بسمه تعالی
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال(کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی) در جلسه مورخ  6231/80/32بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان برنامه و
بودجه کشور ،بانک مرکزی ج .ا .ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و به استناد بند "ب" ماده
( )0و مواد ( ) 3و ( )61آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی ،دستورالعمل آیین نامه اجرایی این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ماده  -1در این دستورالعمل اصطالحات در معانی مشروح ذیل بهکار میروند:
قانون :قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
به شماره  336/43634مورخ 6231/1/64؛
آیین نامه :منظور آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به شماره
/ 682030ت14136/ه مصوب هیات وزیران مورخ 6231/0/36؛
کارگروه ملی :کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار بر اساس ابالغیه شماره  33141مورخ
 6231/7/33ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصالحیه آن؛
سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور؛
وزارت :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
معاونت :معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور؛
دستگاه بخشی :وزارت جهاد کشاورزی /وزارت صنعت ،معدن و تجارت /سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری /وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات /سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛
موسسه عامل :بانکهای کشاورزی ،پست بانک ،توسعه تعاون ،صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی؛
کارگروه :کارگروه اشتغال استان با مسؤ ولیت استاندار و با حضور مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی(دبیر) /رئیس سازمان
برنامه و بودجه استان /مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری /مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان /مدیرکل جهاد
کشاورزی استان /مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان /مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان /رئیس
اتاق بازرگانی /صنایع ،معادن و کشاورزی استان و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری؛.
کمیته فنی :کمیته فنی استان ذیل کارگروه و براساس تفویض کارگروه متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان /اداره کل یا سازمان دستگاه بخشی /اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری /نماینده سازمان مدیریت
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و برنامهریزی استان و کارگزار(یا نماینده نهاد توسعهای) .کمیته فنی برای تسهیل در فرایند بررسی طرحها ،میتواند موسسه
عامل و سایر دستگاههای مرتبط را دعوت کند؛
برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال :برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره  27137مورخ  6231/2/26ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال :برنامه اشتغال مصوب کارگروه استان در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر
مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان؛
مناطق هدف اجرای طرح :الف -مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ب -نواحی
صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت؛
کارگزار و یا نهاد توسعهای :شخصیت حقیقی و یا حقوقی که دارای تخصص ،تجربه و امکانات کافی برای انجام
هماهنگیهای الزم در حوزههای مداخالت توسعهای در مناطق هدف اجرای طرح میباشد از جمله دورههای آموزشی ،انتقال
دانش فنی ،مشاوره ،بازاریابی و نظایر آن که منجر به تقویت و توسعه کسب و کار خواهد شد؛
تسهیلگر :افرادی که اجرای برنامهها و اقدامات پیش بینی شده توسط کارگروه ملی ،کارگروه و نهادهای توسعه را در جوامع
هدف بر عهده دارند؛
شرکت پیشرو :شرکتهای تولیدی یا خدماتی خریدار محصوالت که واحدهای خرد و کوچک روستایی بهعنوان تامین
کننده آنها فعالیت میکنند .این شرکتها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات میتوانند دارای پلتفرم بوده و یا از بستر
ارتباطات و فناوری اطالعات برای افزایش مزیت کسب و کارهای کوچک روستایی استفاده نمایند؛
متقاضی :منظورکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی(بخشهای خصوصی و تعاونی) -به استثنای شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی -هستند که تقاضای دریافت تسهیالت را در چارچوب آییننامه دارند .شرکتهای خصوصی و تعاونی در
اولویت اخذ وام قرار دارند.
مناطق مرزی :عبارت از روستاهای مرزی و شهرهای مرزی زیر ده هزار نفر جمعیت مندرج در دستورالعمل تعیین شهرها و
روستاهای مرزی (بخشنامه شماره  6/4/43/6444120مورخ 6236/66/67وزارت کشور و اصالحیه آن)؛
مناطق عشایری :مناطق تعریف شده طبق ماده  6آییننامه اجرایی ساماندهی عشایر موضوع مصوبه شماره
/60100ت23417/ه مورخ  6204/2/33هیأت وزیران؛
سامانه :سامانه ثبت اطالعات متقاضیان ،ورود اطالعات فرآیندی و نظارت به آدرس www.kara.mcls.gov.ir
بخش اول :سهم تسهیالت مناطق(استان و شهرستان)
ماده  -2تسهیالت پیشبینی شده به تفکیک استانها بر اساس ماده  1آئیننامه بر اساس جدول پیوست شماره( )6توزیع
میگردد.
تبصره :1کارگروه مکلف است در اولین جلسه نسبت به توزیع شهرستانی منابع استان مطابق جدول فوق و بر اساس دو
شاخص جمعیت روستایی ،عشایری ،مناطق مرزی و محروم و سهم بیکاران هر شهرستان(نتایج سرشماری نفوس و مسکن
سال  )6231اقدام نماید.
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تبصره :2محل استقرار فیزیکی و اجرای طرح های مشمول دریافت تسهیالت موضوع قانون ،باید در مناطق هدف تعیین شده
این دستورالعمل باشد.
بخش دوم :برنامهها و مداخالت نهادی
ماده  -3دستگاههای بخشی موظفند حداکثر ظرف مدت  3هفته پس ابالغ این دستورالعمل ،منطبق با رسته فعالیتهای
اقتصادی اولویتدار آن بخش در برنامه اشتغال فراگیر بهشرح پیوست شماره( ،)3نسبت به تهیه برنامه اجرایی یاد شده اقدام
و پس از تصویب در کارگروه ملی ،به واحدهای استانی تابعه خود جهت اجرا ابالغ نمایند .این برنامه مشتمل بر برش استانی،
پیشبینی بازار مناسب محصوالت ،نیازسنجی برای آموزش ،ترتیبات نهادی برای ایجاد و توسعه کسب وکار و نظارت عملیاتی
میباشد.
ماده  -4بهمنظور پیادهسازی برنامههای توسعه کسب و کار و اشتغال ،وزارت و معاونت بهصورت مشترک ،نهاد و یا نهادهای
توسعهای صاحب صالحیت را انتخاب میکنند.
ماده  -5نهاد و یا نهادهای توسعهای در چارچوب اعالمی از سوی وزارت و معاونت ،اقدام به اجرای برنامههای ذیل مینماید:
