
 «فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزا در استان /شهرستان در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر »

 

. 

ر و اعالم رسته های منتخب کسب و کار استان به پیشنهاد کارگزار توسعه استان به کارگروه اشتغال استان در چارچوب مطالعه دینامیک کسب و کا-1

 )یک هفته(اشتغال استان 

 تان حداکثر ظرف مدت یک هفته.ل اسااحصا و معرفی پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری اشتغالزا توسط کارگزارتوسعه استان به کارگروه اشتغ-2

ها حداکثر اعالم پروژه های اولویت دار از سوی دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به دستگاههای اجرایی استان جهت ابالغ به دستگاه اجرایی شهرستان -3

 طی مدت دو روز

تان به متقاضیان بخش های خصوصی وتعاونی حداکثر ظرف فراخوان اجرای پروژه های اولویت دار توسط دستگاههای اجرایی در سطح استان/ شهرس-4

 مدت دو روز

سامانه  ارائه طرح توجیهی اقتصادی، مالی و فنی از سوی متقاضی به دستگاه اجرایی استان/ شهرستان مطابق با فرم پذیرش طرح که توسط دبیرخانه در-5

 بارگذاری می گردد.

 )یک هفته(:مدارک و مستندات آن توسط دستگاه اجرایی استان/شهرستان  بررسی اولیه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام-6

 ثبت در سامانه )یک روز( و ارسال به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال        تایید -الف

 اعالم به متقاضی جهت رفع نواقص          رد  -ب
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همسویی طرح با رسته های اولویت دار و بررسی عدم تعهدات متقاضی نزد شبکه بانکی توسط کمیته فنی استان /شهرستان)ظرف یک بررسی و کنترل -8

 هفته( 

 به شرح:ارائه نتایج طرح های بررسی شده کمیته فنی در کارگروه اشتغال استان/شهرستان -9

 اعالم به متقاضی )دوروز(رد              -الف

 ارسال و معرفی به بانک عامل )دو روز(            تایید -ب

 مراجعه متقاضی به بانک عامل و تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز)یک هفته( -9

 یل:بررسی توجیه فنی ،اقتصادی و مالی طرح ،اهلیت و توان سرمایه گذاری و نیز بانک پذیری پروژه توسط بانک عامل)یک ماه( و اقدام به شرح ذ -10

 اعالم به متقاضی و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال)با استدالل های الزم(              رد -الف

 عقد قرارداد و پرداخت تسهیالت در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی            تایید  -ب

 اعالم بهره برداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط -11

 و اقدام به شرح ذیل:بررسی طرح بهرهبرداری شده توسط دستگاه اجرایی )یک هفته( کنترل و -12

 اعالم به متقاضی جهت تکمیل طرح و رفع نواقص                 رد -الف

 انجام مراحل اعطای یارانه             تایید  -ب
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 بانک دبیرخانه کارگروه کارگروه اشتغال کمیته فنی دستگاه اجرایی متقاضی
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ی

ارائه نتایج  

طرح های 

بررسی 

 شده

 روز 2 یک هفته

انجام مراحل اعطای 

یارانه مطابق با شیوه 

 نامه ذی ربط

اعالم و ارسال طرح به 

 دستگاه اجرایی

به متقاضی  اعالم

 وارسال به بانک عامل

اعالم به متقاضی و 

 دبیرخانه

بررسی توجیه 

 فنی اقتصادی

 یک ماه

 عقد قرارداد

 یک هفته

 پرداخت تسهیالت



شیوه نامه نحوه تعیین ،تشخیص و پرداخت یارانه تسهیالت به طرحه های مشمول برنامه »فلوچارت

 «اشتغال فراگیر

 

 اطالع رسانی به طرحهای واجد شرایط آیین نامه توسط دستگاه -1

 به دستگاه اجرایی)مجری طرح(ارائه مدارک و مستندات الزم -2

و مطابقت محتوایی مدارک و مستندات با شرایط اعالم شده به شرح  بررسی بهره برداری طرح -3

 زیر:

 عدم تایید          اعالم بهمجری طرح جهت رفع نواقص -الف

 1اعالم بهره برداری طرح به دبیرخانه کارگروه مطابق کاربرگ شماره           تایید  -ب

