۲(ق مادهيمصاد فيرد

سهم هر بخش از  بخش هدف نامه نيين آيا
 کل منابع(درصد)

 ۴۵ يعيو منابع طب يکشاورز موضوع بند (الف) ۱
 ۱۰ ع و معادن کوچکيصنا موضوع بند (ب) ۲
 ۱۵ اطالعات يو فناور يخدمات يها تيفعال موضوع بند (پ) ۳
 ۱۰ يگردشگر ۴
 ۱۰ فرش دستباف يها تيو فعال يع دستيصنا موضوع بند (ت) ۵

 يمستقر در نواح يديتول يه در گردش واحدهايسرما موضوع بند (ث) ۶
 ۱۰ ر ده هزار نفريز يو شهرها ييروستا يصنعت

  
 يبي) قانون بر اساس شاخص ترک۱) ماده (۲موضوع تبصره ( يها سهم استان ـ ۵ماده

  :گردد ين ميير تعيو عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول ز يکاري، نرخ بييت روستايجمع
 

 سهم (درصد) استان فيرد سهم (درصد)  استان فيرد

 ۲۹/۴ فارس ۱۷ ۶/۳ آذربايجان شرقي ۱
 ۲۳/۲ قزوين ۱۸ ۴ آذربايجان غربي ۲
 ۶۹/۱ قم ۱۹ ۹۵/۲ اردبيل ۳
 ۱/۳ کردستان ۲۰ ۰۴/۳ اصفهان ۴
 ۶۸/۴ کرمان ۲۱ ۸۷/۱ البرز ۵
 ۱۹/۴ کرمانشاه ۲۲ ۵۹/۲ ايالم ۶
 ۵۵/۲ وبويراحمد کهگيلويه ۲۳ ۳۴/۲ بوشهر ۷
 ۸۶/۳ گلستان ۲۴ ۶۸/۲ تهران ۸
 ۶۷/۳ گيالن ۲۵ ۶۴/۳ چهارمحال وبختياري ۹
 ۰۲/۳ لرستان ۲۶ ۸۱/۲ خراسان جنوبي ۱۰

 ۹۴/۳ مازندران ۲۷ ۰۹/۵ خراسان رضوي ۱۱

 ۴۴/۲ مرکزي ۲۸ ۱۳/۳ خراسان شمالي ۱۲
 ۴۴/۳ هرمزگان ۲۹ ۰۲/۴ خوزستان ۱۳
 ۱۱/۳ همدان ۳۰ ۳۸/۲ زنجان ۱۴
 ۲/۲ سمنان ۱۵

 ۹۸/۱ يزد ۳۱
 ۴۶/۵ سيستان وبلوچستان ۱۶

 ر است:يف صندوق به شرح زيوظا ـ ۶ماده
زان يعامل (با نرخ صفر درصد) به م يها همؤسس نزد يگذار انعقاد قرارداد سپرده ـ الف

  ابد.ي ير مييه عامل توسط سازمان تغمؤسس زان جذب هرين و براساس مييکه سازمان تع يسهم
  ن ماده.يت بند (الف) ايموضوع قانون با رعا يگذار ز وجوه سپردهيوار ـ ب

  ر است:يف سازمان به شرح زيوظا ـ۷ماده
  موجود با اصالحات الزم.  يها ان سامانهين سامانه نظارت مناسب از مييتع ـ الف
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 ياه ت سازمانيدار با استفاده از ظرفيبرنامه توسعه اشتغال پا يه بر اجراينظارت عال ـ ب
  .يياجرا يها و دستگاه ياستان

  عامل به صندوق.  يها ک مؤسسهيبه تفک يگذار ابالغ مبالغ سپردهـ  پ
  ه.مؤسس عملکرد آن يابيدنظر بر اساس ارزيه عامل و تجدمؤسس زان سهم هرين مييتعـ  ت

  ر است:يبه شرح ز يف کارگروه مليوظا ـ ۸ماده
 يدرصد منابع بر مبنا ير سقف سها دها و بخشد نظر در سهم استانيتجد ـ الف