 تهیه اطلس ملی توسعه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از دادهها و برنامههای دستگاههای بخشی ،برنامه اجراییاستانی توسعه اشتغال و مطالعات میدانی؛
 انتخاب و آموزش تسهیلگران توسعه اشتغال روستایی و عشایری؛ مطالعه و تحلیل کسب و کار و اشتغال روستاهای هدف؛ انتخاب رسته و حوزه مداخله؛ پیاده سازی برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه زیرساختی(با حمایت معاونت و نهادهای عمومی غیردولتی) وشکلدهی و تجاریسازی کسب وکارها (با حمایت دستگاههای بخشی و نهادهای عمومی غیردولتی)؛
 آموزش مهارتی و کارآفرینی بومی و محلی برای مناطق هدف با مسؤولیت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور؛ ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان و یا سرمایهگذاری و ایجاد کلینیکهای آموزشی الزم با استفاده از ظرفیت مراکز ونهادهای خصوصی و تعاونی؛
 انتقال دانش فنی الزم به کسب و کارهای روستایی هدف متناسب با بافت روستاهای کشور با مدیریت نهاد توسعهای؛ کمک به اتصال واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی بهعنوان تامین کننده شرکتهای پیشرو و حمایت از اینشرکتها در اتصال به واحدهای روستایی؛
 ارائه آموزشهای الزم به سرمایهگذاران ،واحدهای اقتصادی در مناطق هدف بهمنظور تقویت و توسعه بازاریابیمحصوالت کسب و کارهای قابل پیشبینی و اتصال به بازار و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار با رویکرد استفاده از
ظرفیتهای بنگاههای خصوصی از جمله شرکتهای پیشرو و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی؛
 هدایت متقاضیان و یا سرمایهگذاران به دستگاه بخشی با مدیریت نهاد توسعهای جهت بهرهمندی از اجرای ماده  0ایندستورالعمل؛
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تبصره :سازمان فنی و حرفهای کشور با استفاده از ظرفیت و احدهای استانی خود موظف به تشکیل کمیته آموزش اشتغال
روستایی برای انجام اقدامات و سازوکارهای آموزشی این ماده میباشد.
بخش سوم :فرآیند اعطای تسهیالت
الف -دستگاه بخشی و کارگروه
ماده  -6فرآیند پذیرش ،بررسی و تصویب طرحهای سرمایهگذاری و کسب و کارهای اشتغالزای بخش غیردولتی در مناطق
هدف اجرای طرح در استان(دستگاه بخشی و کارگروه) بهشرح ذیل میباشد:
 - 6فراخوان و اطالعرسانی عمومی اولویتهای سرمایهگذاری و کسب و کارهای در مناطق هدف آییننامه از سوی
دستگاه بخشی استان مبتنی بر برنامههای مصوب؛
 - 3درخواست دریافت تسهیالت ت وسط متقاضی بر اساس تکمیل فرم اطالعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی(پیوست
شماره )2؛
تبصره :متقاضی اجرای طرحهای سرمایهگذاری میتواند از ظرفیتهای نهادهای خدمات مشاورهای برای راهنمایی
در فرآیند تسهیالت (مشاوره اولیه ،تهیه طرح توجیهی ،بازاریابی و نظایر آن) بهره مند شوند .پرداخت حقالزحمه
استفاده از این خدمات از محل منابع عمومی ممنوع میباشد.
 - 2ارایه خالصه طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه بخشی مطابق با فرم پیوست شماره 4؛
 - 4بررسی اولیه درخواست تسهیالت و خالصه طرح پیشنهادی متقاضی بهانضمام مدارک و مستندات آن توسط
دستگاه بخشی و اعالم تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت مجری و تناسب طرح با برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال
ظرف مدت یک هفته و ارایه طرحهای تایید شده به دبیرخانه کارگروه؛
تبصره :1کارگروه میتواند اختیارات خود را به کمیته فنی قابل تشکیل در شهرستانها تفویض نماید.
تبصره :2در صورت عدم تایید طرح دستگاه بخشی مکلف است موضوع را با ذکر دالیل به متقاضی اعالم نماید.
 - 1ثبت طرح تایید شده در سامانه توسط دستگاه بخشی ظرف مدت یک روز و ارایه کد رهگیری به متقاضی برای
پیگیریهای بعدی؛
 - 1بررسی طرحهای ارایه شده از سوی دستگاه بخشی در چارچوب برنامههای بخشی ابالغی(مصوب) ،بررسی عدالت در
توزیع مکانی طرحها در استان ،انطباق و کنترل همسویی طرح با مصوبات ملی و احراز روستایی ،عشایری و مناطق
محروم بودن اجرای طرح و  ...توسط کمیته فنی ظرف یک هفته؛
 - 7اعالم نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به کارگروه بر اساس صورتجلسه مشترک؛
 - 0معرفی و ارایه خالصه طرح تائید شده به موسسه عامل توسط کارگروه و برگشت طرحهای رد شده به دستگاه
بخشی مربوطه بهصورت مستدل ظرف مدت سه روز.
ب -موسسه عامل
ماده  – 7موسسه عامل مکلف است ظرف مدت یک ماه از معرفی طرح و تکمیل مدارک نسبت به بررسی توجیه اقتصادی،
فنی و مالی طرح و اعالم پذیرش یا رد (به صورت مکتوب) به متقاضی و کارگروه تخصصی اقدام نماید.
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تبصره :متقاضی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از معرفی به موسسه عامل ،با مراجعه به موسسه عامل و تکمیل
مدارک مطابق چک لیست پیوست شماره  1اقدام نماید .در غیر اینصورت موسسه عامل مکلف است درخواست متقاضی را
به کارگروه عودت نماید.
ماده  – 8در صورت پذیرش طرح ،موسسه عامل مکلف است پس از تکمیل وثایق و تضامین مورد نیاز ،نسبت به انعقاد
قرارداد با متقاضی حداکثر ظرف مدت پانزده روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت شرایط مندرج در قرارداد (از
جمله تأمین سهمالشرکه از سوی متقاضی و هزینه کرد آن) اقدام نماید.
تبصره :متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پذیرش طرح توسط موسسه عامل ،نسبت به ارایه وثایق
موردنیاز به موسسه عامل اقدام نماید .در صورت عدم اقدام در این خصوص در مهلت تعیین شده طرح به کارگروه عودت
میگردد.
ماده  -9نرخ سود تسهیالت موضوع این دستورالعمل بهشرح زیر است:
 با نرخ  68درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای باجمعیت زیر ده هزار نفر قابل اعطا میباشد.
 برای سایر طرحها ،تسهیالت موصوف با نرخ  4درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و  1درصد بهروستاهای غیر مرزی و عشایری غیرمرزی به متقاضی پرداخت میشود.
ماده  -11وثایق(قابل ترهین براساس قوانین ثبت اسناد) و تضامین قابل اخذ از متقاضی شامل موارد ذیل میباشد:
 سند منازل مسکونی روستایی؛ سند زمین کشاورزی؛ سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛ سفته؛ ضمانت نامههای بانکها ،صندوقها و یا بیمهها؛ 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).تبصره :ضمانتها و وثایق این ماده میتواند به صورت ترکیبی و بر اساس انتخاب متقاضی و تا سقف مورد نیاز برای تضمین
اصل و سود تسهیالت اعمال شود.
ماده  -11موسسه عامل نسبت به تعیین دوره استفاده از تسهیالت مربوطه (مشارکت مدنی) حداکثر دوسال ،دوره تنفس
حداکثر تا یک سال ،دوره فروش اقساطی حداکثر شش سال و مجموع دوره تأمین مالی تسهیالت سرمایه درگردش برای
حداکثر 60ماه ،حسب طرح متقاضی اقدام مینماید.
ماده  -12سایر وظایف موسسه عامل:
5

