کلیات طرح مشوق بیمه کارفرمایی :
این طرح در راستای اجرای بند الف تبصره 23
قوانین بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در
چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک
به بازار کار کشور ،حمایت از کارفرمایان و صاحبان
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا
و ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان
کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی
کار جدید تهیه شده است.

زمان اجرای طرح:
ساااال های برنامه شاااشااام توساااعه اقتصاااادی ،اجتماعی و فرهن ی
گروه هدف:

 دانشآموخت ان دانش اهی لیسانس و باالتر
 کارگاههای خصوصی و تعاونی فعال در بخشهای اقتصادی دارای کد
کارگاهی تامین اجتماعی
شرایط کارفرما:

 دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور
 دارا بودن کد کارگاهی تأمین اجتماعی

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

 ثبت نام در سامانه مشوق بیمهای
 دارا بودن مجوز فعالیت از دست اه اجرایی ذیربط
 تعداد نیروی کار جدید مشمول طرح بر اساس نیروی کار مازاد بر
بیشترین تعداد بیمه شدگان دو ماه قبل از ثبت نام کارگاه در زمان ثبت
نام در سامانه تعیین می شود.

شرایط نیروی کار جدید:

 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر
 حداکثر  83سال سن (مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثر
سن افراد ذکور اضافه می شود(.
 حداکثر سابقه بیمه  83ماه
سازو کار اجرایی طرح :
◾ ثبت نام نیروی کار جدید و کارفرما در سامانه طرح مشوق
◾ انتخاب نیروی کار جدید مشمول توسط کارفرما در سامانه
◾ بارگذاری قرارداد کار در سامانه توسط کارفرما
◾ بررسی و تایید درخواست مشوق در سامانه توسط اداره کار
شهرستان و استان
◾ پرداخت مشوق بیمه ای معادل  38درصد حداقل دستمزد
تعیین شده از سوی شورای عالی کار بر اساس گزارش اعالمی
از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بصورت
واریز نقدی به حساب معرفی شده توسط کارفرما در صندوق
کارآفرینی امید
سایر موارد:
شرایط بهرهمندی از طرح برای کسب و کارهای آسیبدیده از
کرونا به صورت ویژه تسهیل شدها ست.
◾ افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر بیکار شده از
کارگاه های به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا در صورت
بازگشت به شغل قبلی یا جذب در سایر واحدهای اقتصادی
می توانند از مزایای طرح مشوق بهره مند گردند.
افرادی که از دوره مقدماتی طرح کارورزی (دوره  8ماهه) در
کارگاه ها و موسسات استفاده کرده اند حداکثر می توانند تا 32
ماه از مشوق بیمه ای استفاده نمایند.
نشانی الکترونیکی سامانه مشوق بیمه کارفرمایی:

Moshavegh.mcls.gov.ir

کلیات طرح کارورزی دانشآموختگان دان شگاهی و معافیت
بیمه کارفرمایی:
بر اسوواس مفاد ماده  72قانون برنامه برنامه شووشووم توسووعه  ،به منظور

شرایط متقاضی کارورزی :
◾ درسامانه کارورزي ثبت نام کرده باشد.
◾ داراي مدرك تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی باشد.
◾ در زمان ثبت نام ،حداکثر  ۵۳سال سن داشته باشد.

ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصووووصوووی و تعاونی به جذب
نیروي کار جوان ،چنانچه طی اجراي قانون برنامه نسووبت به جذب فار

◾ متقاضیان ذکور ،داراي کارت پایان خدمت یا معافیت ازخدمت نظام

اقدام نمایند ،از پرداخت سهم بیمه کار فرما براي مدت دو سال از تاریخ

وظیفه باشند.
◾ سابقه کامل دردوره کارورزي و همچنین سوابق بیمه تامین اجتماعی سه

التح صیالن دان شگاهی با مدرك حداقل کار شنا سی به صورت کارورزي
شروع به کار معاف می باشند.

ماه یا بیشتر (در  2سال قبل از ثبت نام) و در شغل مورد تقاضا نداشته باشد .
شرایط کارگاه (کارفرمایان و کارآفرینان):
◾ در سامانه کارورزي ثبت نام کرده باشد.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دوره کارورزی :دوره زمانی حداکثر  2ساله ا ست که طی آن کارورز به

و معافیت بیمهکارفرمایی

منظور کسووب تبربه و ارتقام مهارت در کارگاه حضووورخواهد داشووت و
حداکثر  ۵ماه از شروع این دوره زمانی ،به عنوان دوره مقدماتی کارورزي

◾ معادل حداکثر  ۳5درصد نیروي کار موجود ،میتواند کارورز داشته باشد.

