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گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

مقدمه
قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی از زمره مهمترین اسناد باالدستی در جهتگیری ماموریتها و اهداف دستگاهها میباشد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1396-1400در  14اسفند ماه سال
 1395در 20بخش مشتمل بر  124ماده مرتبط با قوانین برنامه ششم توسعه 73،ماده قانونی مرتبط با احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور به همراه بندها و تبصرههای مربوط به آن ،به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و اجرای آن از ابتدای سال 1396
به صورت رسمی آغاز شد.
با توجه به ماده ( )121قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که اشعار میدارد:
دولت مکلف است گزارشهای نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم ،شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون،
احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید؛
«لذا به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه ،دستگاههای اجرایی مکلفند
تا پایان شهریور ماه هرسال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذیربط سال قبل را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسلیم نمایند»
در این راستا مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری برای تدوین عملکرد برنامه سالیانه توسعه با هماهنگی سازمان برنامه
و بودجه ،در سامانهای که (سامانه رصد و ارزیابی برنامههای توسعه  -رابت به آدرس  )https://rabet.mporg.irتوسط سازمان
یاد شده طراحی و ایجاد گردیده ،نسبت به تهیه گزارشهای خواسته شده با همکاری معاونتهای تخصصی مینماید.
گزارش پیوست ،دربرگیرنده مجموعه اقدامات و عملکرد وزارت متبوع از احکام برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در طی برنامه مزبور در پنج فصل به شرح ذیل تا پایان سال 98می باشد:
 -1فصل اشتغال
 -2فصل تعاون
 -3فصل رفاه و تامین اجتماعی  -امور حمایتی و توانمندسازی
 -4فصل رفاه و تامین اجتماعی  -بیمه های اجتماعی
 -5فصل ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
مهمترین احکام برنامه ششم توسعه کشور مرتبط با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ردیف

فصل

تعداد ماده ،بند،
جزء

شماره ماده ،بند ؛جزء

1

اشتغال

11

ماده  - 3ماده 4بند ز -ماده  102بند ب -ماده  27بند الف - 1ماده - 71
ماده 24بند ج  - 3ماده  4بند پ  -ماده  120بند الف  -ماده 4بند ت -ماده
 64بند ث -ماده 48ج 3

2

تعاون

2

ماده  - 19ماده 24

3

4
5

6

رفاه و تامین
اجتماعی -امور
حمایتی و
توانمندسازی
رفاه و تامین
اجتماعی-
بیمههای اجتماعی
رفاه و تامين
اجتماعي -
صندوقهای بیمهای
و بازنشستگی

21

12
2

ماده 12بند ب ،پ  -ماده  - 79ماده  104بند الف -ماده  80الف جزء1
ماده  80بند ب ،1بند ت،بند پ ،1،بند ث  - 3ماده  80بندح  -ماده ،81ماده
 27الف  - 10ماده  64بند ر  -ماده  - 78ماده  80ب  - 2ماده  80ج - 1
ماده  80ج  - 2ماده  83الف  -ماده  83ب ،ماده80چ - 2ماده 80چ1
ماده  -84ماده  - 81ماده  7ث  -ماده  12الف  -ماده  12الف تبصره  -ماده
 12ب  -ماده - 82ماده  82تبصره  -ماده  75تبصره  - 4ماده  103بند
ب  -ماده 28بند ت  -ماده 92بند ح
ماده  2بند ت -ماده  / 43ب

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

اینفوگرافی عملکرد
و اهداف کمی برخی از احکام برنامه ششم توسعه
دستاوردهای ایجاد فرصت های شغلی از محل برنامه های اشتغال زایی.
عملکرد اهداف کمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به تفکیک گروه های هدف.
شاخص های منتخب حوزه تعاون.
اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص ماده  78قانون برنامه ششم توسعه.
اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص سایر احکام قانون برنامه ششم توسعه.
وضعیت جویندگان کار ،فرصت های شغلی و بکارگماری در دفاتر کاریابی غیردولتی و اعزام نیروی کار به خارج.
افزایش مهارت و تخصص نیروی کار با ارائه آموزش های مهارتی.
وضعیت ارائه تسهیالت به شرکت های تعاونی دانش بنیان و طرح روستا.
تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون.
ضمانت های مصوب و صادره صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون.
میزان افزایش مستمری مددجویان.

7

2

هزار نفر

هزار نفر

37.6

سال 96

نهادهای حمایتی

3

ماده 3

4

2

1

هزار نفر

جایگزین نیروی آماده کار
ایرانی بهجای خارجی

1

هزار نفر

81.6

هزار نفر

28.2

هزار نفر

سال 96

برنامه تبصره 18
دستگاههای اجرایی

برنامه اشتغال پایدار
در مناطق روستایی و
عشایری

6.4 26.3

سال 97

3

4

هزار نفر

18.6 169.1

سایر محورها
5 22.3

سال 98

پیادهسازی الگوی
مشاغل خانگی

برنامه اشتغال
فرگیر و حمایت
مالی آن (تکاپو)

38.3

هزار نفر

32.1 212.8

سال 98

سال 97

سال 96

برنامههای توسعه کسب و کار در مناطق روساتیی و شهری

سال 98

افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیالن دیبرساتنها ،هنرساتنها ات مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی ،تخصصی و فنی و حرفهای با اسفتاده از ظرفیتهای خدمت یزر پرچم و کارورزی دانشجویان

ماده  -4بند ت  

به منظور دستیابی به رشد اتقصادی متوسط ساالنه هشتدرصد( )%8و ضیرب جینی ( )0.34در سال پایانی برنامه ،اهداف ّکمی کالن و
بخشهای اتقصادی به فتکیک جداول ( )2( ،)1و ( )3تعیین میشود (نرخ یبکاری با متوسط برنامه  10/2درصد به  8/6درصد در پایان برنامه
ششم توسعه کاهش یابد و متوسط رشد ساالنه اشتغال در مجموع بخش های اتقصادی  3/9درصد شود.

هزار نفر

290.6

سال 96

طرح مشوقهای
بیمههای کارفرمایی

طرح مهارتآموزی
در محیط کار واقعی

8.6

66.3 262.3

سال 97

3

تامین مالی خرد با رویکرد
بانکداری پیوندی

تسهیالت مشاغل خانگی

1

هزار نفر

49.8 248.1 44.6

سال 98

2

1

4

اشتغال حمایتی و خرد

طرح یارانه دستمزد

طرح کارورزی
دانشآموختگان
دانشگاهی

13.1
هزار نفر

هزار نفر

68.9

سال 97

برنامههای فعال  بازار کار
13.1 72.8

سال 98

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

دساتوردهای ایجاد فرصتهای شغلی از محل برنامههای اشغالزایی
و سهم هر  محور برنامه از کل به درصد

سال 97

سال 96

سال 98

سال 97

سال 96

                     دولت مکلف است در راساتی برنامه یرزی منطقه ای و قتویت اتقصاد
روساتیی و توسعه اتقصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال ،در
پنج هزار روسات با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت
محلی -اتقصادی آن منطقه ،با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از
تسهیالت بانکی ،حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،برنامه
توسعه اتقصادی و اشتغالزایی آن روساتها را به وسیله سازمان اساتن تهیه کند و
به تصویب شورای توسعه و برنامه یرزی اساتن مبروطه برساند

ماده  / 27الف 1 /

دساتوردها
پرداخت حدود 115هزار میلیارد یرال تسهیالت به یبش
از  133هزار طرح بخش خصوصی و تعاونی؛ فراهم شدن
 245هزار فرصت شغلی

توسعه کسبوکارهای
پراشتغال روساتیی و عشایری

اقدامات انجام شده
شناسایی خطوط کلی ،میزت مناطق روساتیی شهرساتنهای کشور
براساس رستههای کسب و کار و شناسایی 4995روساتی هدف برنامه
اشتغالزایی (فاز اول)؛

8

10

12

رشته مهارتی

29

رشته مهارتی

سال 96

عنوان

834

سال 98

5

نفر -ساعت

نفر -ساعت

4.693.008

سال 97

سال 96

نفر -ساعت

4.380.747

ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای به
دانشجویان در مراکز مدیریت مهارتآموزی و
مشاوره شغلی در دانشگاهها

4.464.727

4

7
6

3

2

8

1

9

نفر -ساعت

94.330.898

نفر -ساعت

117.424.537

نفر -ساعت

1.231.633

نفر -ساعت

909.948

نفر -ساعت

17.219.112

نفر -ساعت

18.444.729

نفر -ساعت

نفر -ساعت

12.638.305 11.900.829

سال 98

سال 97

نفر -ساعت

6.155.172

سال 96

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

نفر -ساعت

15.466.421

سال 98

سال 97

سال 96

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در جوامع روستايي

نفر -ساعت

900.674

سال 98

سال 97

سال 96

ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در جوامع عشایری

نفر -ساعت

85.370.138

سال 98

سال 97

سال 96

ارائه آموزش فنی و حرفهای در سایر بخشهای دولتی

سال 98

(ماده  -4بند ت)
افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیالن دیبرساتنها ،هنرساتنها ات مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی ،تخصصی و فنی و حرفهای با اسفتاده از
ظرفیتهای خدمت یزر پرچم و کارورزی دانشجویان
ماده  / 27الف
دولت مکلف است در راساتی برنامه یرزی منطقه ای و قتویت اتقصاد روساتیی و توسعه اتقصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال ،در پنج هزار روسات با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و
محیطی و قابلیت محلی -اتقصادی آن منطقه ،با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیالت بانکی ،حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،برنامه توسعه اتقصادی و اشتغالزایی آن روساتها را
به وسیله سازمان اساتن تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه یرزی اساتن مبروطه برساند

رشته مهارتی

سال 98

سال 97

عنوان

625

سال 97

سال 96

تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش مهارت

نفر -ساعت

6.427.000

سال 96

آماده سازی تیم ملی مهارت ایران جهت اعزام به مسابقات جهانی مهارت

عنوان

368

سال 98

نفر -ساعت

نفر -ساعت

8.537.499

سال 97

نفر -ساعت

نفر -ساعت

9.688.388 10.351.796

انجام خریدخدمات آموزشی از بخش خصوصی

71.749

سال 98

نفر -ساعت

9.463.450

سال 98

سال 97

سال 96

ارائه آموزش فنی و حرفهای ویژه جامعه هدف زندانها و ندامتگاهها

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

عملکرد اهداف کمی  سازمان آموزش فنیو حرفهای کشور
(به فتکیک گروههای هدف)