 –6-63موسسه عامل مکلف است معادل سهم دریافتی از صندوق توسعه ملی ،نسبت به تامین آورده معادل آن از محل
منابع داخلی خود برای اعطای تسهیالت اقدام نماید؛
 –3-63موسسه عامل موظف است ظرف مدت یک هفته پس از واریز وجوه سپرده گذاری موضوع بند" الف" ماده 1
آییننامه نسبت به ابالغ سهم تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نماید؛
 -2-63موسسه عامل نمیتواند از منابع موضوع این دستورالعمل جهت تسویه بدهی قبلی متقاضی استفاده نماید؛
 -4-63موسسه عامل مجاز است نسبت به اخذ وجه التزام تا نرخ موثر  38درصد بابت عدم وصول اقساط از متقاضی اقدام
نماید؛
 -1-63حساب تسهیالت متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی بهصورت مجزا و
شفاف و ارایه گزارشهای دورهای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت نگهداری میشود؛
 -1-63موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیالت ،با تأیید سازمان ،بهازای هرماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ
دو درصد مبلغ تسهیالت آن مرحله میشود.
 -7-63بنا به تشخیص موسسه عامل و یا کارگروه در صورتی که متقاضی در حین و یا پس از هزینه کرد تسهیالت در محل
اجرای طرح ،به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون ،آیین نامه و این دستورالعمل عمل ننماید ،موسسه عامل موظف است
با تایید کمیتههای نظارت(استانی یا ملی) با متقاضی مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک از جمله نرخ سود بانکی ،دوره
بازپرداخت تسهیالت و موارد نظایر آن ،برخورد نماید .چنانچه بنا به تشخیص کمیتههای نظارت ،تسهیالت اخذ شده براساس
طرح توجیهی مصوب کارگروه در محل اجرای طرح هزینه نشد ه باشد موسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به
حال تبدیل نماید.
ماده  -13سایر موارد:
 -6-62برای افزایش کارایی منابع تسهیالت استانها ،تسهیالت اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری مناطق هدف مطابق
جدول زیر خواهد بود:
نوع اشتغال

