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دستورالعمل وام اشتغال روستایی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
وزیر
استانداران محترم سراسر کشور
با سالم و احترام

به پیوست دستورالعمل موضوع بند (ب) مواد  ۸و  ۹تصویب نامه شماره /۱۰۳۸۹۸ت ۵۴۶۹۱ه مورخ ۹۶.۸.۲۱
هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به حضورتان ارسال می شود .از جنابعالی انتظار دارم به منظور
حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی این طرح ،موارد زیر را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار دهید:
 -۱رئیس جمهور محترم بر دستاوردهای اشتغالی و آثار ملموس طرح در سال جاری تاکید داشته اند .توصیه می
شود عالوه بر سرعت ،دقت الزم در اجرای صحیح طرح مد نظر قرار گیرد.
 -۲شایسته است در اولین فرصت ممکن جلسه ای با ارکان اجرای طرح در استان برگزار و نسبت تبیین اهمیت و
روش اجرا اقدام گردد.
 -۳پایین بودن نرخ بهره می تواند موجب فرصت طلبی و سوداگری اشخاص گردد .عالوه بر مکانیسم های پیش
بینی شده در طرح ،مدیریت مستقیم جنابعالی برای پیشگیری از تجربه مجدد پاشیدن بود بسیار موثر خواهد بود.
 -۴همانطور که در دستورالعمل قید شده است ،بیش و پیش از پرداخت وام ،پیادهسازی برنامههای مداخالت
توسعه ای در روستاها برای ایجاد اشتغال ضرورت دارد .لطفا مدیریت فرمایید که پرداخت وام بر فرایند مداخالت
توسعه غالب نشده و آن را کم اهمیت ننمایند .در این راستا از نهادهای توسعهای ملی و منطقهای بهره گرفته
میشود که شیوهنامه مربوطه جداگانه در اختیار گذارده خواهد شد.
 -۵ممکن است در فرایند اجرا با مشکالتی به ویژه در بارگذاری اطالعات در سامانه ،برخورد شود .لطفاً در این گونه
موارد مساله به معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه اعالم تا در اسرع وقت اصالح الزم انجام شود.
 -۶در پایان سال جاری طرح و نحوه اجرای آن مورد بازنگری قرار میگیرد .بنابراین ،هم در نحوه اجرای طرح
بازنگری انجام می شود و هم در ظرفیت پیاده سازی بهینه طرح در استان ها .از آنجا که امکان جابجایی منابع تا
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میزان ۳۰درصد در اختیار کارگروه ملی میباشد ،حسن اجرای طرح در استان از منظر دستاورد اشتغالی مالک
ارزیابی عملکرد خواهد بود ،نه میزان وام تخصیص یافته.
 -۷دستیابی به اهداف طرح منوط به بسیج نمودن نهادهای مرتبط میباشد .بکارگیری ظرفیت سازمان فنی و
حرفه ای و سایر نهادهای دولتی و خصوصی حوزه آموزش مهارت متناسب با رسته فعالیتهای در اولویت و
همینطور موضوع سرمایهگذاری مورد انتظار است.
 -۸یکی از الزامات درست برای اجرای بهینه و پایدارسازی دستاوردهای این طرح تعبیه گروه ها و شرکت های
مشاوره برای ارائه خدمات قبل ،حین و پس از اجرای طرح های سرمایه گذاری است .فعال نمودن بخش خصوصی
در قالب نظام مشاوره هم خود موجب ایجاد اشتغال است و هم طرحهای هدف را موفق خواهد نمود .در این زمینه
شیوه نامهای اختصاصی متعاقبا از سوی معاونت کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه ابالغ می شود.
 -۹در صورتی که جنابعالی ایدهای جدید در اجرای طرح جهت اعمال در سراسر کشور دارید ،ارسال آن موجب
امتنان خواهد بود.
 -۱۰همانطور که در دستورالعمل اشاره شده است معاونت محترم اقتصادی استاندار مسئولیت کمیته نظارت بر
اجرای بهینه طرح را برعهده دارد .تقویت سازوکار نظارت قطعا منجر به افزایش اثربخشی و نیل به هدف خواهد
بود.
 -۱۱در پایان مایل است اشاره نماید که این طرح در صورت اجرای صحیح ،در بودجه سال  ۹۷منابع عظیمی را
برای اشتغال در اختیار خواهد داشت .اینجانب از شما درخواست می نماید تمام تالش خود را برای موفقیت این
طرح به کار گیرید.
از تالش شما سپاسگزاری می نمایم و از خداوند منان برای شما آرزوی سالمتی و توفیق دارم .علی ربیعی

رونوشت:
 -جناب آقای دکتر واعظی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور جهت استحضار
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