سال 97

سال 96

9

21.2

19.7

درصد رشد97به 96

تعاونی

2.786

سال 96

4.7

سال 96

نفر

0.15

درصد رشد  98به 97

نفر

0.29

درصد رشد97به 96

نفر

57.569.755 57.735.925 57.822.620

سال 97

تعداد اعضای تعاونیها

تعاونی

سال 97

3.334

درصد رشد  98به 97

سال 98

تعاونی

4.040

سال 98

-0.3

درصد رشد  98به 97

نفر-ساعت

1,615,189

سال 96

درصد رشد97به 96

نوسازی و بهسازی تعاونیها

نفر-ساعت

نفر-ساعت

1,690,185 1.684.799

سال 98

سال 97

ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

7

سال 98

8.7

درصد رشد  98به 97

6

سال 97

6

سال 96

درصد رشد97به 96

0

سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی

تعاونی

سال 98

11.8

12.5

درصد رشد  98به 97

میلیون دالر

1.800

سال 98

3.9

درصد رشد  98به 97

تعاونی

90.613

سال 97

-20.3

درصد رشد97به 96

میلیون دالر

1.300

4.5

درصد رشد97به 96

تعاونی

86.682

سال 96

23

درصد رشد97به 96

میلیون دالر

1.600

سال 97

سال 96

نفر

81.822

میزان صادارت تعاونیها

درصد رشد  98به 97

نفر

65.223

تعداد تعاونیهای فعال(کل)

نفر

سال 98

سال 97

سال 96

فرصت شغلی ایجاد شده در بخش تعاون

72.917

94.153

سال 98

شاخص های منتخب حوزه تعاون

سال 97

سال 96

10

نفر

نفر

حمایت از سالمندان

نفر

نفر

نفر

نفر

32.000

سال 98

نفر

سال 96

نفر

نفر

نفر

25.705 23.627 26.554

سال 98

سال 97

حمایت از کودکان بیسرپرست

نفر

32.504 32.562

سال 97

سال 96

پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی

نفر

نفر

225.756 227.560 194.439

سال 98

سال 97

سال 96

کودکان تحت پوشش حمایت غذایی

نفر

نفر

سال 97

سال 96

2.066.920 260.680 320.000

سال 98

سال 98

سال 97

نفر ـ ساالنه

سال 96

حمایت از معتادان

نفر ـ ساالنه

نفر ـ ساالنه

56.677 56.326 57.872

سال 98

سال 97

سال 96

اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

679.890 718.661 748.911

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

نفر

3.378.601

سال 98

سال 98

نفر

سال 97

نفر

سال 96

توانبخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی

واحد مسکونی

3.800

سال 96

نفر

3.444.694

سال 97

72

نفر

سال 97

نفر

سال 96

غربالگری شنوایی کودکان

نفر ـ ساالنه

نفر ـ ساالنه

8.619

سال 97

حمایت از کودکان خیابانی

8.030

سال 98

73

سال 98

سال 97

نفر ـ ساالنه

9.005

سال 96

سال 96

71

ضریب پوشش بیمههای اجتماعی

سال 98

سال 96

نفر

3.326.676

نفر

1.187.225 1.217.324 1.102.961

سال 98

نفر

311.490 383.168 406.490

واحد مسکونی

10.244

غربالگری بینایی کودکان

واحد مسکونی

14.721

سال 98

سال 97

ایجاد مسکن برای نیازمندان
(مسکن اجتماعی و حمایتی)

اقدامات سازمان بهیزستی در خصوص ماده  78ق  .ب  .ششم جدول شماره 15
(شاخص ها و اهداف کمی)

سال 97

سال 96

11

اقدامات انجام شده  سازمان بهیزستی کشور
درخصوص احکام قانون برنامه ششم توسعه

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

67.3

درصد رشد  98به 97

-23.7

سال 98

سال 97

سال 96

نفر-جلسه

نفر-جلسه

نفر-جلسه

13.000

288.862 220.484 368.821

درصد رشد  98به 97

-100

سال 97

سال 96

نفر-جلسه

نفر-جلسه

12.000

مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی
در مراقبت ازخانواده با رویکرد مدیریت

درصد رشد97به 96

9 .9

سال 98

0

نفر-جلسه

ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به
زوجین متقاضی طالق

سال 97

درصد رشد97به 96

100

سال 98

سال 96

درصد رشد  98به 97

17.6

100

سال 98

سال 97

سال 96

نفر

نفر

نفر

سال 98

288.722 339.621 373.109

256

سال 98
نفر

نفر

محله

نفر

آموزش زندگی خانواده

سال 98

ماده80

ماده80

312
مرکز

درصد رشد  98به 97

ماده80

ماده81

تعیین سطوح توانمندی سرپرستان
خانوار در سطح کشور
سال 98

315

سال 98

20.8

سال 98

1.000

گروه

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

36.2

سال 96

1.200

گروه

نفر

1.2

ارائه آموزشهای مهارتی و شغلی در
غالب برنامه آمادهسازی شغلی

سال 97

1.450

175.000

نفر

درصد رشد  98به 97

اجرای برنامه گروههای همیار زنان
همیار زنان سرپرست خانوار

سال 96

177.000

نفر

بندت

2.9

سال 97

241.000

ماده80

مرکز

درصد رشد97به 96

-3.7

نفر

نفر

مرکز

بند پ 1    /

سال 96

مرکز

سال 98

سال 97

سال 96

ارائه خدمات مددکاری و مشاوره
اجتماعی اورژانس اجتماعی

ب 1/

324

20.8

885.589 1.062.910 1.178.049

الف 1/

باشگاه سالمت روان خانواده

درصد رشد97به 96

10.1

الف

349.792

سال 97

محله

درصد رشد  98به 97

ماده104

سال 96

435.362 442.309

128

طرح مددکاری جامعه ای با رویکرد
کاهش فقر قابلیتی

24.5

سال 97

سال 96

128

محله

درصد رشد97به 96

1.6

0

سال 97

آموزش پیش از ازدواج

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

سال 97

11.000

گروه

10.000

فرد

20

ایجاد اشتغال پایدار برای زنان
سرپرست خانوار به صورت مشاغل
فردی وخانگی

آموزشهای اجتماعی و ارتقاء
مهارتهای زندگی
سال 97

سال 98

60.000

سال 96

62.000

فرد

60.000

فرد

درصد رشد  98به 97

-3.2

سال 98

16.500

فرد

درصد رشد97به 96

3.4

سال 97

14.000

فرد

12

درصد رشد  98به 97

17.9

10

سال 96

11.500

فرد

فرد

درصد رشد97به 96

21.7

10.000

فرد

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

سال 96
فرد

درصد رشد97به 96

0

نفر

رشد

39.81

1.296

سال 98
نفر

ماده  / 4پ

سال 98

-7.53

رشد

نفر

نفر

909

983

سال 98

سال 97

اعزام جوینده کار به خارج از کشور
از طریق دفاتر مشاوره شغلی و
کاریابی غیردولتی خارجی

اولویت اتقصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآیرو از کشورهای صاحب فنایرو و توسعه بازارهای صادراتی
(کاالیی و کشیرو) خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی ،اعزام نیروی کار ،جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و اتنقال فن و
فنایرو (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی ،تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه
صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

927

سال 97

اعزام نیروی کار از طریق شرکت
های صادرکننده خدمات فنی و
مهندسی به خارج از کشور

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وضعیت جویندگان کار،فرصت های شغلی و بکارگماردگان در دفاتر
کایرابی غیر دولتی و اعزام نیروی کابره خارج طی سالهای  97و 98

سال 97

سال 96

13

سال 96

سال 97

سال 98

عملکرد اهداف کمی

319.362/7

سال 98

سال 97

315.780/6

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

سال 96

هزار نفر -ساعت

301.454/3

میزان آموزش غیر رسمی فنی و
حرفهای (دولتی و غیر دولتی)

افزایش مهارت و تخصص نیروی کار با ارائه آموزشهای مهارتی،
تخصصی و فنی و حرفهای(ماده 4بندت-ماده 27بند الف)

سال 97

سال 96

19.354.677
نفر -ساعت

هزار نفر -ساعت

هزار نفر -ساعت

مجیران آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای متعدد بوده و سهم مشخص شده در سند مختص همه دستگاه های مجری (مانند  :وزارت
جهاد کشاورزی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – جهاد دانشگاهی و  ).....می باشد ،لذا صرفا تهعدات و عملکرد این سازمان به شرح
جدول فوق می باشد.

نفر -ساعت

18.450.744

میزان آموزش غیر رسمی فنی و حرفهای
به بهرهبرداران روستايي و عشایری

نفر -ساعت

16.367.095

سال 98

14

میلیارد ریال

23

میلیارد ریال

میلیارد ریال

سال 97

درصد رشد  98به 97

100

0

سال 96

میلیارد ریال

0

سال 96

میلیارد ریال

درصد رشد97به 96

5.776 7.100

سال 98

0

سال 97

0

طرح روستا تعاون
(تسهیالت)

میلیارد ریال

826

سال 98

100

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

اعطای تسهیالت به شرکتهای تعاونی
دانشبنیان

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

ملي
تمهيدات الزم براي تحقق سهم  %25تعاون در اتقصاد ّ

ماده 24

سال 98

میلیارد ریال

میلیارد ریال

0

0

سال 97

سال 96

0

هزارمیلیاردریال

202

سال 98

6.3

8.5

هزارمیلیاردریال

190

سال 97

درصد رشد  98به 97

175

سال 96

هزارمیلیاردریال

درصد رشد97به 96

سهم پرداخت نشده بخش تعاون از
درآمد (ماده  29اصل )44

میلیارد ریال

31.850

سال 98

100

درصد رشد  98به 97

درصد رشد97به 96

شتابدهی به طرح اشتغال پایدار
روستایی در  11استان مرزی

وضعیت ارائه تسهیالت به شرکت های تعاونی
دانشبنیان ،طرح روسات طی سالهای 1396ات 1398

سال 97

سال 96

15

سال 96

سال 97

سال 98

سال 97

2.254

مسکن و عمران

سال 98

10.860
میلیارد ریال

میلیارد ریال

سال 98

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

سال 97

36.789 54.333

صنعت و معدن

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون
برحسب فعالیت اتقصادي (میلیارد یرال)

سال 98

خدمات

سال 97

میلیارد ریال

15.136 34.949

میلیارد ریال

میلیارد ریال

سال 97

میلیارد ریال

9.440

میلیارد ریال

بازرگانی

سال 98

کشاورزی

سال 97

9.941
میلیارد ریال

سال 98

5.784

میلیارد ریال

16.741

میلیارد ریال

16

سال 97

1.007

سال 98

1.263

بازرگانی و خدمات

1.635 1.430

سال 98

سال 97

کشاورزی

سال 97

صنعت

2.851 2.638

سال 98

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

مصوب

صادره

سال 97

709

سال 98

بازرگانی و خدمات

828

سال 97

1.078

سال 98

کشاورزی

سال 97

595

سال 98

1.683 1.483

سال 98

صنعت

مبلغ ضماتننامه هاي مصوب و صادره صندوق ضمانت سرمایهگذاري
تعاون برحسب بخش اتقصادي (میلیارد یرال)

