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هيأت وزیران در جلسه ، ایدار در مناطق روستایی و عشایریدر راستای حمایت از توسعه و ایجاد فرصت های شغلی پ

به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه  1396/ 8/ 17

( قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 7روستایی و مناطق محروم كشور و به استناد ماده )

. تصویب كرد جرایی قانون یاد شده راا نامه آیين – 1396 مصوب –ده از منابع صندوق توسعه ملی و عشایری با استفا

ن قانون مقرر گردید معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت بر اساس ای

ینی اميد و صندوق حمایت از كار آفر و توسعه تعاون و صندوق کقرض الحسنه نزد بانک های كشاورزی، پست بان

توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی سپرده گذاری كند تا این منابع صرف اعطای تسهيالت به اشخاص حقيقی و 

حقوقی غير دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهر های زیر ده هزار جمعيت با اولویت مناطق مرزی و عشایر 

 .شود

فقره وام در شهرستان های استان  4723بر اساس داده و اطالعات اخذ شده از سامانه كارا در استان خوزستان تعداد 

 94.3) فقره 4453اعطا گردیده است كه با توجه به نظارت ميدانی توسط دستگاه های اجرایی معرفی كننده تعداد 

درصد( به دالیل مختلف نتوانسته اند مراحل اجرایی  5.7طرح ) 270از طرح ها به بهره برداری رسيده اند ولی  درصد(

 را به اتمام برسانند. 

 ( درصد طرح بهره برداری شده از كل طرح های تسهيالت گيرنده طرح تعهد اشتغال1نمودار )

 

شهرستان های بيشترین تعداد تسهيالت طرح تعهد اشتغال در می توان اعالم داشت  1بر اساس نتایج جدول شماره 

پارت، حميدیه و كارون جذب شده است. بر زایذه، دزفول و دشت ازادگان و كمترین تعداد آن نيز در شهرستان های د

طرح به بهره برداری رسيده اند كه بيشترین  4453طرح تعداد  4723اساس نظارت های صورت گرفته شده از تعداد 

94.3

5.7

بهره برداری شده

بهره برداری نشده
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شوشتر، كرخه و دزفول و كمترین ميزان بهره برداری از طرح ها  درصد طرح های بهره برداری شده در شهرستان های

 در شهرستان های هندیجان، اميدیه و اهواز می توان جستجو نمود.

 به تفكيک شهرستانتعداد طرح و تعداد پروژه های به بهربرداری رسيده  (1جدول)

درصد طرح بهره 

 برداری شده

تعداد طرحهای بهره 

 برداری شده
 ستانشهر تعداد طرح

 آبادان 248 231 93.1

 آغاجاری 71 69 97.2

 اميدیه 76 62 81.6

 اندیكا 322 287 89.1

 اندیمشک 213 204 95.8

 اهواز 73 61 83.6

 ایذه 626 584 93.3

 باغملک 339 326 96.2

 باوی 33 31 93.9

 بندرماهشهر 85 83 97.6

 بهبهان 152 148 97.4

 حميدیه 14 12 85.7

 خرمشهر 207 184 88.9

 دزپارت 11 10 90.9

 دزفول 537 534 99.4

 دشت آزادگان 416 408 98.1

 رامشير 31 28 90.3

 رامهرمز 140 119 85.0

 شادگان 39 37 94.9

 شوش 248 241 97.2

 شوشتر 62 62 100.0

 كارون 31 26 83.9

 كرخه 35 35 100.0

 گتوند 119 116 97.5

 اللی 219 206 94.1

 مسجدسليمان 124 118 95.2

 هفتگل 57 54 94.7

 هندیجان 66 52 78.8

 هویزه 129 125 96.9

 استان 4723 4453 94.3
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 ( جانمایی طرح های تسهیالت گیرنده طرح تعهد اشتغال روستاییان و عشایر1شکل)
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عملکرد در جذب تعداد اعتبارات به کمیته این قانون بیشترین ل در بین دستگاه های اجرایی مشمو 2بر اساس نتایج جدول شماره 

درصد از تعداد فقره های تسهیالت دریافتی را  67امداد امام خمینی و وزرات کشاورزی اختصاص دارد که این دو دستگاه حدود 

 شامل می شوند.