(و استعالم از بانک بابت 2استعالم از تامین اجتماعی بابت نیروی کار جدید )کاربرگ شماره -4

 (توسط دبیرخانه کارگروه )دو روز(3تسهیالت پرداختی )کاربرگ شماره 

ارسال کاربرگ های تکمیل شده توسط تامین اجتماعی و بانک عامل به دبیرخانه کارگروه )دو -5

 روز(

 تعیین مبلغ یارانه توسط کارگروه مطابقت با ضوابط و-5

 (4دبیرخانه کارگروه)کاربرگ شماره اعالم به موسسه عامل توسط -7

واریز مبلغ یارانه به حساب موسسه عامل پرداخت کننده تسهیالت توسط موسسه عامل -8

 پرداخت کننده یارانه

 انک عاملپرداخت یارانه و اطالع رسانی به مجری طرح و دبیرخانه کارگروه توسط ب -9
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 در شیوه نامه مهمموارد 

طرح اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی است که به منظور توسعه فعالیت و افزایش -طرح توسعه ای

تولید، تسهیالتی در چارچوب آیین نامه جهت خرید تجهیزات، ماشین آالت و توسعه ساختمان و ... 

 دریافت نموده است.

بخش خصوصی و تعاونی است که به منظور حفظ اشتغال موجود طرح اقتصادی -طرح سرمایه در گردش

وحل مشکل نقدینگی برای اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی 

 تسهیالت دریافت نموده است.

 سال گفته می شود. 15-35به نیروی کار درگروه سنی -نیروی کار جوان

ن نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش طرح هایی که بنا به آیی-طرح دانش بنیان

هیات وزیران، در زمینه گسترش و کاربرد  1391بنیان و تجاری سازی نوآوری ها واختراعات مصوب 

اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل )طراحی و تولید کاال و خدمات (در 

 زوده باال فعالیت می نمایند.حوزه فناوری های برتر و با ارزش اف

هـ مورخ 488874ت/262650مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در تصویب نامه شماره -مناطق محروم

 هیات وزیران به شرح پیوست 28/12/91

عبارت از شهرها و روستاهای مرزی مندرج در دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای -مناطق مرزی

( 5-2وزارت کشور( به شرح پیوست ) 17/11/1391مورخ 144538/42/4/1مرزی)بخشنامه شماره 

 می باشد.

مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیالت پرداختی به طرح های مصوب کارگروه اشتغال -4ماده 

وکمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که از نرخ سودمصوب شورای پول و اعتبار کسر می گردد. 

 مطابق جدول ذیل می باشد:

 

میزان یارانه سود  نوع طرح ردیف

 تسهیالت

سقف تسهیالت مشمول 

 یارانه

سهم تسهیالت از کل 

 تسهیالت ابالغی استان

طرح های سرمایه درگردش برای  1

اجرای قرارداد  فروش، پیمانکاری 

 وتامین خدمات فنی و مهندسی

 درصد 20 میلیارد ریال 5 واحد درصد 2

 درصد 35 میلیارد ریال 7 واحد درصد 2طرح های توسعه ای بنگاه های  2



 6موجود با اجرا در بازه زمانی زیر 

 ماه 

طرح های توسعه ای بنگاههای  3

 6موجود با اجرا در بازه زمانی باالی 

 ماه 

 درصد 20 میلیارد ریال 10 واحد درصد 2

 درصد 25 میلیارد ریال 20 واحد درصد 2 طرحهای جدید 4

 

واحددرصد و برای مناطق روستایی  3روستایی، یا مرزی و یانقاط محروم معادل برای مناطق -1تبصره 

واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیالت مندرج در جدول فوق اضافه خواهد  5یا محروم مرزی نیز 

شد. همچنین میزان یارانه سودتسهیالت در طرح های دانش بنیان درشته فعالیت های مصوب شورا، 

 زایش می یابد، منوط به آنکه از دیگر مشوق های مالی دولت بهره مند نشده باشند.یک واحد درصد اف

و تبصره ذیل آن، یارانه تخصیصی به طرحهای مشمول یارانه  4براساس ستون سوم جدول ماده 

درمناطق مختلف کشور که از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار کسر می شود، به شرح جدول زیر 

 تعیین می گردد.