سال 97

سال 96

17

سال 96

سال 97

سال 98

درصد رشد97به 96

سه نفره

سال 98

نفر

درصد رشد97به 96

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

سال 98

پنج نفره و بیشتر

سال 97

نفر

سرانه پرداختی قبلی100.000 :
سال 96

نفر

درصد رشد97به 96

نفر

درصد رشد  98به 97

3.9

سال 97

سال 98

نفر

چهار نفره

سال 96

نفر

درصد رشد  98به 97

3.4

درصد رشد97به 96

11.3

419.000 466.500 482.500
نفر

سرانه پرداختی قبلی82.000 :

11

465.000 516.500 536.500

میزان افزایش مستمری مدد جویان
تحت پوشش سازمان بهیزستی

سال 98

نفر

سرانه پرداختی قبلی53.000 :

سال 97

نفر

یک نفره
سال 96

نفر

درصد رشد97به 96

148.000 161.500 172.000

درصد رشد  98به 97

6.5

9.1

سال 98

نفر

سرانه پرداختی قبلی60.000 :

سال 97

نفر

دو نفره
سال 96

نفر

درصد رشد  98به 97

4.4

10.6
سال 97

نفر

سرانه پرداختی قبلی71.000 :
سال 96

نفر

درصد رشد  98به 97

3.9

11.1

324.000 360.000 374.000

249.000 275.500 287.500

18

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
(احکام تخصصی)

رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

فصل اول

اشتغال

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

(ماده  - )3به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشتدرصد(8درصد) و ضریب جینی
( )0.34در سال پایانی برنامه ،اهداف ک ّمی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول ( )2( ،)1و ()3
تعیین میشود (نرخ بیکاری با متوسط برنامه  10/2درصد به  8/6درصد در پایان برنامه ششم توسعه
کاهش یابد و متوسط رشد ساالنه اشتغال در مجموع بخشهای اقتصادی  3/9درصد شود.
(ماده 4بند «ز»)  -اعمال سیاستهای اشتغالزایی،مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت
از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان با تدوین وتصویب سند ملی کار شایسته به طوری که نرخ
بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد ساالنه کاهش یابد.
(ماده  -4بند ت) -افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیالن دبیرستانها،
هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی،
تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

اشتغال و کارآفرینی:
برای تحرک بخشی به بازارکار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بهخصوص برای جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی ،رستههای
منتخب ،سیاستهای مداخالتی و طرحهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب
«برنامه اشتغال فراگیر» در شورایعالی اشتغال مطرح و کلیات آن در اولین جلسه مورخ 1396/01/09هیأت دولت تایید و در
جلسه مورخ  1396/02/18ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و طی ابالغیه شماره  37597مورخ 1396/03/31
به کلیه دستگاههای اجرایی ارسال گردید .این برنامه در اجرای مفاد بند  3بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره
 8799مورخ  1396/01/30ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میباشد .اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن برنامه اشتغال فراگیر
عبارتند از:
ابالغ برنامه اشتغال فراگیر به کلیه استانها و فعالسازي كليه استانهاي كشور براي پيادهسازي و اجراي آن
تدوین دستورالعملهای اجرایی طرحهای مشوقهای بیمه کارفرمایی و کارورزی و مهارت آموزي در محيط كار واقعي و ابالغ
آنها به استانها جهت اجرا؛
توافق با بانک مرکزی بر تخصیص  20هزار میلیارد تومان و ابالغ آن به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
توافق مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص  500میلیارد تومان ذیل تبصره  18قانون بودجه  96بهعنوان
یارانه سود تسهیالت فوق الذکر؛
توافق با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص  100میلیارد تومان در مرحله اول به طرح کاج و تکاپو؛
تصویب قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری-مصوبه  1396/06/14مجلس محترم شورای اسالمی؛
تصويب آییننامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
مصوبه  1396/06/14مجلس محترم شورای اسالمی ،در هیأت وزیران و ابالغ آن طي نامه شماره  103898مورخ 1396/08/21
به دستگاههاي ذيربط.
تنظيم و ابالغ دستورالعمل اين آییننامه اجرایی طي نامه شماره  192132مورخ  1396/10/04به كليه استانداران؛
طراحی و راهاندازي سامانه«کارا» برای ثبت اطالعات متقاضیان و درخواست خالصه طرح توجیهی و فراهم نمودن امكان
دسترسی براي دستگاههای اجرایی استان ،شهرستانها و موسسات عامل ( 3بانک و  2صندوق)؛
انجام مطالعه اولیه برای پیادهسازی برنامههای توسعه کسبوکار و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در قالب نوع مداخالت،
انتخاب نهاد توسعهای و تسهیلگر(در روستاهای منتخب)؛
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تعیین رستههای اولویتدار مناطق روستایی و عشایری برای استانها و شهرستانها و بارگذاری آن در سامانه«کارا»؛
هماهنگی با دستگاههای بخشی برای تهیه و ارسال برنامه اجرایی بخش مربوطه مشتمل بر برش استانی ،پیشبینی بازار مناسب
محصوالت ،نیازسنجی برای آموزش ،ترتیبات نهادی برای ایجاد و توسعه کسبوکار و نظارت عملیاتی منطبق با رسته فعالیتهای
اقتصادی اولویتدار ،جهت طرح در کارگروه ملی؛
تعیین گروه نظارتی بهعنوان ناظرین معین استانها در سطح ستادی و ارائه آموزشهای الزم برای حضور موثرتر در استانها؛
ثبت اطالعات متقاضیان(سرمایهگذاران و کارآفرینان) در مناطق هدف در سامانه «کارا» همزمان با ارايه راهنمايي و مشاوره.
دستاوردهای ایجاد فرصتهای شغلی از محل برنامههای اشتغالزایی کشور
میزان فرصتهای شغلی جدید و سهم هر محور از کل
محورهای برنامه

شرح

دستاوردهای
اشتغال

1396

1398

1397

درصد

هزار نفر

درصد

هزار نفر

درصد

هزار نفر

برنامههای فعال بازار کار

37.6

8.6

68.9

13.1

72.8

13.1

اشتغال حمایتی و خرد

290.6

66.3

262.3

49.8

248.1

44.6

برنامه های توسعه کسب و کار
در مناطق شهری و روستایی

81.6

18.6

169.1

32.1

212.8

38.3

سایر محورها

28.2

6.4

26.3

5.0

22.3

4.0

جمع

438.0

100

526.6

100

556.0

100

عملکرد و دستاوردهای ایجاد فرصتهای شغلی به تفکیک طرح و برنامه های اجرایی سالهای  1396تا (1398هزار نفر)
میزان
اشتغال
جدید سال
1396

میزان
اشتغال
جدید سال
1397

میزان
اشتغال
جدید سال
1398

طرح کارورزی دانش آموختگان
دانشگاهی

12.4

11.6

14.9

طرح مشوقهای بیمههای
کارفرمایی

--

--

8.8

طرح مهارت آموزی در محیط کار
واقعی

25.2

57.3

43.2

4

طرح یارانه دستمزد

--

--

5.9

5

تسهیالت مشاغل خانگی

53.4

87

35.5

تامین مالی خرد با رویکرد
بانکداری پیوندی

1.4

1.4

5.5

نهادهای حمایتی

235.8

173.9

207.1

ردیف

محور برنامه

1
2
3

6
7

برنامههای فعال
بازار کار

اشتغال حمایتی
و خرد

طرح/برنامه

مالحضات
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ادامه عملکرد و دستاوردهای ایجاد فرصتهای شغلی به تفکیک طرح و برنامه های اجرایی سالهای  1396تا (1398هزار نفر)
ردیف

10
11
12

برنامه اشتغال فراگیر و حمایت
مالی آن (تکاپو)