 اجرایی به تفكيک دستگاهتعداد طرح و تعداد پروژه های به بهربرداری رسيده  (2جدول)

درصد طرح بهره 

 برداری شده

تعداد طرحهای 

 بهره برداری شده
 دستگاه اجرایی تعداد طرح

 اداره كل ورزش وجوانان 6 3 50.0

 بنياد شهيد و ایثارگران 38 33 86.8

 سازمان بهزیستی 139 136 97.8

 سازمان امور عشایر ایران 83 82 98.8

 سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 134 122 91.0

 سازمان شيالت 1 1 100.0

 صندوق كارآفرینی اميد 646 613 94.9

 كميته امداد امام خمينی 2015 1957 97.1

 معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور 1 1 100.0

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 18 15 83.3

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 2 1 50.0

 كشاورزیوزارت جهاد  1119 1026 91.7

 وزارت راه و شهرسازی 1 0 0.0

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 519 462 89.0

 وزارت كشور 1 1 100.0

 جمع 4723 4453 94.3

 

بیشترین تعداد اشتغال تعهد شده در شهرستان های دزفول، ایذه و آبادان می  3ماره شبر اساس اطالعات به دست آمده از جدول 

بر طرح ها باشد که بسته به تعداد طرح تسهیالت گیرنده در ان شهرستان ها دارای نسبت متقارنی می باشد ولی نتایج نظارت 

هیالت سنتایج بررسی های ت زادگان می باشد.آشت بیشترین تعداد اشتغال ایجاد شده به ترتیب در شهرستانهای دزفول، ایذه و د

اشتغال روستاییان نشان می دهد بیشترین میزان انحراف در شغل های ایجاد شده در شهرستان های آبادان و باغملک به وجود 

رین سهم مده است. با توجه به میزان تسهیالت پرداختی در هر شهرستان می توان اعالم داشت حمیدیه، کارون و اهواز بیشتآ

اطالعات  قبررسی دقیاعتبارات در ازای هر طرح را داشته و به عنوان دیگر طرح های با سرمایه گذاری باالتر مورد نیاز بوده است. 

میلیون ریال تسهیالت پرداخت گردیده است که این نرخ   553.4بیانگر این موضوع است که به ازای هر شغل تعهد شده در استان 

میلیون   635.9شغل ایجاد نماید و میزان تسهیالت پرداختی به ازای هر شغل ایجاد شده به رقم یک صدی توانسته در 13با افزایش 
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شغل ایجاد  7441شغلی که تعهد شده بود  8550میلیون ریال تسهیالت پرداختی به ازای  4731465رسیده است. در واقع به ازای 

 شده است. 

 

 ده قانون تعهد اشتغال روستاییان و عشایر به تفکیک شهرستان( درصد طرح های بهره برداری ش2شکل)
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 شهرستان تفکیک به اشتغال تعهد و ایجاد شده و مبلغ تسهیالت تعداد (3)جدول

