
  
 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -1ماده 

 .سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -الف

 -قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی  -ب
 .-1396مصوب 

 .ریزي استان سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه -پ

 .صندوق: صندوق توسعه ملی -ت

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

 .معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -ج

 .بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی -چ

مورخ  92645موضوع مصوبه شماره  کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبري توسعه اشتغال پایدار-ح
 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 29/1/1396مورخ  1124053 و اصالح بعدي آن موضوع مصوبه شماره 29/7/1395

 کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، -خ

امور روستایی و شوراهاي استانداري، مدیرکل  کار و رفاه اجتماعی(دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر
میراث فرهنگی،  مدیرکل جهاد کشاورزي استان، مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان، مدیر کل تجارت استان، صنعت، معدن و

معادن و کشاورزي استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده  دستی و گردشگري استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، صنایع
 .استانداري

گذاري  هاي کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه ست بانک، توسعه تعاون، صندوقهاي کشاورزي، پ مؤسسه عامل: بانک -د
 .در بخش کشاورزي

 دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان -ذ

معاونت علمی و  دستی و گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان امور عشایر ایران و میراث فرهنگی، صنایع
 .جمهور فناوري رییس

 .اجرایی استانی  دستگاه استانی: دستگاه -ر

 .ها به انتخاب سازمان سامانه نظارت: سامانه ثبت اطالعات متقاضیان، ورود اطالعات فرآیندي و نظارت توسط دستگاه -ز

 .انون) ق6سامانه بازار کار: سامانه جامع اطالعات بازار کار موضوع تبصره ماده ( -ژ

ستاد فرماندهی اقتصاد  31/3/1396مورخ  37597برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره  -س 
 .مقاومتی



چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات  برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در -ش
 .استان به تصویب کارگروه رسیده است کسب و کار و اشتغالپویاي 

 هاي اقتصادي که در مطالعه پویاي هاي اقتصادي پر اشتغال: رسته فعالیت رسته -ص

 .است  اند و به تصویب کارگروه رسیده کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده

مناطق عشایري و محروم و سرمایه در گردش  طق مرزي ومناطق هدف اجراي طرح: تسهیالت براي روستاها با اولویت منا -ض
 .زیر ده هزار نفر جمعیت براي نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي

هاي اقتصادي پر اشتغال در مناطق  اولویت رسته هاي اقتصادي بخش غیردولتی با نامه شامل فعالیت دامنه شمول این آیین -2ماده 
 :ی و توسعه شامل موارد زیر استایجادي، تکمیل هدف اجراي طرح، اعم از

دارویی، خدمات تجاري، خدمات فنی و مهندسی  کشاورزي شامل زارعت، دام و طیور، باغداري، شیالت، گلخانه، گیاهان -الف
 مکانیزاسیون) کشاورزي،) بخش کشاورزي، خدمات ماشینی کردن

 .ش نهال و غیرهکاري، پرور صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و منابع طبیعی شامل جنگل

نامه اجرایی تشخیص،  ) آیین2ماده ( (معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب -ب
اصالح موادي از قانون  ) قانون2هاي اقتصادي با هریک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده ( بنگاه ها و انطباق و طبقه بندي فعالیت

هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسی  اسالمی ایران و اجراي سیاست سعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوريبرنامه چهارم تو
 .اند مشخص شده 7/6/1388ك مورخ 43181/ت115320نامه شماره  تصویب موضوع

ی و هنري، گردشگري، ورزشی، فرهنگ هاي خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات، اصناف، آموزش، فعالیت -پ
 درمانی، بازیافت و اي، بهداشتی و حمل و نقل، انبارداري، بیمه

 .هاي تجدیدپذیر و غیره انرژي

 .هاي مربوط به آن و سایر صنایع دستی هاي فرش دستباف و کلیه فعالیت صنایع دستی و فعالیت -ت

 .رهاي زیر ده هزار نفر جمعیتتأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شه -ث

نامه  کنند نیز مشمول استفاده از مزایاي این آیین می بنیان که در حوزه فعالیتهاي موضوع این ماده فعالیت هاي دانش شرکت -تبصره
 .باشند می

 :منابع مالی اجراي قانون به شرح زیر است -3ماده 

صندوق با تصویب هیئت امناي صندوق به صورت  ) دالر از منابع000/000/500/1معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون ( -الف
 (سود صفر درصد الحسنه (با نرخ گذاري قرض سپرده

