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 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 ریوز

 محترم سراسر کشور استانداران

 سالم و احترام با

 

 ۹۶.۸.۲۱ه مورخ ۵۴۶۹۱ت /۱۰۳۸۹۸نامه شماره  بیتصو ۹و  ۸دستورالعمل موضوع بند )ب( مواد  وستیپ به

و  ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیقانون حما ینامه اجرا نیموضوع آئ رانیمحترم وز ئتیه

انتظار دارم به منظور  ی. از جنابعالشود یبه حضورتان ارسال م یبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریعشا

 :دیقرار ده ژهیرا مورد توجه و اهتمام و ریطرح، موارد ز نیا یو اثربخش یکارآمد یحداکثر ساز

 یم هیداشته اند. توص دیتاک یآثار ملموس طرح در سال جارو  یاشتغال یجمهور محترم بر دستاوردها سیرئ -۱

 .ردیطرح مد نظر قرار گ حیصح یشود عالوه بر سرعت، دقت الزم در اجرا

و  تیاهم نییطرح در استان برگزار و نسبت تب یبا ارکان اجرا یفرصت ممکن جلسه ا نیاست در اول ستهیشا -۲

 روش اجرا اقدام گردد.

 شیپ یها سمیاشخاص گردد. عالوه بر مکان یو سوداگر یتواند موجب فرصت طلب یبودن نرخ بهره م نییپا -۳

 موثر خواهد بود. اریبود بس دنیاز تجربه مجدد پاش یریشگیپ یبرا یجنابعال میمستق تیریشده در طرح، مد ینیب

مداخالت  یهابرنامه یسازدهایاز پرداخت وام، پ شیو پ شیشده است، ب دیهمانطور که در دستورالعمل ق -۴

مداخالت  ندیکه پرداخت وام بر فرا دییفرما تیریاشتغال ضرورت دارد. لطفا مد جادیا یدر روستاها برا یتوسعه ا

بهره گرفته  یاو منطقه یمل یاتوسعه ینهادهاراستا از  نی. در اندیننما تیتوسعه غالب نشده و آن را کم اهم

 گذارده خواهد شد. اریمربوطه جداگانه در اخت نامهوهیکه ش شودیم

گونه  نیاطالعات در سامانه، برخورد شود. لطفاً در ا یدر بارگذار ژهیبه و یاجرا با مشکالت ندیممکن است در فرا -۵

 وزارتخانه اعالم تا در اسرع وقت اصالح الزم انجام شود. نیو اشتغال ا ینیموارد مساله به معاونت توسعه کارآفر

طرح  یهم در نحوه اجرا ن،ی. بنابراردیگیقرار م یآن مورد بازنگر یطرح و نحوه اجرا یسال جار انیدر پا -۶

منابع تا  ییطرح در استان ها. از آنجا که امکان جابجا نهیبه یساز ادهیپ تیشود و هم در ظرف یانجام م یبازنگر
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مالک  یدر استان از منظر دستاورد اشتغال طرح یحسن اجرا باشد،یم یکارگروه مل اریدرصد در اخت۳۰ زانیم

 .افتهی صیوام تخص زانیعملکرد خواهد بود، نه م یابیارز

و  یسازمان فن تیظرف یری. بکارگباشدیمرتبط م ینمودن نهادها جیبه اهداف طرح منوط به بس یابیدست -۷

و  تیدر اولو یهاتیحوزه آموزش مهارت متناسب با رسته فعال یو خصوص یدولت ینهادها ریو سا یحرفه ا

 مورد انتظار است. یگذارهیموضوع سرما طورنیهم

 یگروه ها و شرکت ها هیطرح تعب نیا یدستاوردها یدارسازیو پا نهیبه یاجرا یاز الزامات درست برا یکی -۸

 یاست. فعال نمودن بخش خصوص یگذار هیسرما یطرح ها یو پس از اجرا نیارائه خدمات قبل، ح یمشاوره برا

 نهیزم نیهدف را موفق خواهد نمود. در ا یهااشتغال است و هم طرح جادیدر قالب نظام مشاوره هم خود موجب ا

 شود. یوزارتخانه ابالغ م نیو اشتغال ا ینیمعاونت کارآفر یمتعاقبا از سو یاختصاص یانامه وهیش

ارسال آن موجب  د،یطرح جهت اعمال در سراسر کشور دار یدر اجرا دیجد یادهیا یکه جنابعال یدر صورت -۹

 امتنان خواهد بود.

نظارت بر  تهیکم تیاستاندار مسئول یهمانطور که در دستورالعمل اشاره شده است معاونت محترم اقتصاد -۱۰

به هدف خواهد  لیو ن یاثربخش شیسازوکار نظارت قطعا منجر به افزا تیطرح را برعهده دارد. تقو نهیبه یاجرا

 بود.

را  یمیمنابع عظ ۹۷در بودجه سال  ح،یصح یطرح در صورت اجرا نیکه ا دیاست اشاره نما لیما انیدر پا -۱۱

 نیا تیموفق یتمام تالش خود را برا دینما یاز شما درخواست م نجانبیخواهد داشت. ا اریاشتغال در اخت یبرا

 .دیریطرح به کار گ

 یعیرب یدارم.  عل قیو توف یسالمت یشما آرزو یو از خداوند منان برا مینما یم یتالش شما سپاسگزار از

 

 :رونوشت

 جمهور جهت استحضار سیدفتر محترم رئ سیرئ یدکتر واعظ یجناب آقا -