تسهيالت پرداخت شده در ازای 

 شغل )نفر بر ميليون ریال(
متوسط نرخ 

تسهيالت در 

 ازای هر طرح

مبلغ تسهيالت 

 )ميليون ریال(

 اشتغال)نفر(
 شهرستان

 تعهد شده ایجاد شده تعهد شده ایجاد شده

 آبادان 861 385 408878 1648.7 474.9 1062.0

 آغاجاری 75 60 23410 329.7 312.1 390.2

 اميدیه 123 85 62240 818.9 506.0 732.2

 اندیكا 423 381 202751 629.7 479.3 532.2

 اندیمشک 315 350 190290 893.4 604.1 543.7

 اهواز 272 200 260129 3563.4 956.4 1300.6

 ایذه 991 863 516629 825.3 521.3 598.6

 باغملک 571 367 316401 933.3 554.1 862.1

 باوی 118 89 82650 2504.5 700.4 928.7

 بندرماهشهر 139 166 63100 742.4 454.0 380.1

 بهبهان 219 243 111804 735.6 510.5 460.1

 حميدیه 71 45 80770 5769.3 1137.6 1794.9

 خرمشهر 274 235 127530 616.1 465.4 542.7

 دزپارت 11 20 2750 250.0 250.0 137.5

 دزفول 1033 973 676269 1259.3 654.7 695.0

 دشت آزادگان 525 567 206399 496.2 393.1 364.0

 رامشير 62 50 26715 861.8 430.9 534.3

 رامهرمز 227 249 112558 804.0 495.9 452.0

 شادگان 103 78 86590 2220.3 840.7 1110.1

 شوش 541 507 306626 1236.4 566.8 604.8

 شوشتر 137 186 127532 2057.0 930.9 685.7

 كارون 174 136 152030 4904.2 873.7 1117.9

 كرخه 36 35 18000 514.3 500.0 514.3

 گتوند 211 150 190676 1602.3 903.7 1271.2

 اللی 342 353 83374 380.7 243.8 236.2

 مسجدسليمان 193 168 78705 634.7 407.8 468.5

 هفتگل 79 146 37080 650.5 469.4 254.0

 هندیجان 240 169 95900 1453.0 399.6 567.5

 هویزه 184 185 83679 648.7 454.8 452.3

 استان 8550 7441 4731465 1001.8 553.4 635.9
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نشان می دهد که در بین دستگاه های اجرایی به ترتیب جهادکشاورزی، کمیته امداد امام خمینی و صنعت،معدن  4نتایج جدول شماره 

و تجارت بیشترین میزان شغل تعهد شده را داشتند ولی در تعداد شغل ایجادی به ترتیب کمیته امداد امام خمینی، جهادکشاورزی و 

شترین میزان اشتغال را ایجاد نمودند به عبارت دیگر دستگاه ها حمایتی بیشترین کارایی را در تخصیص صندوق کارآفرینی امید بی

جهاد کشاورزی، کمیته  میزان منابع تسهیالت در استان در منابع به گروه های هدف این قانون داشتند. الزم به ذکر است بیشترین

را جذب نمودند.  عدرصد مناب 80به عبارت دیگر این سه دستگاه حدود  جذب شده است، کهامداد خمینی و صنعت معدن و تجارت 

میلیون ریال سرمایه گذاری در کمیته امداد و  300نشان می دهد به ازای حدود  ایجاد شدهمیزان تسهیالت پرداختی به ازای شغل 

را در دستگاه های حمایتی جستجو صندوق کارآفرینی امید میتوان یک شغل ایجاد نمود و اثر گذاری بیشتر این گونه تسهیالت 

 نمود.

 دستگاه اجرایی تفکیک به اشتغال تعهد و ایجاد شده و مبلغ تسهیالت تعداد (4)جدول

تسهيالت پرداخت شده 

در ازای شغل )نفر بر 

 ميليون ریال(

متوسط نرخ 

تسهيالت در 

 ازای هر طرح

مبلغ 

تسهيالت 

)ميليون 

 ریال(

 اشتغال)نفر(
 دستگاه اجرایی

 تعهد شده ایجاد شده تعهد شده شده ایجاد

 اداره كل ورزش وجوانان 17 10 15810 2635.0 930.0 1581.0

 بنياد شهيد و ایثارگران 100 93 55420 1458.4 554.2 595.9

 سازمان امور عشایر ایران 112 116 93182 1122.7 832.0 803.3

 سازمان بهزیستی 218 155 75708 544.7 347.3 488.4

 سازمان شيالت 5 5 2000 2000.0 400.0 400.0

 سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 346 220 195244 1457.0 564.3 887.5

 صندوق كارآفرینی اميد 1047 1114 302197 467.8 288.6 271.3

 كميته امداد امام خمينی 2251 2704 819268 406.6 364.0 303.0

 معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور 8 1 5500 5500.0 687.5 5500.0

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 29 8 23700 1316.7 817.2 2962.5

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 9 8 13500 6750.0 1500.0 1687.5

 وزارت جهاد كشاورزی 2796 2028 2296376 2052.2 821.3 1132.3

 وزارت راه و شهرسازی 350 17 150000 150000.0 428.6 8823.5

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1259 958 681060 1312.3 541.0 710.9

 وزارت كشور 3 4 2500 2500.0 833.3 625.0

 جمع 8550 7441 4731465 1001.8 553.4 635.9

 


