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  : 64389 شماره                                                                         
   15/4/1398تاریخ                                                                                                                 

  "دپرداخت یارانه دستمزطرح دستورالعمل "    

قانون احکام دائمـی برنامـه توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري         32ماده  4اجراي تبصره  در راستاي
رخـوردار از  مجلس شوراي اسالمی مبنی بر حمایت از مناطق غیر ب 10/11/1395اسالمی ایران موضوع مصوبه مورخ 

هـاي  ، سیاستکل کشور )1398(و ) 1397(هاي لقانون بودجه سا )18(قوانین بودجه سنواتی بویژه تبصره  ،اشتغال
اشـتغال،   هـاي کلـی  و بنـدهایی از سیاسـت   هاي اجـراي برنامـه ششـم توسـعه     بینی شده در قانون بودجه سالپیش

 دسـتورالعمل "، هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی    هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی و سیاستسیاست
  .گرددبا اولویت مناطق کم برخوردار از اشتغال به شرح زیر جهت اجرا ابالغ می "زدپرداخت یارانه دستمطرح 
  تعاریف و مفاهیم: 1بخش 
  :دنروبکار میمربوط  در معانی مشروح زیراصطالحات  ،دستورالعملدر این  :1ماده 

پـردازي بـراي مـدت    یمـه شود که فاقد سابقه بسال اطالق می 35تا  20به افراد بیکار بین  :شغل اولینیروي کار  -

  .باشددر دو سال گذشته ماه یا بیشتر  شش

قـانون  ) 2(مـاده  ) 4(و بند جمهوري اسالمی ایران قانون کار ) 3(شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده  :کارفرما -
 .را برعهده دارد دستورالعملها و مؤسسات موضوع این شده و اداره کارگاه تأمین اجتماعی تعریف 

) 3(و بنـد  جمهـوري اسـالمی ایـران    قانون کار ) 4(موضوع ماده  فعالهاي خصوصی و تعاونی کارگاه به :کارگاه -

 .شود اطالق می قانون تأمین اجتماعی) 2(ماده 

ـ  نیروي کار شـغل اولـی  بابت بخشی از دستمزد ماهانه صورت ه ب توسط دولتوجهی است که  :یارانه دستمزد - ه ب
 .شودمیپرداخت ، دستورالعملین کارفرماي موضوع ابه  عنوان یارانه

 .آن است شهرستانی/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهاي استانی منظور :دستگاه هماهنگ کننده -

  اهداف: 2بخش 
  :عبارتند از دستورالعملاجراي این اصلی اهداف  :2ماده 
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 ي تولیـد و اشـتغال در راسـتاي    به منظور پایدار براي کارفرماجدید نیروي کار بکارگیري هاي کاهش هزینه
 ؛تقویت اقتصادي دانش بنیان

 التحصیالن دانشگاهی در بازار کارافزایش فرصت اشتغال براي فارغ. 

  هاي اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی؛در بنگاهو رقابت پذیري حمایت از ارتقاء تولید داخلی 

 وصی و تعاونی در مناطق کم برخوردار؛ هاي فعال بخش خصارتقاء سطح سرمایه انسانی کارگاه 

  دامنه پوشش: 3بخش 
  :3ماده

باشـد، بـا اولویـت    ها بـاالتر از نـرخ بیکـاري کشـور مـی     هاي کم برخوردار از اشتغال که نرخ بیکاري آنشهرستان - 1
وس و مسـکن از  هاي داراي نرخ بیکاري باالتر از میانگین استانی، مطابق آخرین سرشماري عمومی نفشهرستان

 .مشمول این دستورالعمل هستند) 1395سال (  نوي مرکز آمار ایراس

، مطـابق آخـرین   مرکز استان که نرخ بیکاري آنهـا بـاالتر از متوسـط نـرخ بیکـاري اسـتان      هاي شهرستان: تبصره
در طول اجراي برنامه پنج سـاله ششـم    ،باشداز سوي مرکز آمار ایران میاعالم شده و مسکن  اري نفوسمشسر

 .باشندشمول اجراي طرح یارانه دستمزد میور، متوسعه کش

التحصـیالن  بـا اولویـت فـارغ    و بـاالتر، ) دیـپلم ( کار شغل اولی شامل افراد داراي تحصـیالت متوسـط  نیروي -2
  .شش ماه سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد دانشگاهی که بیش از

