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
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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.
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