  عملکرد. يابيارز
  ل امور.يالزم به منظور تسه يها ابالغ دستورالعمل ـ ب

 سازمان، وزارت، معاونت و يران با همکاريا ياسالم يجمهور يبانک مرکز ـ۹ماده
ها و  رش طرحيل در پذيه، متضمن نحوه و تسهيعامل، دستورالعمل وحدت رو يها همؤسس

ن يالت را در چارچوب قانون و ايتسه يق و اعطايافت وثايردش امور، درها، گ درخواست
  د.ينما يصندوق ابالغ م يگذار ن و قبل از سپردهينامه تدو نييآ

  ر است:يعامل به شرح ز يها ف مؤسسهيوظا ـ۱۰ماده
  ن شده توسط سازمان.ييزان تعينامه به م نيين آي) ا۳ن منابع بند (ب) ماده (يتأم ـ الف
  ن بازپرداخت منابع صندوق.يتضمـ  ب
از محل  يط به نسبت مساويان واجد شرايالت متقاضيحساب تسه ينگهدار ـ پ

در قالب  يا دوره يها ه گزارشيبه صورت مجزا و شفاف و ارا يمنابع صندوق و منابع داخل
  ف شده در سامانه نظارت.يتعر

  طرح. يو اقتصاد ي، ماليه فنيد توجييتأ ـ ت
کارگروه،  يک ماه از زمان معرفيمل موظف است حداکثر ظرف ه عامؤسس ـ۱۱ماده

د و در صورت ياعالم نما يرا به متقاض يجه بررسيل مدارک، نتيه درخواست و تکميارا
ط و ي، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرايد درخواست و عقد قرارداد با متقاضييتأ

  د.يالت را پرداخت نمايضوابط قرارداد، تسه
 يد سازمان، به ازاييالت، با تأير در پرداخت تسهيعامل در صورت تأخه مؤسس ـ۱تبصره

  شود. يالت آن مرحله پرداخت مير مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهيهر ماه تأخ
ن ماده را ي) ا۱مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره ( ـ۲تبصره

 يجمهور يکه توسط بانک مرکز يابد سازمان به حسييک ماه پس از تأيحداکثر ظرف 
  د.يز نمايشود، وار يران اعالم ميا ياسالم

ل رد ي، داليمؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاض ـ۳تبصره
ن ياعالم و اقدامات مربوط به ا يک ماه به ويحداکثر ظرف  يدرخواست را به صورت کتب

  د.يماده را در سامانه ثبت نما
ند تا با يت نمايريمد ياعامل موظفند منابع صندوق را به گونه يها مؤسسه ـ۱۲ماده

ن يانگيم نامه به طور نيين آياز محل منابع ا ييالت اعطايق با منابع خود، نرخ سود تسهيتلف
  شش درصد باشد.

) جدول موضوع ۵تا  ۱( يها فيموضوع رد يها دوره استفاده از تسهيالت طرح ـ۱۳ماده
ک سال و دوره بازپرداخت يحداكثر دو سال، دوره تنفس حداكثر  نامه نيين آي) ا۴ماده (

ه در يالت سرماين و مجموع دوره تأمين مالي تسهييتسهيالت اعطايي حداكثر شش سال تع
  شود.  ين ميي) جدول مذکور حداكثر هجده ماه تع۶ف (يگردش موضوع رد

  .شود ين مييتع يمطابق ضوابط و مقررات بانک يآورده متقاض ـ تبصره
عامل، مجاز به تسويه تسهيالت پرداخت شده قبلي از محل  يهامؤسسه ـ۱۴ماده

  باشند.  قانون نمي ياجرا يمنابع مال
  ر است: يبه شرح ز يبخش يها ف دستگاهيوظا ـ ۱۵ماده
 يدار با هماهنگ تياولو يها منطبق با رسته شغل يمل يياجرا يها ه برنامهيه و ارايته ـ الف