یافته براي پرداخت یارانـه دسـتمزد را بـراي تثبیـت     تخصیص درصد از منابع 30توانند تا سقف ها میاستان -3
  . دار با تایید کارگروه تسهیل و رونق تولید استان اختصاص دهندهاي مشکلاشتغال در بنگاه

درصـد نیـروي کـار     50مندي هر کارگاه براي استفاده از نیروي کار شـغل اولـی معـادل حـداکثر     سقف بهره :4ماده 
   .موجود است

بـر اسـاس لیسـت بیمـه     ،  1398جدیدالتاسـیس در سـال    هـاي بنگاهپنجاه درصد از نیروهاي شاغل شده  :1تبصره 
  .شونداز یارانه دستمزد برخوردار میارسالی به سازمان تامین اجتماعی، 

 . این ماده معاف هستندموضوع درصد  50از شرط رعایت سقف » 7«هاي موضوع تبصره ذیل ماده بنگاه: 2تبصره 

 شرایط احراز :4بخش 

  :دباید داراي شرایط زیر باش دستورالعملي از مزایاي این مندجهت بهره کار شغل اولینیروي :5ماده 
 ؛بیشتر نباشدتمام  سال35از سال کمتر و  20از  نیروي کار شغل اولیسن  )1

 نداشته باشد؛ تامین اجتماعیسازمان  نزدحق بیمه  ماهشش  بیشتر از پرداختسابقه  )2

 .مشغول به کار شده باشد دستورالعملهاي موضوع این در یکی از کارگاه جراي این دستورالعملر زمان اد )3
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و یا بر اسـاس حکـم دادگـاه کفالـت اعضـایی از خـانواده خـود را         نیروي کار شغل اولی مرد که متاهل بوده )4
ند یا فرزندان خـود  و یا  نیروي کار بیکار زن که سرپرست خانواده بوده و سرپرست فرز دنداشته باش برعهده

باشند و براي سایر نیروي کار ت برخورداري از یارانه دستمزد میدر اولوید نه داررا بنا به تایید دادگاه برعهد
پـذیر خواهـد   دستمزد امکانمندي از یارانه بهره ،شغل اولی پس از به کار گماري متقاضیان مشمول این بند

  .شد

مندي از معافیت بیمه، مشـمول یارانـه   بیمه سهم کارفرما در مدت زمان بهرهمشمول معافیت حق کارورزان  :6ه ماد
   . دستمزد نمی باشند

-بیکـار شـده   -دستورالعملاین  17ماده  2موضوع بند  - کارفرمارایط نیروي کار شغل اولی که به دلیل ش : 1 تبصره

) 3( ی از محـدودیت ایـن تبصـره و بنـد    نـزد کارفرمـاي قبلـ   از یارانه دستمزد  منديبه میزان مدت زمان بهره ،است
    .باشد می  مستثنی

 .الزامی نیستسال  35 سنی  رعایت شرط ،شغل اولی متقاضی  بیکار براي زنان سرپرست خانوار: 2تبصره 

  :دباید داراي شرایط زیر باش دستورالعملمندي از مزایاي این جهت بهره کارگاه: 7ماده 
  خدمات کشوري باشد؛ مدیریت قانون 5ایی موضوع ماده راي مجوز فعالیت از دستگاه اجردا - 1

 داراي کد بیمه کارگاهی تأمین اجتماعی باشد؛ - 2

  ؛باشد احراز شده فعال بودن کارگاه در زمان اجراي برنامه یارانه دستمزد بر مبناي لیست بیمه تأمین اجتماعی - 3

  .گمارده باشدبکار حاضر دستورالعملمطابق  را نیروي کار شغل اولی - 4

  :مندي از مزایاي این دستورالعمل قرار دارندزیر در اولویت بهره  هايکارگاه :تبصره
 ؛با معرفی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريآپ و استارت بنیاندانش  هايکارگاه - 1

 نشان سبز از سازمان حفاظت محیط زیست؛ هاي داراي کارگاه - 2

 از ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی؛ نشان اقتصاد مقاومتی  اي هاي دارکارگاه - 3