محسوووب می شووود.در طی این دوره ،توسووط وزارت تعاون ،کار ورفاه

◾ مبناي تعیین تعداد کارورز در کارگاههاي دایر براساس میانگین تعداد

اجتماعی تحت پو شش بیمه م سئولیت وحادثه قرار گرفته وپس از پایان

بیمه شدگان  22ماه گذشته می باشد.

این دوره ،یک مرحله کمک هزینه کارورزي دریافت نموده و در دوره
فوق مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد بود.

سازو کار اجرایی طرح :
ارکان اصلی اجراي طرح وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ،واحدهاي استانی
و شهرستانی و سازمان تأمین اجتماعی هستند .از مهمترین وظایف
واحدهاي استانی و شهرستانی می توان به اعالم فراخوان براي شناسایی
بنگاه هاي خصوصی و تعاونی واجدالشرایط میباشد .سازمان تأمین اجتماعی

زمان اجرای طرح :

نیز وظیفه تائید دانشآموختگان دانشگاهی به لحاظ عدم برخورداري از

سالهاي برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ()2۵30-2055

سوابق بیمهاي ،تائید لیست بیمه شدگان کارگاههاي مشارکتکننده با طرح
و همچنین برقراري معافیت حق بیمه سهم کارفرما را در این فرایند به عهده

گروه هدف :

دارد.

 دانشآموختگان دانشگاهی لیسانس و باالتر
سایر موارد:
 کارگاههاي خصوصی و تعاونی فعال در بخشهاي اقتصادي داراي کد کارگاهی تأمی ن
کمک هزینه کارورزي به تنا سب مقطع تحصیلی و حضور کارورز در کارگاه
اجتماعی
براي مقطع کار شنا سی تا ، ۳05550555کار شنا سی ار شد تا 005550555
ریال و دکتري تا  705550555ریال به صورت ماهیانه تعیین میگردد و در

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

اهداف طرح :
• افزایش درجه اشتغال پذیري و قابلیت جذب دانش آموختگان دانشگاهی از طریق پایان دوره مقدماتی پس از تائید دستگاه هماهنگ کننده به حساب کارورز
واریز می شوووود .درصوووورت جذب کارورز در همان کارگاه یا کارگاه دیگر ،
انتقال مهارت و تبربه در محیط کار براي ورود به بازار کار.
کارفرماي مربوطه از م عافیت پردا خت حق بیمه سوووهم کارفرما به مدت
• ایباد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانشآموختگان.
ماههاي باقیمانده تا  22ماه کارورزي ،برخوردار خواهد شد.
• ارتقام مهارت هاي اجتماعی و صالحیت حرفهاي دانشآموختگان
• فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانشآموخته به کارگاه.

نشانی الکترونیکی سامانه طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی و

• کاهش هزینه بکارگیري و جذب نیروي کار جدید براي کارفرماي بخش هاي معافیت بیمه کارفرمایی:

خصوصی و تعاونی

www.Karvarzi.mcls.gov.ir

کلیات طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی:

طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی

در اجرای بند 2سیا ستهای کلی ا شتغال ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری و تصووویب نامه سووی و شووشوومین جلسووه سووتاد
فرماندهی اقتصوواد مقاومتی ومصوووبه جلسووه هفتاد و شووشووم
شوووورایعالی اشوووتغال ،طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
تدوین شده ا ست .در این طرح فر صت حداکثر یک سالهای به
کارفرما اعطا میشووود تا به داوطلبان واجد شوورایط ،مهارتهای
شغلی را در محیط کار انتقال دهد .در این طرح ،مهوووووارتآموز
پس از کسووب دانش کافی در یکی از حرفههای آموزشووی مجاز،
براسووواو توافق کارفر ما و فرد آموزش گیر نده وارد بن گاه های
اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا بهرهبرداری از
مراجع ذیصووالح خواهند شوود و تحت نظارت مرکد یادگیری و
مطابق مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در
واحدهای مشمول طرح توسط فردی که تجربه ،توان فنی ،شغلی
و مهارتی وی مورد تایید صووونا یا صووونعت مربوطه بوده و در
کارگاه شاغل میباشد ،مشغول مهارتآموزی میشود

گروه هدف:

 کارجویان جوان شغل اولی باالتر از  51سال

 کارگاههای دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی
شرایط کارجو:

 سن مهارت آموز حداقل  51سال تمام باشد.
 تابعیت ایرانی داشته باشد.