آموزش  يالزم برا ياز سنجيبازار مناسب محصوالت، ن ينيب شي، پيش استانوزارت مشتمل بر بر
بر تحقق اهداف توسعه اشتغال  ياتيجاد توسعه کسب و کار و نظارت عمليا يبرا يبات نهاديو ترت

  نفعان.يبه ذ يعموم يرسان دار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطالعيپا
ط به مؤسسه عامل در چارچوب ين واجد شراايمتقاض يو معرف ييشناسا ـ ب

  مصوب کارگروه.  يها طرح
  ربط.  يذ يمل يها نظارت بر تحقق اهداف طرح ـ پ
  ربط در سامانه نظارت. يذ يها طرح ينان از ثبت اطالعات نظارتيحصول اطم ـ ت

  ر است:يف وزارت به شرح زيوظا ـ۱۶ماده
 يبات نهاديکار و ترت يروين يموزو مهارت آ يتوانمندساز يها برنامه ياجرا ـ الف

  جاد شده.ياشتغال ا يداريپا يالزم برا
  توسعه اشتغال. يو استان يمل يياجرا يها بر برنامه ياتياجرا و نظارت عمل يريگيپ ـ ب
  .يالت بانکيان تسهيبه متقاض ينيآموزش کارآفر ـ پ
  ربط به سامانه بازار کار. يذ يها دستگاه يجاد دسترسيا ـ ت
  مربوط. يت تخصصيان براساس رسته فعاليوزش متقاضآم ـ ث

  نان.يکار به کارآفر يايافراد جو يمعرفـ  ج
  ان.يبه متقاض يا و مشاوره يکينين خدمات کليتأمـ  چ
هستند، مانند  يپوشان هم يکه دارا ييها در رسته ين بخشيب يجاد هماهنگياـ  ح
  ره. يو غ ييع روستاي، صناييروستا يگردشگر
ق ياز طر يالملل نيو ب يمل يبه بازارها ياقتصاد ياتصال واحدها يبرا ديتمه ـ خ

  متناسب. يجاد نهادهايا
  ر است:يف کارگروه به شرح زيوظا ـ۱۷ماده
  مصوب.   ياستان يها برنامه يو نظارت بر اجرا يريگيپ ـ الف
  .) قانون۵ماده (ع منابع در درون استان موضوع يه چارچوب توزيته ـ ب
  نامه. نيين آي) ا۸ت بند (الف) ماده (يع اعتبارات درون استان با رعايه و بازتوزيولع ايتوزـ  پ

ر يتوسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگ يمل يياجرا يها برنامه ـ۱۸ماده
د کارگروه ييبه تأ يبخش يها شنهاد دستگاهيبا پ ياقتصاد مقاومت يمصوب ستاد فرمانده

  د.يخواهد رس يمل
ها و سازگار با  استيتوسعه اشتغال که در قالب س ياستان يياجرا يها رنامهب ـ۱۹ماده

و  ياستان يبخش يها شنهاد دستگاهيشوند، به پ يه ميتوسعه اشتغال ته يمل يياجرا يها برنامه
 شوند. کارگروه يعامل در استان ابالغ م يها همؤسس ها و اجرا به دستگاه يب کارگروه  برايتصو

  ند.ينما يرا در سامانه نظارت بارگذار يمصوب استان يها از برنامه يا د نسخههر استان موظفن
عامل موظفند به طور مستمر  يها و مؤسسه يياجرا يها وزارت، دستگاه ـ۲۰ماده
که توسط سازمان  يبند بات و زمانيعملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترت يها گزارش

ماهه از  شش يا دوره يها ه گزارشيند. سازمان موظف به اراياه نمياعالم خواهد شد ثبت و ارا
  باشد. يم ياسالم يجمهور و مجلس شورا سييبه ر ييدار روستايعملکرد برنامه توسعه اشتغال پا

  نامه بر عهده وزارت است. نيين آيا يت حسن اجرايمسئول ـ۲۱ماده
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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