 ؛ملی ساالنه کارآفرینی و تعاونی هاي هاي برگزیده در جشنوارهکارگاه - 4

 از صادرات در سامانه نیما؛  هاي صادرات محور مشروط به ثبت ارز ناشیکارگاه - 5

اعـالم وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و     بنا بـر  اساسی و ضروري  تولیدکنندگان محصوالت مورد نیاز کاالهاي  - 6
  .وزارت جهاد کشاورزي

  دستمزد یارانه پرداخت میزانو مدت: 5بخش 
با تایید دستگاه هماهنگ کننده تا سـقف   هر نیروي کار شغل اولی ءبه ازا طول دوره پرداخت یارانه دستمزد :8ماده 

   .است ماه12
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 است که بر اسـاس صـورت   مصوب شوراي عالی کارل دستمزد درصد حداق 30یارانه دستمزد، معادل میزان  :9ماده 
  .شودمزد ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و پرداخت می وضعیت

مین أسـازمان تـ   ییـد أتمبنی برناظر دستگاه  روز کاري پس از اعالم 7 تا مکلف است حداکثر موسسه عامل :10ماده 
 کارفرمـا  بـه حسـاب  یارانـه دسـتمزد    واریزنسبت به  ،کارفرماسط تو شغل اولیحق بیمه پرداخت  بر اساساجتماعی 

   .اقدام نماید
و یـا زنـان بیکـار    جـذب شـده    شـغل اولـی  نیـروي کـار   منوط به پرداخت حق بیمه  پرداخت یارانه دستمزد :تبصره

   .است از سوي کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی ،سرپرست خانوار
  دستمزد انهپرداخت یار فرایند بررسی و: 6بخش 
  :و پرداخت یارانه دستمزد به شرح زیر است  فرایند بررسی: 11ماده 
 ؛دستگاه هماهنگ کنندهاز سوي  موسسه عامل و تأمین اعتبار مورد نیاز اجراي برنامهتعیین  )1

 نزد موسسه عامل؛ از سوي کارفرما افتتاح حساب )2

دسـتگاه  ین اجتمـاعی توسـط کارفرمـا بـه     ارائه صورت وضعیت مزد ماهانه کارگاه پس از تأیید سازمان تـأم  )3
 ؛شهرستان هماهنگ کننده

و نتـایج بازرسـی انجـام گرفتـه      بررسی لیست بیمه ارائه شده و تطبیق آن با قرارداد بکارگماري شغل اولـی  )4
شهرستان و ارسال فهرست مشـمولین مـورد تأییـد جهـت دریافـت       اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیتوسط 

 ؛ستاندستگاه هماهنگ کننده ا  مجريبه ) شخصات کارفرما و نیروي کار شغل اولیم(یارانه دستمزد 

 ؛)وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی(دستگاه هماهنگ کننده ارسال فهرست مشمولین مورد تأیید به  )5

ه بارسال و دستگاه هماهنگ کننده  از سوي دستور پرداخت یارانه دستمزدصدور تایید فهرست مشمولین و  )6
  ؛ه عاملموسس

از سـوي موسسـه    هماهنـگ کننـده  به دستگاه  ماهانه واریز یارانه دستمزد به حساب کارفرما و ارائه گزارش )7
  .عامل

  :به شرح زیر است استانی هماهنگ کنندهدستگاه وظایف :12ماده 
 اجراي برنامه؛ جهترسانی در سطح استان اطالع )1

اسـتفاده از ظرفیـت آنهـا در معرفـی      بـه منظـور   هاخصوصی و تعاونی استان هاي بخشهماهنگی با تشکل )2
 واحدهاي اقتصادي مشمول استفاده از مزایاي این طرح؛

 و یا زنان سرپرست خانوار قرارداد کار تنظیمی بین نیروي کار شغل اولی مشمولیت کارگاه و و تأییدبررسی  )3
 ؛کارفرماو 

 یارانه دستمزد؛ طرح از مزایاي کارفرما منديبهرهتعیین ظرفیت کارگاه بر اساس لیست بیمه جهت  )4
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 ؛دستورالعمل11 ماده 5و  4بندهاي مشارکت در اجراي طرح بر اساس  )5

 ؛دستگاه ناظرو ارائه گزارش ماهانه به  طرحنظارت مستمر بر فرایند اجراي پایش عملیاتی و )6