 شرایط و توانایی الزم متناسب با استاندارد آموزشی مربوط را
داشته باشد.
شرایط کارگاه:
 برخورداری از مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط
 برخورداری از حداقل شرایط حفاظت و ایمنی الزم

 گذشتن حداقل یکسال از مجوز فعالیت واحدپذیرنده

 تایید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در فرآیند صدور
مجوز مهارت آموزی
سازو کار اجرایی طرح:

زمان اجرای طرح:
سالهای برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()5931-5011

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

 ثبت نام کارجویان جوان و کارفرمایان متقاضی مشارکت در طرح
در سامانه مهارتآموزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و
انعقاد قرارداد آموزشی مطابق توافق کارفرما و مهارتآموز

 شروع دوره مهارتآموزی مطابق با استانداردهای آموزشی
اهداف طرح:
سازمان مذکور در بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای
 آشنایی با محیط کسب و کار ،کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری
پروانه کسب یا بهرهبرداری از مراجع ذیصالح
در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی
سایر موارد:
 حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی
 کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و کارجویان شرکتکننده در طرح مهارتآموزی ،در طول دوره،
مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمیباشند و تحت پوشش
توانمند
 کاهش هدینه های تولید و خدمات از طریق جذب و بکارگیری نیروهای بیمه مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت.
مهارت آموخته

 استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی در محیط کار واقعی بنگاه های
اقتصادی خصوصی و تعاونی

نشانی الکترونیکی سامانه مهارتآموزی در محیط کار واقعی:

www.portaltvto.com

ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر:
»اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و ﺧﺮد" از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻢدرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﺎرﻣﺰد(
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻌﻴﺸﺖ اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ،ﺑﻪوﻳﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪف از ﺳﺎل  1382در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﻪ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون وﺛﻴﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوه ﻫﺪف:
ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻏﻠﺐ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻢدرآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﻳﮋه زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻢ درآﻣﺪ و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر

ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل
دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل

اﻫﺪاف:
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮار
 ﻫﺪف ﻛﻤﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﻴﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﻌﻄﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن
اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدد.
 .2ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ،ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﻠﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي
ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺸﺪاريﻫﺎ و دﻫﻴﺎريﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .3ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮان وارد روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﺪه و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .4ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش و ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر،
دورهﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﮔﺮدد.
 .5در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮوهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺪون ﺿﺎﻣﻦ و وﺛﻴﻘﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .6ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از اراﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر و
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي ،ادارات ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺸﺎورزان ،روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ و  ،...ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر ﻓﻘﻴﺮ ،آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ

ﺳﺎزو ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ:
 .1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس

اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ادارات
ﺗﻌﺎون ,ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ادارات ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪه و در ﺧﺼـﻮص
ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑـﻪ آن اﻃﻼﻋـﺎت و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ
ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

کلیات طرح پرداخت یارانه دستمزد:

یارانه دستمزد وجهي است كه توسط دولت بهه وهورم هانانهه بابهت
بخشي از دستمزد نیروی كار شغل اولي (بکار گرفته شده) به هنظهور
حمایههت از هنههایر بیههر بر ههوردار از اشههتغاب و اجههرای بنههدنایي از
سیاستنای كلياشتغاب ،سیاستنای كلي تولید هلي ،حمایت از كار
و سرهایه انساني و سیاستنهای كلهي اصتدهاد همهاوهتي و ههاده 13
احکام دائمي برناهه نای توسعه كشور ،به عنوان یارانه بهه كارفرههای
هتماضي حائز شرایط ،پردا ت هيشود.
زمان اجرای طرح:
سابنای برناهه ششم توسعه اصتدادی ،اجتماعي و فرننگي ()3131-3011

جامعه هدف:
• بنگاهنای بخش تعاوني و دووي شهرستاننهای تابعهه  31اسهتان
ندف
• جویندگان كار با تحدیالم حداصل دیپلم با اولویت دانهشآهو تگهان
دانشگاني

طرح پرداخت یارانه دستمزد

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

اهداف طرح:
• كانش نزینه نای بکارگیری نیروی كار جدید برای كارفرها به هنظور
پایداری تولید و اشتغاب در راستای تمویت اصتدهادی دانهش بنیهان و
حمایت از بنگاه اصتدادی
• افزایش فروت اشتغاب بویژه برای فارغالتحدیالن دانشگاني در بهازار
كار
• حمایت از ارتماء تولید دا لي و رصابتپذیری در بنگاهنهای اصتدهادی
در راستای تحمر اصتداد هماوهتي
• ارتماء سطح سرهایهانساني بنگاهنای فعاب بخش دووهي و تعهاوني
در هنایر كم بر وردار
شرایط جویندهکار متقاضی:
• درساهانه ثبت نام كرده باشد.
• دارای هدرك تحدیلي حداصل دیپلم و باالتر باشد.
• در زهان ثبت نام ،حداكثر 13ساب سن داشته باشد (ذكور با احتساب
دوره دهت  13ساب).