 .هاي عامل نزد مؤسسه

هاي عامل به صورت تلفیقی با منابع  موسسه حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی -ب
 .مادهموضوع بند (الف) این 



به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دالر -تبصره
 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نشود هاي خارجی افزایش خالص دارایی

 :شود هاي هدف به شرح جدول زیر تعیین می سهم بخش -4ماده

 (نامهبخش هدفسهم هر بخش از کل منابع(درصد این آیین) 2ردیفمصادیق ماده (

 45موضوع بند (الف)کشاورزي و منابع طبیعی1

 10موضوع بند (ب)صنایع و معادن کوچک2

 15هاي خدماتی و فناوري اطالعات موضوع بند (پ)فعالیت3

 10موضوع بند (پ)گردشگري4

 10هاي فرش دستباف موضوع بند (ت)صنایع دستی و فعالیت5

 10بند (ث)سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر ده هزار نفر موضوع6

ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاري و عکس درآمد  ) قانون بر اساس شاخص1) ماده (2هاي موضوع تبصره ( سهم استان -5ماده
 :گردد تعیین می سرانه استان به شرح جدول زیر

  
  سهم (درصد)  ناستا  ردیف  سهم (درصد)  ناستا  ردیف

  29/4  فارس  17  6/3  آذربایجان شرقی  1
  23/2  قزوین  18  4  آذربایجان غربی  2
  69/1  قم  19  95/2  اردبیل  3
  1/3  کردستان  20  04/3  اصفهان  4
  68/4  کرمان  21  87/1  البرز  5
  19/4  کرمانشاه  22  59/2  ایالم  6
  55/2  کهگیلویه وبویراحمد  23  34/2  بوشهر  7
  86/3  گلستان  24  68/2  هرانت  8
  67/3  گیالن  25  64/3  چهارمحال وبختیاري  9

  02/3  لرستان  26  81/2  خراسان جنوبی  10
  94/3  مازندران  27  09/5  خراسان رضوي  11
  44/2  مرکزي  28  13/3  خراسان شمالی  12
  44/3  هرمزگان  29  02/4  خوزستان  13
  11/3  همدان  30  38/2  زنجان  14
  98/1  یزد  31  2/2  سمنان  15
        46/5  سیستان وبلوچستان  16

 



 :وظایف صندوق به شرح زیر است -6ماده

میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان  هاي عامل (با نرخ صفر درصد) به گذاري نزد موسسه انعقاد قرارداد سپرده -الف 
 .یابد تغییر می جذب هر موسسه عامل توسط سازمان

 .نون با رعایت بند (الف) این مادهگذاري موضوع قا واریز وجوه سپرده -ب 

 :وظایف سازمان به شرح زیر است -7ماده

 .هاي موجود با اصالحات الزم تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه -الف 

 .هاي اجرایی هاي استانی و دستگاه نظارت عالیه بر اجراي برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان -ب 

 .هاي عامل به صندوق گذاري به تفکیک مؤسسه ابالغ مبالغ سپرده -پ

 .تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن موسسه -ت

 :وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است -8ماده

 .عملکرد ارزیابی مبناي بر منابع درصد سی سقف در ها¬بخش و ها¬تجدید نظر در سهم استان -الف 

 .هاي الزم به منظور تسهیل امور ابالغ دستورالعمل -ب 

هاي عامل، دستورالعمل وحدت رویه،  موسسه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با همکاري سازمان، وزارت، معاونت و -9ماده
قانون و  ت را در چارچوبها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطاي تسهیال و درخواست ها متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح

 .نماید گذاري صندوق ابالغ می نامه تدوین و قبل از سپرده این آیین

 :هاي عامل به شرح زیر است وظایف مؤسسه -10ماده

 .نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان ) این آیین3تأمین منابع بند (ب) ماده ( -الف 

 .تضمین بازپرداخت منابع صندوق -ب 

صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و  حساب تسهیالت متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوي از محل منابع نگهداري -پ 
 .قالب تعریف شده در سامانه نظارت اي در هاي دوره شفاف و ارایه گزارش

 .تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح -ت 

ارایه درخواست و تکمیل مدارك، نتیجه  معرفی کارگروه، موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان -11ماده
شرایط  صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق بررسی را به متقاضی اعالم نماید و در