ردیف
6

خویش فرمایی

3

کارفرمایی

2

مشاغل خانگی و خود اشتغالی
بنگاه  3تا  18نفر کارکن
بنگاه بیشتر از  18نفر

سهم تسهیالت (درصد)

میزان وام(میلیون ریال)

68

 688تا 388

61

 388تا 6888

11

 6888تا 31888

38

 31888تا 618888

تبصره :1پرداخت تسهیالت به طرحهای سرمایهگذاری باالی  31میلیارد ریال پس از بررسی کارگروه اشتغال استان(کمیته
فنی) با تایید کارگروه ملی امکان پذیر میباشد.
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تبصره :2در صورت تفویض مسؤولیت کارگروه به کمیته فنی شهرستان ،طرحهای سرمایهگذاری با درخواست تسهیالت
بیش از  351میلیارد ریال پس از بررسی اولیه توسط کمیته فنی شهرستان جهت تصویب نهایی به کمیته فنی استان ارسال
میشود.
 -3-62طرحهای سرمایهگذاری که جنبه ملی و فراگیر داشته و اجرای آن در کلیه استانها و برخی از استانها عملیاتی
خواهد شد در کارگروه ملی بررسی شده و منابع تسهیالتی آن میتواند از محل منابع متمرکز تامین گردد .موسسه عامل آن
نیز به تشخیص کارگروه ملی خواهد بود.
 -2-62متقاضی موضوع این دستورالعمل که از تسهیالت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا از محل تبصره ( )60قانون
بودجه سنواتی(اشتغال فراگیر) و یا سایر تسهیالت عادی بانکها بهرهمند شده است ،نمیتواند از محل این تسهیالت برای
همان طرح استفاه نمایند (وبالعکس).
تبصره :اگر متقاضی دریافت تسهیالت ،قبال تسهیالتی از سایر منابع دریافت نموده باشد و بنا به تشخیص کارگروه و یا
موسسه عامل به تعهدات خود عمل نموده باشد امکان دریافت تسهیالت از محل این قانون را خواهد داشت.
 -4-62متقاضی صرفاً برای یک طرح امکان استفاده از تسهیالت این قانون را دارد.
 -1-62استفاده از تسهیالت موضوع آییننامه اجرایی" قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و
عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" برای کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( 1)7قانون مدیریت
خدمات کشوری ،کارمندان بانکها و موسسات عامل مشمول این آییننامه ممنوع میباشد.
بخش چهارم :نظارت
ماده  -14دستگاه بخشی(ملی و استانی)  ،دبیرخانه کارگروه ملی ،کارگروه ،کمیته فنی و موسسه عامل موظفند در چارچوبی
که توسط سازمان در قالب سامانه نظارت تعیین میشود ،نسبت به ثبت و ارائه اطالعات به صورت برخط اقدام نمایند.
ماده  -15بهمنظور حسن اجرای آییننامه و ارزیابی میزان پیشرفت کار ،کارگروه و دستگاه بخشی موظفند در چارچوب
ضوابط نظارتی که وزارت تعیین خواهد کرد نسبت به ارائه گزارش نظارتی اجرای قانون بهصورت موردی و مقطعی در فواصل
سه ماهه جهت ارائه به سازمان ،شورای عالی اشتغال و هیأت وزیران اقدام نمایند.
ماده  -16وزارت با همکاری دستگاههای بخشی و سازمان و استانداری با بهکارگیری نظام نظارتی مناسب ،نسبت به اعطای
تسهیالت در چارچوب مواد  1و 7این دستورالعمل در قالب گزارشها ،بررسیهای میدانی و ...اقدام مینماید ( .مطابق با
پیوست شماره )0

1

کارمند دستگاه اجرایی :فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ،به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت
پذیرفته میشود.
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ماده  -17وزارت با همکاری معاونت از طریق بهکارگیری نظام نظارتی مناسب ،نسبت به پایش و ارزیابی اجرای برنامههای
ماده  1این دستورالعمل در قالب گزارشها ،بررسیهای میدانی و ...اقدام مینماید.
ماده  -18کمیته فنی موظف است نسبت به ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در حوزه بررسی طرح ،تخصیص منابع و
فرآیندها و نظارت بر طرح بهصورت ماهانه به کارگروه استان اقدام نماید.
ماده  –19موسسه عامل مکلف است نسبت به ارائه آمار تسهیالت اعطایی بهشرح جدول ذیل ،در مقاطع سه ماهه به بانک
مرکزی و کارگروه ملی ،اقدام نماید.

ردیف

تسهیالت اعطایی

استان

نام
متقاضی

دستگاه

محل طرح

معرفی
کننده

اقساط وصولی

مبلغ

تاریخ

نرخ

نوع

سود

طرح

(روستایی ،محروم،

اصل
سهم بانک

مرزی و عشایری)

این دستورالعمل در  63ماده و  63تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابالغ الزماالجرا میباشد.
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سود
سهم
صندوق

دریافتی

توضیحات

پیوست شماره 1

سهم تسهیالت پیش بینی شده به تفکیک استانها مطابق ماده  5آئین نامه* واحد :میلیارد ریال
سهم

تسهیالت

(درصد)

استان
6163

63
38

کردستان
کرمان

4510

کرمانشاه

4563

6714

کهکیلویه و

3511

6876

ردیف

استان

6

آذربایجان شرقی

251

3

آذربایجان غربی

458

6108

2

اردبیل

3531

6323

36

4

اصفهان

2584

6377

33

البرز

6507

701

1

سهم

تسهیالت

(درصد)

استان
768

ردیف

استان
قم

6513
256

6283
6311

32

بویراحمد

1

ایالم

3513

6800

34

گلستان

2501

6136

7

بوشهر

3524

302

31

گیالن

2517

6146

0

تهران

3510

6631

31

لرستان

2583

6310

3

چهارمحال و بختیاری

2514

6133

37

مازندران

2534

6111

68

خراسان جنوبی

3506

6608

30

مرکزی

3544

6831

66

خراسان رضوی

1583

3620

33

هرمزگان

2544

6441

63

خراسان شمالی

2562

6261

28

همدان

2566

6281

62

خوزستان

4583

6100

26

یزد

6530

023

64

زنجان

3520

6888

--

کل استانها

68858

43888

61

سمنان

353

334

--

 28درصد متمرکز

61

سیستان و بلوچستان

1541

3332

67

فارس

4533

6083

60

قزوین

3532

327

مناطق زلزله
زده استان
کرمانشاه**
سایر
--

کل کشور

* بر اساس  18درصد منابع توزیعی بین استانها
**بر اساس بند  6مصوبه شماره  /668107ت14078ه مورخ  6231/3/7هیات وزیران.
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1888
63888
18888

پیوست شماره 2
چارچوب برنامه اجرایی دستگاه بخشی برای توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 - 6عنوان برنامه
 - 3ضرورت اجرای برنامه (هدف ).....
 - 2محورهای همکاری بین دستگاهی
 -2-6هماهنگی و توسعه رستهها
 -2-3مداخالت سیاستی و توسعه نهادی(ایجاد ،توسعه یا تغییر کارکرد نهادی)
 -2-2آموزشهای مهارتی موردنیاز
 - 4سازوکار اجرایی در سطح ملی ،استان و شهرستان به تفکیک هر پروژه ذیل برنامه ملی دستگاه
 - 1تکمیل فرم طرحهای ذیل برنامه اشتغال روستایی
 -1-6فرم شماره  :6رستههای اولویت دار بخشی
عنوان رسته

حجم بازار

میزان آموزش

نحوه اطالع رسانی

موردنیاز ذینفعان

میزان اشتغال

زیرساخت های

ایجاد

ضروری موردنیاز

تثبیت

 -1-3فرم شماره  :3شاخصهای مربوط به توسعه رستههای منتخب از بعد اجرا و نظارت
شاخص

واحد سنجش

مجری

دوره زمانی
برنامه

مسؤول

 - 1اقدامات و مسؤولیتها
 - 7جدول برش استانی (اشتغال و منابع مالی برای هر رسته)
 - 0نظارت عملیات اجرای برنامه (قبل ،حین و بعد از اجرا)
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منابع مالی موردنیاز
همکار