  .بررسی و تایید بیکار بودن متقاضیان کار شغل اولی و یا زنان سرپرست خانوار )7
  :استبه شرح زیر هماهنگ کننده در سطح ملی ایف دستگاه وظ: 13ماده 

 ؛دستورالعملیارانه دستمزد بر اساس این طرح اجراي  منابع اعتباري الزم جهت تخصیصتامین و  ،پیگیري )1

 عامل؛موسسه تعیین  )2

 تعیین سهم استانی؛ )3

 تأیید و صدور دستور پرداخت یارانه دستمزد به موسسه عامل؛ )4

 ؛ارانه دستمزدی طرحنظارت بر اجراي  )5

 .و سازمان برنامه و بودجه کشور شوراي عالی اشتغالجهت ارائه به شش ماهه  تهیه گزارشات )6

  منابع مالی: 7بخش 
  :شودمیمین أتزیر  محل منابعاز  دستورالعملمنابع مالی اجراي این  :14ماده 

 ؛عمومی اشتغال در قانون بودجه سنواتیمنابع  )1

 ؛)هاکردن یارانهقانون هدفمند 7ماده ( هایارانه کردنفمندمنابع ناشی از اجراي قانون هد )2

  .هاي مردمیسایر منابع و کمک )3
  مجدد يو برقرارموارد قطع : 8بخش 

 :شوددر موارد زیر پرداخت یارانه دستمزد قطع می :15اده م

گاه بر اسـاس  کاردر یا اثبات صوري بودن اشتغال به کار وي شغل اولی نیروي کار  اشتغال به کاراحراز عدم  )1
  ؛گزارش بازرس تأمین اجتماعی یا بازرس کار

  ؛قرارداد کار شغل اولی در مراجع ذیصالح ، فسخ یا خاتمهاحراز بطالن )2
هماهنـگ  دسـتگاه  بـراي   استخدام نیروي کار شغل اولـی نسبت به زمان  شاغلین کارگاهاحراز کاهش تعداد  )3

 کننده 

  .استاز شمول این بند مستثنی فوت و از کار افتادگی ،کاهش تعداد شاغلین به دلیل بازنشستگی :تبصره

یارانه دستمزد عدم اشتغال شغل اولی در کارگاه محرز شود کارفرما عـالوه بـر   طرح   در هر مرحله از اجراي :16ماده 
و  داز مزایـاي برنامـه یارانـه دسـتمز     استرداد کل یارانه دریافتی به حساب موسسه عامل، تا پایان اجراي برنامه ششم

  .شود محروم میزایی هاي اشتغالسایر برنامهکمکهاي بالعوض 
  :گرددمی یارانه دستمزد مجدداً برقرار زیر در موارد: 17ماده 
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 دسـتورالعمل  ایـن  15مـاده  در دالیلی غیر از موارد مندرج به کارفرما کار شغل اولی و نیروي چنانچه رابطه  )1
نیـروي کـار   است نسبت به برقراري مجدد یارانه دسـتمزد  مجاز  استانی هماهنگ کنندهدستگاه قطع شود 
 . اقدام نمایددیگر مشروط به جذب در کارگاهی شغل اولی 

مجبـور بـه    ...)اه و فـوت، ورشکسـتگی، تعطیلـی کارگـ    (کار شغل اولی که به دلیـل شـرایط کارفرمـا    نیروي )2
مجموعـا تـا    ،ه دستمزد کارگـاه قبلـی  با احتساب سابقه دریافت یاران کارگاه دیگرتواند درمی شود،جابجایی 

 .گردد برخوردار از یارانه دستمزد دستورالعملبر اساس مفاد این ماه 12سقف 

  نظارت و ارزیابی: 9بخش 

نسبت به حسن اجراي این دستورالعمل در ) پایش(رسانی و نظارت عملیاتیمسئولیت هماهنگی، اطالع :18ماده 
شهرستانی آن و نظارت عالیه نیز به عهده سازمان / ه و واحدهاي استانیها بر عهده دستگاه هماهنگ کننداستان

  .برنامه و بودجه کشور می باشد
  .تنظیم و از زمان ابالغ الزم االجرا است ،تبصره 8 ماده و18مشتمل بر  دستورالعمل این

  