62

51.9

35.3

برنامه تبصره  18دستگاههای
اجرایی

--

22.3

62.7

برنامه اشتغال پایدار مناطق
روستایی و عشایری

11.8

92.1

99.7

پیادهسازی الگوی توسعه مشاغل
خانگی

7.8

2.78

15.1

جایگزینی نیروی آماده بکار ایرانی
بهجای خارجی

28.2

26.3

22.3

438.0

526.6

556.0

محور برنامه

8
9

میزان
اشتغال
جدید سال
1397

میزان
اشتغال
جدید سال
1398

برنامههای
توسعه کسب و
کار در مناطق
شهری و
روستایی

سایر محورها

طرح/برنامه

جمع کل

میزان
اشتغال
جدید سال
1396

مالحضات

--

 -1برنامههای فعال بازار کار
 -1-1طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی
معرفی طرح:
در راستای اجرای برنامههای سیاستهای فعال و خرد بازار کار در سال  ،1398موضوع بند (الف) آییننامه اجرایی تبصره 18
قانون بودجه سال  ،1398مقرر است با تخصیص 40درصد از اعتبارات ردیف  550000-760موضوع طرحهای اشتغالزای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مبلغ  670.4میلیارد ریال ،زمینههای الزم برای ارائه آموزشهای شغلی به  70هزارفارغالتحصیالن
دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیتهای بالاستفاده موجود در بخشهای خصوصی و تعاونی واحـدهای فعال اقتصادي ،فراهم گردد.
از مهمترین اهداف طرح مذکور میتوان به افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در
محیط کار براي ورود به بازار کار ،ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانشآموختگان ،فراهم ساختن زمینه انتقال دانش
از دانشآموخته به کارگاه و همچنین کاهش هزینه بهکارگماری نیروی کار برای کارفرما اشاره نمود .جامعه هدف این طرح
دانشآموختگان دانشگاهی کلیه رشتههای تحصیلی دانشگاهی (کارشناسی و باالتر) و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی (خصوصی
و تعاونی) میباشند .هزینههای مرتبط برای اجرای این طرح شامل برقراری پوشش بیمه مسئولیت مدنی و پرداخت کمک هزینه
در مورد کارورز در دوره مقدماتی سه ماهه میباشد که پرداخت آن را دولت متقبل شده است .بررسيهای بهعمل آمده در مورد
نتایج اجرای آزمایشی طرح در سالهای قبل حاكي از آن است که پس از پايان دوره آزمایشی ،حداقل  70درصد كارورزان در
همان بنگاه محل كارورزي ،مشغول بهکار شده و زمينه تسهيل ورود به بازار کار براي ساير كارورزان نیز با ارتقاء مهارت ،مهيا
ميشود .اجراي سراسري طرح كارورزي در هفتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ  1395/11/05به تصویب رسیده و
بــرای اجرا بهصورت ملــی از سال  1396برنامـهریزیهاي الزم صورت پذيرفته است و مستمرا ً تا پایان برنامه ششم توسعه کشور
در سطح ملی اجرا میشود.
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اقدامات:
تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی به استانداران کل کشور (نامه شماره
 63156مورخ )1398/04/12؛ موضوع تصویب نامه (شماره  / 32726ت  55959هـ مورخ )1398/03/21؛آییننامه اجرایی
ماده( )71قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در هیأت محترم وزیران؛
انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی امید ،دستگاههای اجرایی و سازمانها نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،اصناف،
دانشگاه آزاد اسالمی و...؛
اطالعرسانی به بنگاههای اقتصادی و بیکاران دانشآموخته دانشگاهی از طریق صدا و سیما توسط ادارات کل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی استانها بهمنظورترغیب بنگاههای اقتصادی و فارغالتحصیالن دانشگاهی واجد شرایط به ثبت نام در سامانه مربوطه و
بهرهمندی از مزایای طرح؛
برگزاری کارگاههای آموزشی تشریح سامانه کارورزی دانشآموختگان برای رابطین طرح در استانها و همچنین جلسات
ویدئوکنفراس برای ادارات کل استانها بهمنظور راهبری مطلوب اجرای طرح در استانها؛
تهیه شرح خدمات ،راه اندازی و توسعه سامانه کارورزی به نشانی  karvarzi.mcls.gov.irبر اساس آییننامه و دستور العملهای
مربوطه؛
برقراری پوشش بیمه مسئولیت و حوادث کارورزان از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمهگر توسط صندوق کارآفرینی امید؛
پرداخت کمک هزینه کارورزان از طریق ارسال لیستهای کارورزان به صندوق کارآفرینی امید؛
نظارت عملیاتی مستمر بر اجرای طرح از طریق سامانه مربوطه و گزارشهای موردی.
خروجی:
در راستای اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان تا پایان سال  1398تعداد  36.122از کارفرمایان بنگاههای اقتصادی از طریق
ثبت نام در سامانه کارورزی ،تمایل خود را نسبت به شرکت در طرح و بهرهمندی از مزایای آن اعالم نمودهاند که تعداد 17.663
بنگاه حائز شرایط مطابق دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی بوده و امکان جذب کارورز را داشتهاند ،که در سال 96و  97و  98به
ترتیب به میزان  12.400نفر  11.600نفر و  14.900نفرمشغول شدهاند.

 -2-1طرح مشوق بیمهای (معافیت بیمه کارفرمایی)
معرفی طرح:
برای اجرای طرح معافیت بیمه کارفرمایی در سال  ،1397مقرر بود با تخصیص 2 0درصد از اعتبارات ردیف  550000-760موضوع
طرحهای اشتغالزای وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی به مبلغ  640.6میلیارد ریال ،زمینه ایجاد اشـتغال تعداد  70هزار نفر
از فارغالتحصیالن دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر از طریق استفاده از ابزار مشوقی برقراری معافیت بیمه برای
کارفرمایان در قالب اجرای طرح کارورزی فراهم گردد .اما با توجه به تأخیر پیش آمده در تأمین منابع الزم برای اجرای طرحهای
ً
عمال موجب از دست رفتن فرصت اجرای برنامههای مذکور در آن سال
مرتبط با سیاستهای فعال بازار کار در سال  1397که
شد ،اجرای برنامههای مذکور به سال بعد از آن یعنی سال  1398موکول شد .براساس برنامه سال  1397مقرر بود مطابق آیین
نامه اجرایی تبصره ( )14قانون بودجه سال  ،1396با اجرای «طرح مشوق بیمه کارفرمایی» ،تعداد  130هزار معافیت بیمهای به
کارفرمایان در قبال جذب افراد شغل اولی جوان اعطا شود .به عالوه مقرر بود  70هزار شغل نیز به واسطه معافیت بیمه کارفرمایی
مربوط به طرح کارورزی ایجاد شود .اما با توجه به سپری شدن مهلت اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ( )14قانون بودجه سال
 ،96امکان اجرای «طرح مشوق بیمه کارفرمایی» در سال  1398میسر نشد .از این رو در برنامه سال  1398صرفاً تحقق برقراری
معافیت بیمه کارفرمایی مرتبط با طرح کارورزی در دستور کار قرار گرفت.
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اقدامات
بررسی و تدوین آییننامه اجرایی ماده( )71قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور.
تهیه و ابالغ دستورالعمل اجرایی «طرح مشوق بیمه کارفرمایی» بر اساس آیین نامه اجرای قانون بودجه سال (1396که پس از
ابالغ آییننامه اجرایی ماده  71قانون برنامه ششم توسعه ،متناسب با آن مورد بازنگری قرار گرفت و پس از ادغام با دستورالعمل
طرح کارورزی ،تحت عنوان دستورالعمل طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی در  1398/04/12با شماره  63156ابالغ شد
و هماینک در حال اجرا میباشد)؛
انعقاد تفاهمنامه با صندوق کارآفرینی امید برای عاملیت هزینه کرد اعتبارات الزم؛
تهیه سامانه برخط به منظور ثبت کلیه اقدامات و فرایندها و راهبری اجرای طرح در سطح کشور ذیل سامانه سیاستهای فعال بازار کار؛
هماهنگی الزم با سازمان تأمین اجتماعی برای پیادهسازی طرح و ایجاد زیرساخت نرمافزاری مناسب برای شناسایی و برقراری
معافیت بیمه کارفرمایی در مورد مشمولین طرح؛
اطالع رسانی به ذینفعان از طریق تبیین طرح در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری و کمیته فنی اشتغال استانها ،صدا و سیمای
استانی و  ...؛
برقرای معافیت بیمه کارفرمایی در مورد مشمولین؛
نظارت عملیاتی مستمر بر اجرای طرح از طریق سامانه و گزارشهای موردی.
خروجی
با اجرای طرح کارورزی و معافیت بیمه کارفرمایی مرتبط با آن تاکنون بیش از  36هزار کارفرمای بنگاههای اقتصادی از طریق ثبتنام در
سامانه کارورزی ،تمایل خود را نسبت به شرکت در طرح و بهرهمندی از مزایای آن را اعالم نمودهاند .از این میان نزدیک به 18هزار663
بنگاه حایز شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی بوده و امکان جذب کارورز را داشتهاند .شایان ذکر است تعداد قراردادهای
منعقد شده برای پذیرش کارورز از سوی کارگاههای مذکور تا پایان سال  ،1398مشتمل بر  38.9هزار قرارداد بوده که موید آن است که
هر کارگاه مشارکتکننده در طرح کارورزی بطور متوسط اقدام به پذیرش تعداد  2.2کارورز نموده است .پس از دوره مقدماتی کارورزی،
تعداد  6.903بنگاه اقتصادی معادل 39درصد بنگاههای پذیرنده کارورز ،اقدام به جذب و بهکارگماری نیروی کار از میان کارورزان
نمودهاند و از معافیت بیمه کارفرمایی برخوردار شدهاند .هرچند براساس اجرای آزمایشی طرح در سالهای قبل پیشبینی میشد این رقم
تا حدود  60درصد افزایش داشته باشد با این وجود تأثیر برخی متغیرهای نامطلوب و از آن جمله وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از
جهش چند باره قیمت ارز در سال  ،1398نا اطمینانی کارفرما از آینده فضای کسب و کار و باالخره ،شیوع بیماری کرونا در دو ماه آخر
سال را میتوان بهعنوان دالیل عدم تحـقق پیشبینیها در این خصوص برشمرد.

 -3-1طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی
معرفی طرح
در راستای اجرای بند  ۲سیاستهای کلی اشتغال ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و بند  ۵سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
«طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» با رویکرد ایجاد بسترهای الزم برای اشتغالی مولد و پایدار و همچنین استمرار و
تثبیت اشتغال متناظر با فرصتهای موجود و مورد نیاز جامعه با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی در توسعه آموزشهای
مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در محیطهای کارگاهی و در راستای توسعه و تنوع الگوهای آموزشی،
بدوا ً در  1395/11/05تدوین و از سال  1396به اجرا درآمده است .از سال  1396لغایت  1398بالغ بر  120هزار نفر از خدمات
آموزشی در چارچوب طرح مذکور برخوردار گردیدهاند .سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به لحاظ مأموریت ،ساختار و اهداف
بیشترین تطابق را با مفاد طرح مذکور داشته و مسئولیت اصلی اجرای این طرح را در سالهای اخیر به عهده داشته و سایر
دستگاهها نظیر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ،همکاری الزم را در اجرای این طرح داشتهاند .اهداف
اصلی طرح عبارتند از؛ آشنايي با محيط كسب وكار ،کسب تجربه و آمادهسازي و ايجاد خودباوري در مهارتآموزی براي ورود به
عرصه اشتغال و كارآفريني؛حفظ و پايداري مشاغل سنتی و بومی؛ کمک به بنگاههای فعال به منظور شناسايي و جذب نيروي کار
مستعد و توانمند؛کاهش هزينههاي جذب و بهکارگيري نيروهاي فاقد مهارت و استفاده از ظرفيت و توان آموزش عملي بنگاههاي
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اقتصادي ،از جمله الزامات قانونی اجرای این طرح میتوان به مصوبه جلسه هفتاد و ششم شورایعالی اشتغال مورخ 1396/12/12و
تصویبنامه سی وششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تاريخ  1396/02/18در ارتباط با برنامه اشتغال فراگير اشاره
داشت .شایان ذکر است از جمله مزایای اجرای طرح برای کارفرما عدم شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی در مدت اجرای دوره
آموزشی به مدت حداکثر یکسال (مطابق استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای) میباشد.