 

 مناطق                                              

 

 طرح

کلیه نقاط به استثنای 

 موارد الف تا ج

مناطق  -الف

 محروم

مناطق محروم -ج مناطق مرزی -ب

 مرزی

 روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری

 7 7 7 5 5 5 5 2 طرحهای غیر دانش بنیان )واحد درصد(

نوآورانه و  -های دانش بنیانطرح 

نخبگانی)در چارچوب ضوابط معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری( واحد 

 درصد

3 6 6 6 6 8 8 8 

 

 پرداخت یارانه منوط به موارد ذیل می باشد: -2تبصره 

 اعالم به بهره برداری رسیدن طرح توسط دستگاه اجرایی به دبیرخانه کارگروه-

 جوان جدید که قبال در سامانه مراکز کاریابی ثبت نام نموده اند. به کارگیری نیروی کار-

 ثبت مشخصات شاغلین جدید در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی کارگاه -



ثبت اطالعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی ، دبیرخانه کارگروه وموسسه عامل پرداخت کننده -

  kara.mcls.gov.irتسهیالت در سامانه کارا به آدرس 

در صورت عدم تحقق کامل اشتغال تعهد شده توسط مجری طرح، میزان یارانه تخصیصی با  -4تبصره 

 نظر کارگروه و براساس درصد تحقق اشتغال محاسبه می گردد.

یارانه مصوب پروژه به نسبت سال های بازپرداخت تسهیالت تقسیط شده و درماه آخر هر  -6ماده 

وان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیالت مربوطه سال شمسی به عن

توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی به موسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می شود و موسسه 

 عامل پرداخت کننده تسهیالت موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید.

تعداد نیروی کارجوان جدید در کارگاه های موضوع این شیوه نامه به شرح زیر  مبنای تعیین -7ماده

 تعیین میگردد.

در کارگاه های دایر دارای لیست بیمه تامین اجتماعی ، نیروی کار جوان مازاد بر بیشترین تعداد  -الف

 بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی کارگاه:

ایجاد می شوند تعداد نیروی کار جوان مندرج  1396رگاه های جدید التاسیس که در سال در کا -ب

 در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی در بازه زمانی سه ماه 

در صورت وقوع هر گونه تغییر درنوع شخصیت کارفرما) حقیقی وحقوقی( یا انتقال مالکیت  – 1تبصره 

 ی به منطله نیروی کار موجود محسوب میگردد.بنگاه، نیروی کار قبل

در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تامین اجتماعی هر کدام که  – 2تبصره 

 بیشتر باشد معیار عمل قرار می گیرد.

سازمان تامین اجتماعی موظف است برای طرحهای توسعه ای و تکمیلی فهرست شاغلین  – 8ماده

ارایه درخواست تسهیالت مجری طرح و فهرست شاغلین بیمه شده در زمان بهره موجوددر زمان 

 برداری را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعالم نماید.



 گردش کار پرداخت یارانه تسهیالت بان ی به طرح های  یل برنامه اشتغال فراگیر

 

 

 

 

 

 عدم تایید        

 

 

  تایید 

 دستگاه اجرایی

  اطالع رسانی به طرح های واجد شرایط آیین نامه 

 )م ری طرح(

 ارا ه مدار  و مستندات  زم به دستگاه اجرایی

 دستگاه اجرایی

 (1اعالم بهره برداری طرح به دبیرخانه )کاربر  شماره 

 )دبیرخانه کارگروه(

( 2استعالم از تامین اجتماعی بابت نیروی کار جدید)کاربر  شماره 

 ( استعالم  از بانک بابت تسهیالت پرداختی)کاربر  شماره 

 کارگروه

 م ابقت با ضوابط و تعیین مبل  یارانه 

 )دبیرخانه کارگروه(

 (4اعالم به موسسه عامل)کاربر  شماره 

 موسسه عامل پرداخت کننده یارانه()

 واریز مبل  یارانه به حساب موسسه عامل پرداخت کننده تسهیالت

 )موسسه عامل پرداخت کننده تسهیالت(

 اطالع رسانی به م ری طرح و دبیرخانه کارگروهپرداخت یارانه و 

 )دستگاه اجرایی(

بررسی بهره برداری طرح و م ابقت 

 محتواییی مدار  با شریاط اعالم شده
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