• زنان سرپرست تا سمف  04ساب هجاز به ثبت نام نستند.
شرایط بنگاه متقاضی:
• دارای هجوز فعالیت از دستگاه اجرایي هوضوع هاده  4صانون هدهام
كشوری باشد؛
• در ساهانه یارانه دستمزد ثبت نام نموده باشد؛
میزان بهره مندی از طرح:
هعادب 4برابر هیانگین  31هاه گذشته لیست بیمه نزد تاهین اجتمهاعي
هیتواند از یرح بهرههند گردد؛
سازو کار اجرایی طرح:
تعیین هوسسه عاهل و تاهین اعتبار هورد نیاز بهرای اجهرای یهرح بهر
عهده دستگاه نماننگ كننده بوده و در اداهه ادارام اجرایي اسهتان و
شهرسههتانهای تابعههه نسههبت بههه كنتههرب و نظههارم وههحت هسههتندام
بارگذاری شده یرفین صرارداد و نهایتا تایید صراردادنای بارگذاری شده
در ساهانه اصدام هينمایند .در نهایت لیست صراردادنای ایجهادی بهرای
واریز یارانه كارفرهایان هشموب از سهوی دسهتگاه نماننهگكننهده بهه
هوسسه عاهل ارساب هيگردد .هوسسه عاهل نیز هسهووب واریهز یارانهه
سهم كارفرها و ارساب گزارش پردا ت نر دوره به دستگاه نماننهگ-
كننده است.
سایر موارد:
• بنگاه نمزهان هيتواند از تماهي یرحنای تشویمي اشهتغابزا (یارانهه
دستمزد ،كارورزی و هعافیت بیمهای و هشوقنای بیمهای) بهرههنهد
گردد.
نکته :اگر جوینهدهكهار پها از گذرانهدن دوره همهدهاتي كهارورزی از
هعافیت بیمهای استفاده نکرده باشد ،هيتواند از یرح یارانه دسهتمزد
در نمان بنگاه و یا بنگاه هشموب دیگر استفاده نماید.
نشانی الکترونیکی سامانه پرداخت یارانه دستمزد

pyd.mcls.gov.ir

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل
دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل

ﻃﺮحﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺷﺮاﯾﻂ

ﻃﺮح ﮐﺎرورزي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪاي

ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ﮐﻤﺘﺮ از  35ﺳﺎل

ﮐﻤﺘﺮ از  35ﺳﺎل

ﻃﺮح ﻣﺸﻮق ﺑﯿﻤﻪاي

 -ﺣﺪاﮐﺜﺮ  37ﺳﺎل

 ﺣﺪاﮐﺜﺮ  38ﺳﺎل -ﺑ ﺮاي ذﮐﻮر دوره ﺧﺪﻣﺖ  38+ﺳﺎل

ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن

ﺧﺪﻣﺖ)ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﻻزم اﺳﺖ

ﻻزم اﺳﺖ

ﻻزم اﺳﺖ

ذﮐﻮر (

ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ

ﮐﺎرورز)دوره

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه (
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

 -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب
ﮐﺎرﮔﺎه

آدرس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

---

 -دﮐﺘﺮا ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

---

ﻣﻼك ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻨﮕﺎه در  12ﻣﺎه

ﻣﻼك ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻨﮕﺎه در  12ﻣﺎه

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎه در  2ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از

ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

 ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در دوﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

 -ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻣﻞ در دوره ﮐﺎرورزي

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد

ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻮادثﮐﺎرورزان

ﻣﯿﺰان ﻣﺸﻮق

 ﺑﺮاي ذﮐﻮر دوره ﺧﺪﻣﺖ  37 +ﺳﺎل -زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  45ﺳﺎل

-

 -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

 -ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه،ﮐﺎرورز ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد

---

ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در دو
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ )ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 20درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

اﻣﮑﺎن ﺟﺬب  1ﻧﻔﺮ ﮐﺎرورز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  2ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه

http://karvarzi.mcls.gov.ir

http://karvarzi.mcls.gov.ir

ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  36ﻣﺎه

---

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ در  12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ

-

ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ) ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ 30درﺻﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﺎل ﺟﺎري

ﻣﺪت دو ﺳﺎل

ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﺎل

 23درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر

http://moshavegh.mcls.gov.ir

 30درﺻﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﺎل ﺟﺎري

 5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ در  12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
)ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ(

http://pyd.mcls.gov.ir