تسهیالت بانکی

سایر

پیوست شماره 3
فرم اطالعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی
الف -فرم اطالعات متقاضی حقیقی
نام و نام خانوادگی
ادرس محل سکونت/

روستا– شهر -دهستان -بخش -شهرستان – استان /کد پستی

ادرس دقیق:
جنسیت

زن  -مرد

تاریخ تولد

روز -ماه  -سال

کد ملی
کد بیمه

ندارد

دارد :کد بیمه وارد شود

شماره ثابت
شماره همراه
پست الکترونیک
مدرک تحصیلی

استاندارد –isced

رشته تحصیلی

استاندارد –isced

وضعیت سرپرست

سرپرست خانوار

تحت حمایت سازمان های خاص

بله

دستگاه حمایتی

کمیته امداد -بهزیستی و ...

وضعیت جسمانی

سالم

وضعیت خدمت

معافیت

تحت تکفل
خیر
معلول
مشمول

کارت پایان خدمت

ب -فرم اطالعات متقاضی حقوقی
نام شرکت
شمار ثبت  /تاریخ ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی
آدرس محل شرکت

روستا – شهر -دهستان -بخش -شهرستان  -استان

آدرس دقیق
کد پستی
شماره تلفن ثابت
ندارد

کد بیمه کارگاه

دارد :کد بیمه وارد شود

نوع مدیریت(:انواع حقوقی ثبت بنگاه)

تعاونی مسئولیت محدود -سهامی خاص /خصوصی .....-

رسته فعالیت:

بر اساس  ISICبومی شده تا  1رقم

مشخصات هیأت مدیره

(مدیر عامل – رئیس هیأت مدیره – اعضاء(صاحب امضا) به صورت مختصر
همانند فرد حقیقی)مقدار سهام

آیا سهم سهامداران مرد باالی  18درصد است؟

بله

 ......درصد
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خیر

پیوست شماره 4
نمونه فرم خالصه طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه بخشی
خالصه طرح توجیهی .......
مقدمه:
هدف از اجرای طرح:
عناوین عملیات اجرای طرح:
عناوین منابع تأمین سرمایه:
نتایج حاصله از اجرای طرح:
 -1خالصه طرح
موضوع طرح
مجری طرح
محل اجرای طرح
تعداد کارکنان طرح
سرمایهگذاری قبلی
سرمایهگذاری مورد نیاز
میزان وام درخواستی
آورده شخصی در طول دوره فعالیت
جمع سرمایهگذاری

 -2برآورد میزان عرضه و تقاضای محصول در بازار هدف
سال

برآورد تولید در بازار هدف برآورد عرضه (تولید +
واردات) در بازار هدف

6237
6230
6233
6488
6486
6483
12

برآورد تقاضا
در بازار هدف

برآورد شکاف عرضه پتانسیل و
تقاضا دربازار هدف

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

ظرفیت تولید سالیانه

نام محصول

واحد

قیمت فروش کنونی هر واحد در بازار

6
3
2

 -4سرمایه گذاری ثابت طرح
 -4-1زمین
مقدار بر حسب واحد

شرح

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

زمین برای احداث سالن
 -4-2ساختمانها
شرح

ردیف
6

سالن /سوله /کارگاه .../

3

انبار /فروشگاه... /

2

دفتر /نگهبانی.... /

مقدار بر حسب واحد

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

جمع
 -4-3تأسیسات
ردیف

شرح

6

برق  /سیم کشی /منبع مولد... /

3

آب  /لوله کشی /منبع /چاه... /

2

گرمایش و سرمایش /موتورخانه.../

4

سایر مخازن سوخت و منابع انرژی

مقدار بر حسب واحد

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

جمع
 -4-4ماشینآالت و تجهیزات
ردیف

شرح

مقدار بر حسب واحد

6
3
2
....
جمع
13

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

 -5هزینههای جاری طرح
 -5-1مواد اولیه
ردیف

مقدار بر حسب واحد

شرح

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

6
3
...
جمع
 -5-2حقوق و دستمزد پرسنل
شرح

ردیف
6

تکنیسین  /مهندس /مدیر

3

کارگر

حقوق ماهیانه (ریال)

تعداد

حقوق سالیانه (هزار ریال)

جمع
 -1-2هزینه سوخت و انرژی
ردیف

شرح

6

برق

مصرف سالیانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (هزار ریال)

جمع
جمع کل هزینههای جاری طرح... :
 -6جدول درآمد در یک دوره
شرح

ردیف

مقدار تولید بر حسب واحد

قیمت واحد (ریال)

قیمت کل (هزار ریال)

6
3
....
جمع
 -7جدول تفاضل درآمد و هزینههای سالیانه
ردیف شرح
6

هزینههای ثابت

3

هزینههای جاری

4

درآمد ناخالص حاصل از فعالیت

جمع کل (هزار ریال)
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 -8صورت سود و زیان سالیانه تخمینی طرح
شرح
درصد استفاده از ظرفیت

سال اول

سال دوم

%81

%85

سال سوم سال چهارم
%91

تولید شماره 1
تولید شماره 2
ارزش فروش خالص
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

بیمه
جمع هزینه ها
سود ناخالص
سود عملیاتی
استهالک هزینه های قبل بهره برداری
جمع هزینه های غیر عملیاتی

سود و زیان ویژه

 - 1نرخ بازدهی داخلی:
- 2دوره بازگشت سرمایه
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سال پنجم

سال ...