تکالیف اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفهای در ارتباط با طرح
الف) تكاليف مرتبط با فرایند صدور مجوز آموزش مهارتآموزی:
 -1بررسي اعتبار و صالحيتهاي آموزشي بنگاههاي متقاضي با تمركز بر شرايط متصديان فرصتهاي آموزشي (مربيان)؛
 -2ارائه پيشنهاد و تهيه استانداردهاي آموزشي منطبق با فرصتهاي آموزشي مورد درخواست بنگاههای متقاضي در صورت
موجود نبودن استاندارد آموزشي متناسب؛
 -3صدور مجوز آموزش مهارتآموزی؛
ب)تكاليف مرتبط بافرایند پايان دوره مهارتآموزی:
 -1صدورتأییدیه حضور در دوره مهارتآموزی براي مهارتآموزان درصورت تأیید حضور آنها؛
 -2اخذ آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه مطابق استاندارد آموزشي يا تاييديه براي قبول شدگان در صورت تمایل آنها؛
ج)سايرتكاليف مقرر:
 -1صدور کارتشناسایی برای مربی و مهارتآموز؛
 -2برگزاري دوره توجيهي براي مهارتآموزان قبل از شروع آموزش و تبیین اهمیت اجرای دوره (در صورت تمایل)؛
 -3استفاده از مربی (استادکار) بهعنوان آزمونگر و طراح سؤاالت آزمونهای کتبی و عملی شغل مربوطه (در صورت لزوم)؛
 -4برگزاري دوره آموزشي روش و فنون تدريس براي مربی (استادکار) قبل از شروع دوره آموزشي (درصورت تمایل آنها)؛
 -5طراحي و بهکارگيري سامانه رایانهای مناسب براي شناسايي ،ثبتنام ،بررسي ،معرفي و ساير مراحل اجرايي طرح بهمنظور
تسهیل امور متقاضیان و دستگاههای دست اندر کار دستورالعمل و حسن نظارت بر فرایند اجرای طرح مطابق با درخواست مرکز
مهارتآموزی؛
 -6بیمه مسئولیت مدنی مهارتآموزان.
اقدامات انجام شده
عمده اقدامات اجرایی سازمان در ارتباط با طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کار از ابتدای اجرای طرح (ابالغ دستورالعمل
اجرایی آن توسط وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به شماره  27941مورخ  )1396/02/19تا این تاریخ ،در دو قالب کمی
و کیفی به شرح زیر میباشد:
الف) عملکرد کیفی:
پیگیری رفع نواقص و کاستیهای اجرایی سامانه مهارتآموزی؛
تنظیم و ابالغ تعهدات برنامهای استانها در سال  1398در ارتباط با اجرای طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کار؛
تنظیم پیشنویس اصالحیه دستورالعمل اجرایی طرح بر اساس بازخوردهای دریافتی از واحدهای اجرایی و ارسال آن برای تصویب
و ابالغ به دفتر مقام عالی وزارت.
ب -عملکرد کمی:
مجموعاً ثبت نام تعداد125.791نفر مهارتآموز
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جدول :4آمار عملکرد طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کار
تعداد مهارتآموزان ثبتنام شده
سال

1396

1397

1398

نفر

25.217

57.335

43.239

خروجی
تعداد واحد پذیرنده  18.522کارگاه متقاضی و مشارکتکننده در طرح است،که با توجه به جدول زیر بیشترین آموزش در بخش
صنعت میباشد.
جدول :5درصد آمار عملکرد طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی در خوشه های آموزشی
خوشه آموزشی

صنعت

خدمات

کشاورزی

درصد

50

42

8

دستاورد
تعداد مهارتآموزان در محیط کار واقعی در سال  1398به میزان بیش از  43هزار نفر میباشد که از این تعداد  24درصد را زنان و
 76درصد را مردان تشکیل میدهند؛ براساس هرم سنی که جدول ذیل آمده است  58درصد شرکتکنندگان در گروه کارجویان
جوان از  15تا  30سال و در مقطع تحصیلی دیپلم میباشد.
جدول :6درصد آمار عملکرد طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی براساس جنسیت
جنسیت

زن

مرد

درصد

24

76

جدول :7درصد آمار عملکرد طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی در گروههای سنی
گروه سنی

20-15

30-21

40-31

 41به باال

درصد

18

40

29

13

جدول :8درصد آمار عملکرد طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی براساس تحصیالت
نوع تحصیالت

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

درصد

25

47

7

16

3

2

 -4-1طرح پرداخت یارانه دستمزد
معرفی طرح
طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرکبخشی به ایجاد اشتغال در بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط و همچنین زمینهسازی
برای اشتغال دانشآموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و باالتر ،ارتقاء مهارت و كسب تجربه توسط شغلاوليها از طریق تعامل با

نیروهای متخصـص و با تـجربه ،انتـقال یافـتههای جـدید دانش و فـناوری به بنگاه اقتصادي با ورود نیروی جوان و ارتقاء سطح
توليد و سرمايهگذاري در بخشهای خصوصي و تعاونی تحت عنوان یکی از سیاستهای فعال بازار کار تدوین شده است .این طرح

بهعنوان ابزار تشویقی برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی در استانهای کم برخوردار شامل
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ايالم ،كردستان ،چهارمحال و بختياري ،خراسانجنوبي ،كرمانشاه ،سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بوير احمد در سال 1398

با ابالغ دستورالعمل مربوطه به امضاء مقام عالی وزارت به شماره 64389مورخ  1398/04/15عملیاتی گردید .جامعه هدف این

طرح ،جوانان بیکار جویای کار شغل اولی در مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال و همچنین بنگاههای اقتصادی رسمی فعال
در شهرستانهای کم برخوردار از اشتغال در کشور است.

طرح یاد شده بهعنوان ابزار انگیزشی موثری برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان در شرایط رکودی و یا دوره خروج از

رکود برای پذیرش و جذب نیروی کار جدید کاربرد دارد .برای اجرای این طرح مبلغ  1.604میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه
و بودجه ابالغ شدهاست .فاز اول طرح با تخصیص 20درصد مبلغ ابالغی معادل  320.8میلیارد ریال در قالب کمکهای بالعوض و

فنی و اعتباری دولت برای برقراری یارانه دستمزد تعداد  578شغل جدید در هشت استان کمتر برخوردار درسال  98برنامهریزی
ً
عمال تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی در این استانها از آن
شده بود .اما در پی استقبال ذینفعان از طرح،

بهرهمند شدند و به نظر میرسد انگیزه برای مشارکت در این طرح در سال  1399نیز تداوم داشته باشد.
اقدامات

 .1تدوین دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد به منظور اجرا در واحدهای اقتصادی خصوصی و تعاونی؛
 .2تهیه شرح خدمات اجرای طرح و طراحی سامانه سیاستهای فعال بازار کار؛

 .3فراهمنمودن زیر ساختهای مورد نیاز برای اجرای روند اجرای طرح در سامانه؛

 .4برگزاری کارگاه آموزشی تشریح سامانه طرح پرداخت یارانه دستمزد؛

 .5پوشش خبری در سطح وسیع به منظور انعکاس طرح پرداخت یارانه دستمزد برای مشارکت ذینفعان؛

 .6برقراری یارانه دستمزد برای واحدهای اقتصادی مشارکت کننده مطابق دستورالعمل؛

 .7نظارت مستمر بر اجرای طرح از طریق رصد سامانه مربوطه و وصول گزارشات ارسالی از سوی استانهای مشمول؛
خروجی

بهطور کلی واحدهای اقتصادی مشارکت کننده در  8استان در این طرح تعداد 1.714بنگاه بوده که از این میان ،تعداد  1.418بنگاه ثبتنام

کامل داشتهاند .با توجه به هدف کمی طرح که بر اساس بودجه اختصاص داده شده ،تعداد  5.879فرصت شغلی بوده عالوه بر آنکه کل
تعهد استانها محقق شده ،با اقبال نسبتاً خوبی که کارفرمایان نسبت به طرح نشان دادهاند ،تعداد  6.752فرصت شغلی در استانهای کمتر

برخوردار ایجاد شد .با توجه به کل عملکرد صورت گرفته سرانه هر بنگاه در ارتباط با جذب نیروی کار شغل اولی بطور متوسط  4.8نیروی

ن کردستان ( )2.1پایینترین سرانه را کسب نمودند.
کار بوده است ،که از این میان استان لرستان با بیشترین سرانه (  9.7نفر) و استا 
نمودار شماره  :1تفکیک از بعد بخش اقتصادی