 .و ضوابط قرارداد، تسهیالت را پرداخت نماید

ازاي هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو  با تأیید سازمان، به موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیالت، -1تبصره
 .شود¬پرداخت می درصد مبلغ تسهیالت آن مرحله

 ) این ماده را حداکثر ظرف1مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره ( -2تبصره

 .شود، واریز نماید یران اعالم مییک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ا

را به صورت کتبی حداکثر ظرف  مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دالیل رد درخواست -3تبصره



 .ماده را در سامانه ثبت نماید یک ماه به وي اعالم و اقدامات مربوط به این

اعطایی  با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیالت ي مدیریت نمایند تاا¬هاي عامل موظفند منابع صندوق را به گونه مؤسسه -12ماده
 .نامه به طور میانگین شش درصد باشد آیین از محل منابع این

نامه حداکثر دو سال،  ) این آیین4موضوع ماده ( ) جدول5تا  1هاي ( هاي موضوع ردیف دوره استفاده از تسهیالت طرح -13ماده
مالی تسهیالت  دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین ل ودوره تنفس حداکثر یک سا

 .شود تعیین می ) جدول مذکور حداکثر هجده ماه6سرمایه در گردش موضوع ردیف (

 .شود آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می -تبصره

 .باشند تسهیالت پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجراي قانون نمی تسویه به مجاز عامل، هاي¬مؤسسه -14ماده

 :هاي بخشی به شرح زیر است وظایف دستگاه -15ماده

بینی  دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش اولویت هاي هاي اجرایی ملی منطبق با رسته شغل تهیه و ارایه برنامه -الف 
کار و نظارت عملیاتی بر  محصوالت، نیاز سنجی الزم براي آموزش و ترتیبات نهادي براي ایجاد توسعه کسب و بازار مناسب

 .رسانی عمومی به ذینفعان چارچوب دستورالعمل سازمان و اطالع تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در

 .هاي مصوب کارگروه ارچوب طرحشناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چ -ب 

 .ربط هاي ملی ذي نظارت بر تحقق اهداف طرح -پ 

 .ربط در سامانه نظارت هاي ذي حصول اطمینان از ثبت اطالعات نظارتی طرح -ت 

 :وظایف وزارت به شرح زیر است -16ماده

 .زم براي پایداري اشتغال ایجاد شدههاي توانمندسازي و مهارت آموزي نیروي کار و ترتیبات نهادي ال اجراي برنامه -الف 

 .هاي اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال پیگیري اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه -ب 

 .آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیالت بانکی -پ 

 .ربط به سامانه بازار کار هاي ذي ایجاد دسترسی دستگاه -ت 

 .خصصی مربوطآموزش متقاضیان براساس رسته فعالیت ت -ث 

 .معرفی افراد جویاي کار به کارآفرینان -ج 

 .اي به متقاضیان تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره -چ 

 .پوشانی هستند، مانند گردشگري روستایی، صنایع روستایی و غیره هایی که داراي هم ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته -ح 

 .المللی از طریق ایجاد نهادهاي متناسب ارهاي ملی و بینتمهید براي اتصال واحدهاي اقتصادي به باز -خ 

 :وظایف کارگروه به شرح زیر است -17ماده

 .هاي استانی مصوب پیگیري و نظارت بر اجراي برنامه -الف 

 .) قانون5تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده ( -ب 

 .نامه ) این آیین8با رعایت بند (الف) ماده (توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان  -پ 



فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد  هاي اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال برنامه -18ماده
 .تأیید کارگروه ملی خواهد رسید هاي بخشی به دستگاه

هاي اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه  سازگار با برنامه ها و که در قالب سیاست هاي اجرایی استانی توسعه اشتغال برنامه -19ماده
هاي عامل در استان ابالغ  موسسه ها و هاي بخشی استانی و تصویب کارگروه براي اجرا به دستگاه دستگاه شوند، به پیشنهاد می
 .در سامانه نظارت بارگذاري نمایند هاي مصوب استانی را از برنامه اي شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه می

هاي عملکرد خود را در سامانه نظارت و  گزارش هاي عامل موظفند به طور مستمر هاي اجرایی و مؤسسه وزارت، دستگاه -20ماده
اي  ورههاي د گزارش توسط سازمان اعالم خواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه بندي که بر اساس ترتیبات و زمان

 .باشد جمهور و مجلس شوراي اسالمی می به رییس ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی شش

 .نامه بر عهده وزارت است مسئولیت حسن اجراي این آیین -21ماده

 