سال دهم

پیوست شماره 5
چک لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیالت(قابل استفاده موسسه عامل)
-1مدارک هویتی
اشخاص حقيقي
مدارک هویتی متقاضی ( از جمله کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و ضامنین ،کپی کارت پایان خدمت متقاضی و
ضامنین )
مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامنین و مدارک شغلی ضامنین
اشخاص حقوقي
مدارک هویتی مدیران و صاحبان امضاء
اساسنامه شرکت
آگهی ثبت شرکت ،آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
آخرین ترازنامه ،تراز آزمایشی و صورتهای مالی حسابرسی شده
 -2مدارک مورد عمل
معرفی نامه از سوی کمیته فنی استان
برگ درخواست متقاضی که در آن میزان و مورد مصرف تسهیالت درخواستی ،میزان اشتغال ،آورده متقاضی ،مدت و
نحوه بازپرداخت ،وثایق و تضامین پیشنهادی قید شده باشد.
وضعیت گردش حساب و استعالم وضعیت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی
سند مالکیت و تصویر کامل آن ( ملکی ،سرقفلی ،قولنامهای ،اجارهنامه رسمی ) یا اسناد نسقهای زراعی (در صورت نیاز)
 -3مدارک مربوط به وثائق و ضمانت ( در صورت نیاز با توجه به مبلغ تسهیالت)
اصل و تصویر سند مالکیت ملک شامل زمین و ساختمان روستایی ،شهری ،محل اجرای طرحضمانت نامههای بانکها و صندوقها و سفتهاسناد ماشین آالتپایان کار مستغالت شهریاستعالم از مراجع مربوطهاظهار نامه مالیاتی و گواهی تبصره یک ماده  601قانون مالیاتهای مستقیم -4مجوزهای فعالیت
پروانه بهره برداری یا پروانه شناسایی واحدهای دایرپروانه تاسیس در مورد واحدهای تولیدی و خدماتیهرگونه مجوز مربوط به فعالیتمجوزهای الزم برق ،آب ،گاز و محیط زیست ( حسب مورد ) -5طرح توجیهی
ارائه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی16

پیوست شماره 6
خالصه فرایند اعطای تسهیالت به تفکیک

فراخوان و اطالع رسانی عمومی اولویتهای سرمایهگذاری از سوی دستگاههای بخشی

تایید طرح و اهلیت
متقاضی

ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی به

اعالم با ذکر دلیل

دستگاه بخشی و ثبت در سامانه

به متقاضی

بررسی و تایید یا عدم تایید طرح و اهلیت متقاضی توسط

عدم تایید طرح و اهلیت
متقاضی

دستگاه بخشی ظرف یک هفته

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

اعالم به دستگاه بخشی
با ذکر دالیل

به متقاضی

تصویب طرح

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

عودت طرح به کمیته

معرفی طرح به موسسه
عامل

رد طرح

فنی با ذکر دالیل
بررسی و اعالم پذیرش یا رد طرح از سوی موسسه عامل ظرف یک ماه

پذیرش طرح توسط

رد طرح

موسسه عامل
اعالم به متقاضی برای تشکیل پرونده و
ارائه مدارک ظرف یک ماه
عدم مراجعه

مراجعه و تکمیل مدارک

متقاضی

پذیرش مدارک و تامین وثایق و ضمانتها ظرف مهلت دو ماه

تامین وثایق در مهلت مقرر

عدم تامین وثایق در مهلت مقرر

انعقاد قرارداد ظرف مدت سه روز و پرداخت تسهیالت به متقاضی با رعایت مفاد قرارداد از جمله تامین سهم الشرکه
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پیوست شماره 7

چک لیست فرآیند اعطای تسهیالت
اشتغال روستایی و عشایری به تفکیک
هریک از عوامل دراستانها