کشاورزی
 7درصد

صنعت
 44درصد
خدمات
 49درصد
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-2برنامههای اشتغال محایتی و خرد
-1-2طرح توسعه اشتغال و کسب و کارهای خرد در برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
سازمان ملل متحد (ایفاد) در ایران شروع به کار کرد .این برنامه با حمایت و همکاری ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان بهزیستی کشور ،بانک
کشاورزی و موسسه بینالمللی توسعه خدمان مالی خرد روستا( تاک) در کشور تداوم یافت.
معرفی طرح
بعد از گذشت چند سال از اجرای برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و حصول دستاوردهای مناسب در توانافزایی ،ایجاد و توسعه کسب
و کارهای خرد و بهبود معیشت جامعه هدف ،توسعه بیشتر برنامه در کشور ،مدنظر شرکای اصلی برنامه قرار گرفت و از آن پس ،سایر حامیان برنامه از
جمله وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با ارایه مصوبات و پیگیریهای الزم ،حمایت خود را از
توسعه این برنامه اعالم نمودند .مصوبه کارگروه پنجره واحد کسب و کار خرد نهاد ریاستجمهوری در سال  ،1390مصوبه شورای عالی اشتغال در سال
 1393و مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در سالهای  1395و  ،1396از جمله آنها میباشند .با این حمایتها ،برنامه وارد مرحله توسعه شده و با افزایش
حمایتهای مالی ،پورتفوی برنامه در چند سال اخیر رشد مناسبی نمود .همچنین صندوق بینالمللی ایفاد نیز در آخرین بازدید و ارزیابی خود از برنامه،
توسعه آن را از لحاظ فنی و با توجه به بسترسازی و ظرفیتسازی که صورت گرفته ،امکانپذیر و حتی مطلوب دانست.
بهمنظور تقویت و ارتقای اشتغال و کسب و کار گروههای خودیار برنامه ،طرح «توسعه اشتغال و کسب و کارهای خرد گروههای خودیار برنامه تأمین مالی
خرد (با رویکرد بانکداری پیوندی)»با حمایت و همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتتعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان بهزیستی کشور ،بانک
کشاورزی و مؤسسه تاک ،طراحی شده و از سال  1397اجرای آن آغاز شده است .منابع این طرح در چارچوب بند الف تبصره  18قانون بودجه سنواتی با
پیشنهاد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتتعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میگردد.
پایه برنامه براساس شرکت فعاالنه نهادهای کوچک مردمی بهنام «گروههای خودیار» قرار دارد که خودجوش و خودگردان هستند .محصول برنامه نیز
حاصل برآمد دو فرایند است )1( :انباشت پسانداز توسط اعضای گروههای خودیار و گردش آن پسانداز بهصورت وامهای خرد در میان اعضا ،و ( )2پیوند
مالی این نهادها با بانک کشاورزی ایران و در نتیجه بهرهمندی آنان از منابع این بانک بهصورت وامهای خرد ولی در مقیاسهایی بزرگتراز آنچه که منابع
صندوقهای پسانداز و وام گروهها اجازه آن را دهد .وامهای حاصل از این پیوند مالی با بانک ،بدون وثیقه وضمانت معمول بوده و تنها بر پایه سرمایه
اجتماعی میباشد .گروههای خودیار با استفاده از تسهیالت بانکی مبادرت به ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای خرد در روستا مینمایند.
اقدامات انجام شده
 .1اختصاص هزار گروه خودیار اشتغال محور در استانهای مختلف کشور؛
 .2تشکیل کانون گروههای خودیار و راهاندازی «مراکز خدمات کانونها»؛
 .3برگزاری دوره سواد کسب و کار با همکاری مدرسان بانک اشپارکاسه آلمان برای رابطان استانی برنامه؛
 .4شناسایی رستههای مختلف کسب و کار برای گروههای خودیار برپایه زنجیره ارزش؛
 .5فراهم کردن امکان عرضه و فروش اینترنتی محصوالت گروههای خودیار؛
بوکار و بازار گروههای خودیار؛
 .6استفاده از مدل تولید مبتنی برقرارداد ( )Contract farmingبرای توسعه کس 
 .7جلب همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای ارایه آموزشمهارت به گروههای خودیار؛
 .8تخصیص اعتبار برای کمکهای موردی برای ایجاد اشتغال و کسب و کارهای خرد؛
 .9انجام طرح پژوهشی با موضوع تعيين نرخ سود بهينه تسهيالت اعطايی بانک عامل به گروه خوديار؛
 .10اختصاص اعتبار به گروههای خودیار از محل منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در چارچوب
دستورالعمل مربوط به این قانون؛
 .11انجام اقدامات اولیه برای تدوین الگوي عمومی تامین مالی خرد؛
 .12انجام اقدامات اولیه برای طراحی و پیاده سازی سامانه جامع رصد برنامههای تأمین مالی خرد درکشور ذیل الگوی عمومی؛
خروجی
 .1تشکیل  220گروه خودیار در استانهای مختلف کشور از هزار گروه خودیار اشتغال محور اختصاص یافته
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دستاوردها
با توجه به حدود  65هزار نفر عضو در  3.941گروه خودیار این طرح ،برای بیش از  13هزار نفر اشتغال و کسب و کارهای خرد ایجاد شده است .همچنین
میزان تسهیالت بانکی پرداخت شده به گروههای خودیار نیز در پایان سال  1396مبلغ  746میلیارد ریال بوده و در سالهای  1397و  1398با اقدامات
انجام شده و هدایت بیشتر گروهها به سمت کسب و کار و اشتغال ،حدود  1.000میلیارد ریال دیگر تسهیالت توسط گروهها جذب شده و در پایان سال
 98عدد تجمیعی تسهیالت بانکی برنامه به  1.744میلیارد ریال رسیده است .در این دو سال اخیر ،جدا از افزایش سرانه تسهیالت و درصد اشتغال گروهها،
با اقدامات انجام شده تنوع کسب و کار در گروهها نیز بیشتر شده و اتصال آنها به بازارهای فروش تسهیل شده است که خود این موضوع ،در افزایش درصد
اشتغال در سال آینده نیز اثر گذار خواهد بود.
در طی سالهای  1397و  1398در کنار تشکیل گروههای جدید از محل منابع این طرح ،ارتقای کسب و کار و اشتغال گروههای خودیار قبلی نیز مد
نظر بوده است .در همین راستا بهمنظور ایجاد و یا توسعه بهتر کسب و کارهای خرد گروهها ،سرانه تسهیالت بانکی با مذاکره و توافق بانک عامل از  40تا
 60درصد افزایش یافت که منجر شد درصد اشتغال در گروهها که در سالهای قبل حدود  10درصد برآورد شده بود ،در پایان سال  1398به حدود 20
درصد افزایش یابد ( افزایش صد درصدی).
ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای خرد توسط اعضای گروههای خودیار در طی فرآیند برنامه صورت میگیرد ،این گروهها در قالب کانونها شبکهسازی
شده تا پایداری آنها افزایش یابد و در کنار دسترسی سادهتر به منابع مالی ،دانش و توان اتصال بهتر به بازارهای مربوطه برای پایداری و توسعه کسب و
کار خود را کسب نمایند.
جامعه کار و تولید هرساله جشنواره امتنان برای معرفی کارگر و کارفرمای نمونه برگزار می کند.
ماده  / 102ب
حمایت ،پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی ،بنگاههای زودبازده اقتصادی و
تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه

 -2-2طرح تسهیالت مشاغلخانگی
معرفی طرح
براساس قانون مشاغلخانگي (مصوب سال  1389مجلس شوراي اسالمي ) ،پرداخت تسهیالت از محل منابع قرضالحسنه با هدف حمایت مالی از افراد
و کسب و کارهای خانگی يكي از سياستهاي اشتغالزايي کشور ميباشد.اين برنامه هر ساله از طريق صدور مجوزها و حمایتهای مالی و قانونی تداوم
يافته است.
اقدامات انجام شده
تهیه وتوزیع برش بانکی استانی تسهیالت سالیانه ،ابالغ سهم تسهیالت به استانها ،پرداخت تسهیالت به متقاضیان متناسب با وضعیت طرحها
جدول :9وضعیت پرداخت تسهیالت مشاغلخانگی
مجوز صادره

35.951

اشتغال ایجاد شده

تسهیالت پرداختی
تعداد

مبلغ(میلیون ریال)

مستقل

تحت پوشش

پشتیبان

جمع اشتغال

20.641

2.711.499

21.213

12.269

2.012

35.494

ماده  / 27الف 1 /
دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات
محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال ،در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی
و محیطی و قابلیت محلی اقتصادی آن منطقه ،با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیالت
بانکی ،حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخشخصوصی ،برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن
روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه
برساند.

29

30

عملکرد سال
1395

19.131.832

282.148 3

عملکرد سال
1396

301.454 3

عملکرد سال
1397

315.780/6

پیشبینی
برنامه
508.000

مقدار هدف کمی
سال 1398
عملکرد

319.362 7

16.367.095 19.604.129 18.450.745 19.354.677

هدف

 -3افزایش مهارت و ختصص نیروی کار با ارائه آموزشهای مهارتی،
ختصصی و فنی و حرفهای(ماده 4بندت-ماده 27بند الف)

واحد
اندازهگیری

میزان آموزش
غیر رسمی فنی
و حرفه ای به نفر -ساعت
بهره برداران
روستايي و
عشایری

عنوان
هدف کمی

جدول :10عملکرد اهداف کمی

ردیف

1

2

میزان آموزش
غیر رسمی
فنی و حرفه ای
(دولتی و غیر
دولتی)

هزار
نفر -ساعت
*پیشبینی
سازمان
056.4 279

درصد تحقق

 83درصد

 114درصد

رشد
اقتصادی

عوامل
عدم تحقق

توضیحات

علیرغم کاهش عملکرد
بخش دولتی به علت
محدودیت های اشاره
شده در جدول 2-1
با توجه به رشد 36
درصدی عملکرد بخش
غیردولتی؛ درصد
تحقق عملکرد در
مجموع افزایش داشته
است.

* مجریان آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای متعدد بوده و سهم مشخص شده در سند مختص همه دستگاههای مجری (مانند :وزارت جهاد کشاورزی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» جهاد
دانشگاهی و  ).....می باشد ،لذا صرفا تعهدات و عملکرد این سازمان به شرح جدول فوق می باشد.
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4

3

2

1

ردیف

ارائه آموزش
های فنی و
حرفه ای در
جوامع عشایری

ارائه آموزش
های فنی و
حرفه ای در
جوامع روستايي

ارائه آموزش
های فنی و
حرفه ای به
کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح

ارائه آموزش
های مهارتی و
فنی و حرفهای
به دانشجویان در
مراکز مدیریت
مهارت آموزی و
مشاوره شغلی در
دانشگاهها

عنوان
هدف کمی

نفر-
ساعت

نفر-
ساعت

نفر-
ساعت

نفر-
ساعت

واحد
اندازهگیری

633.930

18.497.902

4.184.439

4.129.592

عملکرد سال
1395

جدول :1-10عملکرد اهداف کمی (به تفکیک گروههای هدف)

909.948

1.231.633

1.769.995

900.674

درصد51

محدودیت منابع و
عدم تناسب اعتبار
تخصیصی با پیش
بینی

 15.466.421 17.834.134 17.219.112 18.444.729درصد87

محدودیت منابع
و عدم تناسب
اعتبار پیش
بینی شده با
رشد تورم

4.464.727

درصد83

تعطیلی دانشگاه
ها در اسفند
بعلت بحران
کرونا

 11.900.829 12.530.355 12.638.305 6.155.172درصد95

4.693.008

5.371.245

هدف

عملکرد

درصد تحقق

محدودیت منابع
و عدم تناسب
اعتبار پیش
بینی شده با
رشد تورم

4.380.747

عملکرد سال
1396

عملکرد سال
1397

سال 1398

مقدار هدف کمی

رشد
اقتصادی

عوامل
عدم تحقق

توضیحات

31

32

واحد
اندازهگیری

عنوان
هدف کمی

عنوان

نفر-
ساعت

نفر-
ساعت

نفر-
ساعت

تدوین و بازنگری
استانداردهای
آموزشمهارت

انجام
خریدخدمات
آموزشی از بخش
خصوصی

ارائه آموزش
فنی و حرفهای
ویژه جامعه
هدف زندانها و
ندامتگاهها

ارائه آموزش فنی
و حرفهای در
سایر بخشهای
دولتی

9.322.216

2.924.504

306

عملکرد سال
1396

عملکرد سال
1397

10.351.796 9.688.388

هدف

مقدار هدف کمی
سال 1398
عملکرد

درصد تحقق

625

12

834

29

9.246.743

500

10

6.427.000

368

10

8.537.499

74

100

71.749

 9.463.450درصد102

 85.370.138 92.228.670 94.330.898 117.424.537 113.009.510درصد92

عملکرد سال
1395

جدول :1-10عملکرد اهداف کمی (به تفکیک گروههای هدف)