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
آذرماه 6231

18

الف_ کارگروه اشتغال استان
 - 6اعالم برنامه اشتغال استان (حوزه اشتغال روستایی و عشایری) مبتنی بر مطالعات دینامیک
 - 3تشکیل کمیته فنی در سطح استان (در صورت اقتضاء در شهرستان و تفویض اختیار به کمیته فنی)
 - 2کنترل همسویی طرحهای مصوب با اولویتهای ابالغی از سوی وزارت و کارگروه اشتغال استان
 - 4تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان براساس دستورالعمل
 - 1توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان
 - 1پیگیری و نظارت بر اجرای برنامههای استانی مصوب
 - 7پیگیری رفع موانع و مشکالت و تسریع در اجرای طرحها و دستورات الزم
 - 0ارائه گزارشهای میزان پیشرفت و نظارت بر طرحها به دبیرخانه کارگروه ملی
**.*.*.*.**.*.*.*.
ب _ دستگاه بخشی
 - 6فراخوان و اطالع رسانی اولویتهای سرمایهگذاری و کسب و کارهای اشتغالزا
 - 3ارائه عناوین طرحها و پروژههای رستههای منتخب براساس اولویتهای استان /شهرستان
 - 2دریافت خالصه طرح متقاضی و ثبت آن در سامانه در صورت عدم دسترسی متقاضی به سامانه
 - 4ثبت رد و یا تاییدیه طرح در سامانه
 - 1حضور و دفاع از طرح در کمیته فنی
 - 1شرکت در جلسه کارگروه اشتغال
 - 7نظارت بر اجرای طرح از بعد روند پرداخت تسهیالت و پیشرفت فیزیکی طرح
**.*.*.*.**.*.*.*.
ج_ متقاضی (بخشهای خصوصی و تعاونی)
 - 6همخوانی طرح مورد نظر با رستههای اولویت دار براساس فراخوان و اطالع رسانی از سوی دستگاه بخشی در
چارچوب برنامه اشتغال فراگیر
 - 3درخواست دریافت تسهیالت
 - 2تهیه خالصه طرح توجیهی
 - 4ارائه خالصه طرح به دستگاه اجرایی
 - 1ثبت خالصه طرح در سامانه (یا توسط دستگاه بخشی)
 - 1اخذ کد رهگیری و دریافت پیام
 - 7دریافت پیام از مراحل اجرایی بررسی طرح در سامانه
 - 0دریافت نامه تاییدیه از دستگاه اجرایی به کمیته فنی
 - 3دفاع طرح در کمیته فنی (در صورت لزوم و تشخیص کمیته فنی)
- 68دریافت تائیدیه طرح از سوی کمیته فنی جهت معرفی به موسسه عامل
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- 66مراجعه به بانک و ارائه طرح توجیهی مطابق با چارچوب موسسه عامل
- 63دریافت رد یا تائیدیه بررسی طرح از سوی موسسه عامل
- 62ارائه مدارک و مستندات ،وثایق و تضامین طبق دستورالعمل و سایر مقررات بانکی
- 64انعقاد قرارداد با موسسه عامل و دریافت تسهیالت
- 61اعالم اتمام دوره ساخت یا مشارکت طرح به کارگروه و دستگاه بخشی
**.*.*.*.**.*.*.*.
_ کمیته فنی
 - 6دریافت طرح تایید شده اولیه دستگاه بخشی
 - 3انطباق طرح با رستههای اولویتدار
 - 2بررسی طرح از بعد شاخصهای ذیل:
 هزینههای سرمایهگذاری طرح (ثابت و درگردش) سرانه ایجاد اشتغال (نسبت کل سرمایهگذاری به کل اشتغال ایجادی) نوع طرح ( ایجادی – توسعهای – تکمیلی و یا سرمایه در گردش صرف برای نواحی صنعتی روستایی وشهرهای زیر  68هزار نفر جمعیت
 مکان طرح (روستایی – عشایری – مناطق روستایی مرزی – محروم – نواحی صنعتی روستایی – شهرهایزیر  68هزار نفر جمعیت )
 اهلیت ،سوابق و بومی بودن ( شهرستان ) متقاضی ظرفیت اشتغالزایی طرح بازار محصوالت طرح  /قرارداد فروش قابلیت صادرات محصوالت 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 - 4اعالم نوع آموزشهای مورد نیاز به سازمان فنی و حرفهای
 - 1اعالم نوع مشاورههای مورد نیاز به نهاد توسعهای
 - 1اعالم رد طرح به دستگاه بخشی (با استدالل مشخص)
 - 7انتخاب موسسه عامل
 - 0اعالم طرح تایید شده به موسسه عامل
 - 3ثبت اطالعات طرح تایید یا رد شده در سامانه
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 - 68نظارت بر فرآیند بررسی و عملیات طرح
 - 66ارائه گزارش ماهانه فعالیتهای انجام شده و نظارت بر طرحها به کارگروه اشتغال استان
**.*.*.*.**.*.*.*.
هـ _موسسه عامل
- 6دریافت سهم تسهیالت استان /شهرستان از مرکز
- 3دریافت طرح تایید شده کمیته فنی
- 2بررسی توجیهی فنی ،اقتصادی و مالی طرح متقاضی
- 4اعالم پذیرش یا رد طرح به کارگروه و متقاضی
- 1اعالم تکمیل مدارک و مستندات طرح به متقاضی براساس چک لیست اعالمی بانک مرکزی در صورت تایید طرح
- 1اخذ وثایق و تضامین موردنیاز از متقاضی
- 7انعقاد قرارداد با متقاضی
- 0ثبت اطالعات متقاضی در سامانه
- 3نظارت مرحلهای بر روند اجرای طرحها
- 68انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیالت
- 66ارائه آمار تسهیالت اعطایی (مطابق جدول دستورالعمل)
**.*.*.*.**.*.*.*.
و  -دبیرخانه کارگروه اشتغال و کمیته فنی استان (اداره کل)
 - 6ابالغ برنامه اشتغال استان (حوزه اشتغال روستایی و عشایری)
 - 3تنظیم برنامه تشکیل جلسات کارگروه و کمیته فنی
 - 2ارائه گزارش جلسات کمیته فنی در سطح استان /شهرستان به کارگروه
 - 4ثبت سوابق و مستندات جلسات و طرح ها
 - 1ثبت نتیجه بررسی کمیته فنی در سامانه
 - 1ابالغ کلیه مصوبات کارگروه اشتغال استان
 - 7پیگیری استانی وظایف پیشبینی شده برای وزارت مطابق ماده  61آئیننامه قانون و دستورالعملهای ابالغی
 - 0هماهنگی با نماینده نهاد توسعهای (و یا کارگزار) و تسهیلگران برای انجام مداخالت در چارچوب اعالمی از سوی
وزارت
**.*.*.*.**.*.*.*.
ز -سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامهریزی استان)
 - 6نظارت بر روند اجرای دستورالعمل ،آئیننامه و قانون
 - 3دریافت ارزیابی پیشرفت کار و ارائه گزارشهای نظارت
 - 2ارسال گزارش نظارتی دوره شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و کارگروه ملی
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پیوست شماره 8
ضوابط نظارتی بر اجرای آیین نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
به استناد بندهای"پ" ماده " ،61ب" ماده  " ،61الف" ماده  67و ماده  38آییننامه بخشی قانون حمایت از توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضوابط نظارتی موضوع ماده 61
دستورالعمل بخشی آیین نامه مذکور بهشرح زیر میباشد:
ماده  -1کمیتههای نظارت موضوع این شیوه نامه در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی بهشرح زیر تشکیل میگردد:
 کمیته ملی نظارت oاعضاء
 .6وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (رئیس)؛
 .3معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال (دبیر)؛
 .2معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور؛
 .4معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه؛
 .1معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
 .1قائم مقام و یا معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا .ایران.
 oشرح وظایف
.6

تهیه ،تدوین و ابالغ سیاستهای نظارتی مبتنی بر تعامل ،همافزایی و نهادینه کردن نظاارت
هدایتگر در دستگاههای بخشی و موسسات عامل؛

 .3تصویب برنامههای نظارتی در دستگاههای بخشی؛
.2

نظارت بر عملکرد دستگاههای بخشی ،موسسات عامل و کمیتههای نظارت استانی؛

 .4تهیه پیشنهادات انگیزشی ،تشویقی و تنبیهی مورد نیاز؛
 .1تامین و تصویب هزینههای نظارت در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی؛
 .1ارایه گزارشهای مقطعی و موردی نظارتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
 .7تهیه و ابالغ نحوه برونسپاری نظارت بر طرحهای مرتبط با برنامه؛
 .0بازدیدهای موردی از کارگروههای اشتغال استان ،دستگاههای بخشی و طرحهای درحال اجرا؛
 کمیته استانی نظارت oاعضاء
.6

نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (رئیس)؛

.3

نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری
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.2

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

.4

نماینده کل امور روستایی و شوراهای استانداری؛

.1

نماینده دستگاه بخشی حسب موضوع؛

 oشرح وظایف
 .6تهیه برنامههای نظارتی در سطح استان و شهرستانها؛
.3

تهیه پیشنهادات انگیزشی ،تشویقی و تنبیهی مورد نیاز؛

 .2ارایه گزارشهای مقطعی و موردی نظارتی به کمیته ملی نظارت؛
 .4بازرسی از کلیه طرحهای مشمول قانون در مراحل قبل ،حین و بعد از بهرهبرداری؛
 ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و تناسب آن با طرح مصوب؛
 بررسی دقیق طرحهای به بهرهبرداری رسیده از نظر تحقق اشتغال پیشبینای شاده
در طرح و همچنین ارزیابی پایداری آنها؛
 .1نظارت عملیاتی بر حسن انجام وظایف مؤسسات عامل و دستگاههای بخشی درخصوص موارد
زیر:
 وضعیت پرداخت تسهیالت به متقاضیان(رعایت مقررات مربوط به عقد قرارداد ،اخاذ
وثایق ،تضامین ،زمان ،میزان و مراحل پرداخت و )...؛
 نحوه نظارت بر هزینه نمودن تسهیالت متقاضیان؛
 ارزیابی میزان همکاری ،ارایه راهنمایی و مشاوره دساتگاههاای بخشای و مؤسساات
عامل به مجریان طرحها؛
 ارزیابی اهلیت مجریان طرحها.
 سایر شاخص های مورد نظر در کمیته فنی به تناسب رویه های نظارت
 .1ارایه پیشنهادات الزم به شورای برنامهریزی توسعه استان ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقااومتی و
کارگروه اشتغال استان و سایر مراجع مربوطه درخصوص:
 آسیب شناسی فرآیندها؛
 راهکارهای پیشگیری از آسیبها و تخلفات و انحرافات احتمالی؛
تبصره  :نظارتهای موضوع این شیوه نامه ،نافی وظایف نظارتی موسسات عامل و دستگاههای بخشی نخواهد بود.
ماده  -2اعضای کمیته نظارت استانی میتوانند نمایندگان تاماالختیار خود را برای اعمال نظارت از میان کارشناسان خبره و
امین با تایید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تعیین نمایند.
تبصره :اعضای کمیته های نظارت نباید از عوامل بخشی در مراحل مختلف معرفی ،تصویب و تصمیمگیری در مورد طرحها
باشند .به تعبیر روشنتر نظارت و اجرا کامال تفکیک شوند.
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ماده -3نظارت اصلی بر نحوهی اجرای آییننامه در استانها بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظارت عملیاتی
بر عهده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان میباشد.
ماده -4با توجه به فرایند عملیاتی و گردش کار دستورالعمل هرکدام از دستگاههای بخشی و موسسات عامل مسؤول
پاسخگویی آن بخش از کار که انجام آن بر اساس آییننامه یا مصوبات کارگروه به آنها محول شده است میباشند و موظفند
با بهکارگیری تمام ابزارهای کنترلی نظارت الزم را بر حسن اجرای امور اعمال نمایند.
ماده  -5منظور از نظارت بر طرحهای موضوع آییننامه؛ بازدید ،بررسی ،مطابقت ،تصمیمگیری ،رفع اشکال ،اصالح و بهبود
اندازهگیری و کنترل کمی و کیفی کلیه طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی به تفکیک مراحل اصلی ذیل می-
باشد:
نظارت قبل از شروع طرح شامل: oبررسی و مطابقت دادن طرحهای پیشنهادی با موضوع فعالیت ،انطباق طرح با رستههای اولویتدار،
بررسی نحوه محاسبه و تعیین سهم آورده متقاضی و در نهایت بررسی نحوه تصویب اولیه طرحها
درکارگروه اشتغال؛
نظارت حین اجرای طرح شامل: oبررسی پیشرفت مالی و فیزیکی ،موانع و مشکالت مالی و فنی و ارایه راه حل رفع مشکالت احتمالی
طرحها در دوران اجرا؛
نظارت بعد از بهرهبرداری طرح شامل: oکنترل زمان بهرهبرداری و آغاز فعالیت ،تعهدات متقاضیان طرحها بهویژه اشتغال تعهد شده؛
تبصره :در صورت نیاز هستههای نظارت شهرستان ذیل کمیته نظارت استان تشکیل میشود که میتواند از ظرفیت
فرمانداریها ،بخشداریها و دهیاریها ،موسسات عامل و دستگاه های بخشی مربوطه در اعمال نظارت بر وضعیت طرحها و
بهویژه میزان اشتغالزایی استفاده نمایند.
ماده  -6کمیتههای نظارت استانی موظفند گزارشات خود را به صورت ماهانه به کمیته ملی نظارت ارسال نمایند.
ماده  -7در مواردی که کمیته های نظارت تشخیص دهند که روند اجرای امور در دستگاه بخشی ،موسسه عامل و یا مرحله
خاصی ،از مسیر اصلی خارج شده است موظفند هرگونه تخلف یا سوء استفاده را بهصورت فوقالعاده و محرمانه به استاندار و
رئیس کمیته ملی نظارت گزارش نمایند.
تبصره  :در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی کارکنان دستگاههای بخشی ،موسسات عامل ،دستگاههای عضو کارگروه
اشتغال و اعضای کمیته های نظارت مراتب حسب مورد توسط رئیس کمیته مربوطه به مراجع صالحه (هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری و عندالزوم مراجع قضایی) معرفی و متخلفین تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده  -8دبیرخانه کمیته نظارت ملی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کمیته
نظارت استانی در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مستقر است.
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