ردیف

5

6

7

8

9

آماده سازی
تیم ملی مهارت
ایران جهت اعزام
به مسابقات
جهانی مهارت

رشته
مهارتی

رشد
اقتصادی

عوامل
عدم تحقق

تعطیلی مراکز
در اسفند بعلت
بحران کرونا
 عدم تناسباعتبار تخصیصی
با پیش بینی

تغییر رویکرد
تدوین استاندارد
از شغل به سند
حرفه

توضیحات

عدم اعزام
رشتههای
الکترونیک و
جوشکاری بدلیل
نرسیدن به حد
نصاب فنی و
عدم صدور مجوز
خروج از کشور
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 -4برنامههای توسعه کسبوکار در مناطق شهری و روستایی
 -1-4پیادهسازی الگوی توسعه مشاغل خانگی
معرفی طرح
براساس قانون مشاغلخانگي (مصوب سال  1389مجلس شوراي اسالمي) ،ساماندهي و حمايت از مشاغلخانگي يكي از
سياستهاي اشتغالزايي کشور ميباشد.
از این رو در سال  96طرح پیادهسازی الگوی توسعه مشاغلخانگی با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق توسعه کسب و
کارهای خانگی و محلی در بستر زنجیره ارزش و اتصال پایدار اجرا گردید .از نکات مهم و کلیدی این الگو ،شناسائی پتانسیلها
و مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق ،جلب مشارکت فعالین و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی است .طرح
ملی توسعه مشاغلخانگی شامل سه مرحله :شناسایی مزیتها و فرصتها ،توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار بوده و در
قالب سه برنامه بشرح ذیل با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد
تسهیلگر در دست اجرا و پیادهسازی است:
الف)پیادهسازی الگوی توسعه مشاغلخانگی در  9استان پایلوت(آذربایجانغربی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسانجنوبی،
خراسانرضوی ،خراسانشمالی ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و ایالم)
ب) توانمندسازی اقتصادی  6.000زن سرپرست خانوارد در  24استان (آذربایجانشرقی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،بوشهر،
تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسانجنوبی ،خراسانرضوی ،خراسانشمالی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،فارس ،قزوین ،قم،
کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزی ،همدان و یزد)
ج) توانمندسازی اقتصادی  54.300نفر متقاضیان مشاغل خانگی در  31استان کشور
اقدامات انجام شده
 .1انعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی جهت اجرای طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی در  9استان پایلوت از محل اعتبارات بند
(الف) تبصره  18قانون بودجه96
 .2انعقاد موافقت نامه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی جهت اجرای طرح توانمند سازی
اقتصادی  6.000زن سرپرست خانوار( در  24استان)از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 .3انعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی جهت اجرای طرح ملی توانمند سازی اقتصادی  54.300نفر در کل کشور ( 31استان) از
محل اعتبارات بند (الف) تبصره  18قانون بودجه 98
عملکرد ملی :اجرای طرح ملی توسعه مشاغلخانگی در  9استان پایلوت :طرح در مرحله اول 100درصد -مرحله دوم
100درصد -مرحله سوم 75درصد پیشرفت داشته است.
ب) عملکرد استانی طرح توانمندسازی  6.000زن سرپرست خانوار:
عملکرد ملی :اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی 6.000زن سرپرست خانوار :طرح در مرحله اول 57درصد -مرحله دوم
39درصد -مرحله سوم 24درصد پیشرفت داشته است.
ج) طرح توانمند سازی اقتصادی  54.300نفر متقاضیان مشاغل خانگی در  31استان کشور :با توجه به اینکه در
روزهای پایانی اسفند ماه سال  1398سی درصد از اعتبار طرح مذکور تخصیص یافته لذا طرح در سال جاری در کشور اجرا
خواهد شد.

 -2-4توسعه کسبوکارهای پراشتغال روستایی و عشایری
اقدامات انجام شده
تدوین و ابالغ دستورالعمل آییننامه قانون مذکور و بازنگری آن با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ،بانک مرکزی و

33
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معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،ابالغ شده در تاریخ ( 1397/03/13با لحاظ موضوع تسهیالت برای
مناطق زلزلهزده کرمانشاه و حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی)؛
حمایت از رستههای پراشتغال فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی در مناطق هدف اجرای قانون بهعنوان موضوع اصلی
فعالیتها و تعیین مصادیق هریک از رستههای پر اشتغال در بخشهای کشاورزی ،معادن کوچک ،فعالیتهای خدماتی،
صنایعدستی و شرکتهای دانش بنیان؛
طراحی و راهاندازي سامانه» کارا» برای ثبت اطالعات متقاضیان طرحهای رستههای منتخب کسب و کار ذیل برنامه اشتغال
روستایی و عشایری و فراهم نمودن امكان دسترسی براي دستگاههای اجرایی استان ،شهرستانها و موسسات عامل؛
تعیین رستههای منتخب کسب و کار مناطق روستایی و عشایری برای 31استان کشور و شروع مطالعه کسب و کار و اشتغال
برخی روستاهای منتخب کشور (بهعنوان روستاهای کانونی و پیش برنده سایر روستاهای همجوار)؛
انجام مطالعه اولیه برای پیادهسازی برنامههای توسعه کسبوکار و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در قالب نوع
مداخالت ،انتخاب نهاد توسعهای و تسهیلگر (در روستاهای منتخب) و تعیین رستههای اولویتدار مناطق روستایی و عشایری
برای استانها و شهرستانها و بارگذاری آن در سامانه» کارا»؛
هماهنگی با دستگاههای بخشی برای تهیه و ارسال برنامه اجرایی بخش مربوطه مشتمل بر برش استانی برای مناطق روستایی
و عشایری ،پیشبینی بازار مناسب محصوالت ،نیازسنجی برای آموزش ،ترتیبات نهادی برای ایجاد و توسعه کسب وکار و نظارت
عملیاتی منطبق با رسته فعالیتهای اقتصادی اولویتدار؛
اقدامات اولیه جهت پیادهسازی برنامههای اشتغال روستایی توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با همکاری معاونتتوسعه
روستایی و عشایری و دستگاههای اجرایی مربوطه یا نهادهای توسعهای؛
شناسایی خطوط کلی ،مزیت مناطق روستایی شهرستانهای کشور براساس رستههای کسب و کار و شناسایی 4.995روستای
هدف برنامه اشتغالزایی (فاز اول)؛
عملیات و اجرای روستاهای کانونی برای انجام مداخالت شامل :شناسایی و انتخاب نهادهای توسعهای و تسهیلگر؛ برگزاری
نشستهای مشترک با برخی از نهادهای توسعه (بهخصوص نهادهای عمومی غیردولتی) و نحوه استفاده از ظرفیتهای این نهادها
در انجام مداخالت توسعه در مناطق روستایی و عشایری کانونی؛ آموزش و توانمندسازی تسهیلگران از طریق نهادهای توسعه؛
عملیاتی نمودن موضوع مداخالت توسعه در مناطق روستایی و عشایری کانونی (فاز دوم).
دستاوردها
پرداخت حدود  115هزار میلیارد ریال تسهیالت به بیش از  133هزار طرح بخش خصوصی و تعاونی؛
فراهم شدن زمینه ایجاد  245هزار فرصت جدید شغلی توسط مجریان طرحهای حمایت شده از ابتدای اجرای قانون تاکنون؛
پرداخت حدود  86درصد از اعتبارات ابالغی توسط موسسات عامل؛
پیادهسازی و اجرای برخی طرحهای روستایی در قالب مدل تولید مبتنی بر قرارداد (هدف  100هزار نفر کشاورز2.500 /
نفر متخصص محلی با شرکتهای معتبر داخلی (شرکت نوین زعفران ،شرکت روژین تاک کرمانشاه ،شرکت گلشاد شرق،
شرکتتعاونی دامداران قدمگاه ،شرکت خرما رطب بوشهر ،شرکت پردیس گلستان و شرکت کیمیا چین همدان رزن و )...از جمله
نوآوریهای تامین مالی روستایی برای هدف خاصی از تولید محصول؛
برای اولین بار مدل توسعه روستایی مشارکت محور در این فرایند بهکار گرفته شد و در قالب تفاهمنامه همکاری با برخی
نهادهای عمومی غیردولتی در  128دهستان در  31استان به تفکیک هر روستا و همراه با تدوین رستههای اولویتدار توسعه
اشتغال هر روستا و تشکیل شبکه فعالین و ذینفعان آن رسته در روستا و همچنین تهیه و اجرای مدلهای مختلف توسعه بازار
و بازاررسانی محصوالت رستههای منتخب و برگزاری  35نمایشگاه محلی و استانی؛
نظارت بر بیش از  40هزار طرح و استخراج مغایرتهای مربوطه و تهیه شیوه نامه مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان
تسهیالت موضوع قانون و برخوردهای الزم با مجری طرحهای متخلف مطابق شیوه نامه ابالغی توسط کمیتههای نظارت استانها
و شروع ثبت اطالعات پایش شده براساس سیستم  GISباهدف شفافیت و پایدارسازی نظارت؛
در ادامه عملکرد و برخی دستاوردهای حاصل از اجرای قانون مذکور به تفکیک دستگاههای اجرایی ،نهادهای حمایتی،
موسسات عامل به شرح جداول زیر بیان می گردد.
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جدول  :11عملکرد وضعیت کل طرحها در موسسات عامل  -واحد :میلیارد ریال
طرحهای ارسال شده به بانک
تعداد

مبلغ

تعداد

بلوکه
کمیته
امداد

19.000

68.427

28.763

46.680

دستگاه
اجرایی
و شناور
نهادهای
حمایتی

99.660

84.507

136.746

18.418

97

طرح های پرداخت شده

اعتبار
ابالغ شده

شرح

مبلغ

مبلغپرداختی
بهاعتبار
ابالغی(درصد)

68.965

پیشبینی اشتغال تعهد پرداخت اقساطی مبلغ پرداخت شده

54.638

161.263

442

13.777

17.976

76.085

89.863

ادامه جدول  :11عملکرد وضعیت کل طرحها در موسسات عامل  -واحد :میلیارد ریال
طرحهای ارسال شده به بانک

مبلغ

مبلغپرداختی
بهاعتبار
ابالغی(درصد)

615

4.404

5.019

84

-

-

-

1.601

26

114.901

86

طرح های پرداخت شده

اعتبار
ابالغ شده

تعداد

مبلغ

تعداد

زلزله
کرمانشاه

6.000

17.468

7.445

17.348

20.977

استانهای
سیلزده

3.000

-

-

-

-

-

طرح های
ملی

6.140

22

9.520

4

8.078

1.601

0

16.435

98.465

شرح

مجموع

پیشبینی اشتغال تعهد پرداخت اقساطی مبلغ پرداخت شده

244.956 132.997 182.474 170.424 133.800

90

مأخذ :براساس سامانه کارا ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ،اسفندماه 1398
جدول 12 :وضعیت طرحهای اشتغال روستایی به تفکیک موسسات عامل-واحد :میلیارد ریال
طرحهای ارسال شده به بانک

مبلغ

مبلغپرداختی
بهاعتبار
ابالغی(درصد)

46.139

3.838

17.178

21.016

85

46.031

54.488

92

15.211

18.098

78

طرح های پرداخت شده

اعتبار
ابالغ شده

تعداد

مبلغ

تعداد

24.760

31.159

32.915

23.805

بانک
کشاورزی

59.520

71.773

87.390

100.035 53.048

8.457

پست
بانک

23.284

28.425

30.259

38.013

2.887

شرح

بانک
توسعه
تعاون

صندوق
کارآفرینی
امید
مجموع

26.236

39.067

31.911

21.116
35.028

پیشبینی اشتغال تعهد پرداخت اقساطی مبلغ پرداخت شده

60.769

1.254

20.045

21.299

81

244.956 132.997 182.475 170.424 133.800

16.435

98.465

114.901

86
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(ماده ) 71
ترغیب کارفرمایان وکارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان از طریق معافیت
کارآفرینان از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار در جذب فارغ
التحصیالن دانشگاهی
(اشتغال و کارآفرینی)
پیشنویس آئیننامه اجرایی ماده  71قانون برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه تهیه و طی نامه شماره  20477مورخ 1396/02/10
جهت طی مراحل بررسی و تصویب در هیات دولت به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و آییننامه اجرایی این ماده در
خرداد ماه سال  1398مصوب شده و همچنین دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی طرح کارورزی نیز
مورخ  1398/04/12به استانها جهت اجرا ابالغ شده است ،و در سال  1398تعداد 8.800نفر مشغول کار شدهاند.
ماده  / 48ج3 /
در جهت اجرائی شدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است
فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری و اشتغالمولد
و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد
اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به
گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
نظارت بر انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر استانی و ملی  -نظارت بر کانونهای کارآفرینی استانها  -ساماندهی مراکز مشاوره،
اطالعرسانی و خدمات کارآفرینی -طراحی باشگاه کارآفرینان نوجوان  -تامین محتوای نشریه مدیریت بازارکار ایران  -طرح
کانونهای حامیان محلی کارآفرینی
ماده  / 4پ
اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری
و توسعه بازارهای صادراتی (کاالیی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی ،اعزام نیروی
کار ،جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی،
تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات
ایران با رعایت مصالح کشور
توانمند سازی  120کاریابی غیر دولتی خارجی ،ایجاد  3دفتر هدایت و حمایت از نیروهای کار ایرانی شاغل در کشورهای هدف
جدول :13وضعیت جویندگانکار،فرصتهای شغلی و بکارگماردگان در دفاتر کاریابی غیردولتی و اعزام نیروی کار به خارج طی سالهای
 1397و 1398
رديف

عنوان اهداف کمی

واحد سنجش

1397

1398

درصد رشد

1

اعزام نیروی کار از طریق شرکتهای صادرکننده
خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور

نفر

927

1.296

39.81

2

اعزام جوینده کار به خارج از کشور از طریق
دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی

نفر

983

909

-7.53

ماده  / 120الف 1 /
دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند :سند ملی کار شایسته

36

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

در سال  1397پیش نویس سند ملی کار شایسته به هیات وزیران ارسال گردید این سند به پیشنهاد
مشترک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور تهیه شده که به
استناد مصوبه هیات وزیران به شماره /25076ت  55377هـ مورخ  1398/03/01تصویب گردیده است.
ماده  / 64بند ث( :از سال دوم قانون برنامه)
تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بهمنظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر
ایران و حمایت از نخبگان علمی ،فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و
بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور ،طی مدت یکسال ،برنامههای عملیاتی خود
را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از
سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند .بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه
عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 -1برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر در سطوح ملی و استانی

برگزاری جلسات هماندیشی با دستگاهها جهت تعیین شاخص تخصصی انتخاب کارآفرینان در هر حوزه
تشکیل کارگروههای تخصصی جشنواره متشکل از نمایندگان دستگاهها
تهیه نظامنامه ،شیوهنامه ،پرسشنامه کارآفرینان ،داوران ،راهنمای ثبتنام کارآفرینان و داوری جشنواره تخصصی
طراحی سامانه تخصصی کارآفرینی با همکاری دستگاهها
شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر در سطوح استانی و ملی با انجام داوریهای مجازی و بازدیدهای میدانی با تأیید کارگروههای
تخصصی
صدور کارت شناسایی برای کارآفرینان در سطوح استانی و ملی
تهیه بانک اطالعاتی کارآفرینان در سه بخش (کشاورزی ،صنعت و خدمات)
شبکهسازی بین کارآفرینان و عضویت آنها در کانون کارآفرینان

 -2انتخاب و معرفي الگوهاي برتر جامعه كار و توليد

كارگران و گروههاي كار خالق و مبتكر بنگاههاي اقتصادي فعال در حوزه رفاهي درقالب برگزاري جشنواره امتنان از نخبگان جامعه
شناسائي نخبگان ،مبتكران و نوآوران عرصه كار و توليد
معرفي ،تقدير و حمايت از نخبگان ،مبتكران و نوآوران عرصهكار و توليد در قالب برگزاري جشنوارههاي استاني و ملي
در حال حاضر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تجربه برگزاري سي و یک جشنواره فرهنگ ساز و انتخاب  615تن از كارگران
خالق و مبتكر در تدارك و تمهید مقدمات برای برگزاري سي و دومين جشنواره امتنان ازكارگران ،گروههاي كار و واحدهاي نمونه
سال1399مي باشد كه به واسطه تكاليف خويش سعي وافر دارد.

 -3ساير اقدام هاي ملي:

شکلدهی وکمک به راه اندازی  11مرکز نوآوری و توسعه تعاون در سطح کشور
حمایت از تشکیل 33تعاونی دانشبنیان در سال گذشته به منظور ساماندهی نخبگان جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری
زمینهسازی برای شکلگیری و توسعة شرکتهای «کارگزاری منابع انسانی متخصص» به منظور تأمین نیروی متخصص مورد
نیاز نهادهای مختلف دولتی و خصوصی از میان نخبگان و نظام گزینش اصلح کارگزاران کشور از میان اجتماعات نخبگانی
زمینهسازی برای اثرگذاری افراد و گروههای نخبه در جامعه از سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،و تدوین «دستورالعمل
تأئید صالحیت و رتبهبندی شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی و مهندسی» در زمینه بهرهمندی نخبگان کشور مطابق با
محورهای سند مزبور میباشد
انعقاد تفاهمنامه با مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش در راستای حمایت از طرح
ها از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
حمایت از طرح های شرکت های دانش بنیان ،نوآورانه و استارتاپی از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
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تعاون
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-1مواد قانونی خبش تعاون و شاخص های منتخب حوزه تعاون:
(ماده ( - )19امور تعاون)
دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و همکاری
آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول
اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری
کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.
به سبب عدم وجود اموال مازاد اجرا نگردیده است .براساس پیگیری بعمل آمده درخصوص دریافت سهم بخش تعاون از منابع حاصل
از واگذاری حسابی تحت این عنوان در خزانه افتتاح گردیده و در صورت واریز سهم بخش تعاون امکان اختصاص مبلغی جهت افزایش
سرمایه بانک توسعه تعاون خواهد داشت علیرغم پیگیریهای بعمل آمده چالشهای ذیل در راه تحقق این ماده بوجود آمد:
عدم شناسایی منابع و دارایی ثابت مازاد
عدم پیشینی منابع جایگزین توسط سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای این ماده
عدم اختصاص سهم بخش تعاون از منابع حاصل از واگذاری بر اساس اصل 44قانون اساسی

(ماده )24
طراحي تمهيدات الزم براي تحقق سهم  -25تعاون در اقتصاد م ّلي
امور تعاون

در راستای افزایش تحقق  25درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:
ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون (پنجره واحد تعاون) برای مبارزه با فساد ،توسعه شفافیت و حذف امضاهای طالیی،
حذف بوروکراسیهای اداری و سرعت بخشیدن به تمامی خدمات ارائه شده در حوزه تعاون
افزایش  10درصدی تعاونیهای دانش بنیان در سال  1398که در حال برنامه تشکیل  200تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ایجاد اولین سکوی تامین مالی خرد تضمین شده برای حمایت از تعاونیهای نوآور و نوبنیان و نیز ایجاد اولین صندوق خطرپذیر
( )VCتعاون برای حمایت استارت آپ های تعاونی و دانش بنیان و شکلگیری  11مرکز توسعه نوآوری تعاون در کشور
تدوین طرح نوین اشتغال بخش تعاون (تعاون ،اشتغال ،بازار) به منظور تثبیت  1.8میلیون شغل موجود در بخش تعاونی و
افزایش بهرهوری و توسعه اشتغال تعاونیهای دانشبنیان و نوبنیان ،اعطای تسهیالت هوشمند با هدف حمایت از تولیدات بازار
محور و حمایت از زنجیرهها
تکمیل طرح روستا تعاون با رویکرد حمایت از تعاونیهای روستایی با هدف ایجاد اشتغال و ارائه تسهیالت مربوطه اجرای  780طرح
اختصاص تسهیالت اشتغال فراگیر :پرداخت  276میلیارد تومان به 180تعاونی با اشتغال بالغ بر  3،500نفر

جدول :14وضعیت ارائه تسهیالت به شرکتهای تعاونی دانشبنیان ،طرح روستا طی سالهای 1396تا 1398
رديف

عنوان اهداف کمی

درصد
رشد97به96

درصد
رشد98به97

100

واحد سنجش

1396

1397

1398

1

اعطای تسهیالت به شرکتهای
تعاونی دانشبنیان

میلیارد ریال

0

0

826

0

2

طرح روستا تعاون (تسهیالت)

میلیارد ریال

0

5،776

7،100

100

23

3

شتابدهی به طرح اشتغال پایدار
روستایی در  11استان مرزی

میلیارد ریال

0

0

31،850

0

100

4

سهم پرداخت نشده بخش تعاون
از درآمد (ماده  29اصل )44

هزار میلیارد
ریال

175

190

202

8.5

6.3
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جدول :15شاخصهای منتخب حوزه تعاون طی سالهای  1397و 1398
وضعیت شاخصها و نماگرها

رديف

عنوان اهداف کمی

واحد سنجش

1

تعداد تعاونیهای فعال(کل)

تعاونی

86.682

2

سهم بخش تعاونی در
اقتصاد ملی

درصد

6

6

3

میزان صادارت تعاونیها

میلیوندالر

1.300

1.600

1.800

4

فرصت شغلی ایجاد شده در
بخش تعاون

نفر

81.822

65.223

72.917

5

تعداد اعضای تعاونیها

نفر

57.569.755

6

نوسازی و بهسازی تعاونیها

تعاونی

2.786

3.334

7

ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی نفر-ساعت

1,615,189

1,690,185

1396

1397

1398

درصد
رشد97به96

درصد
رشد98به97

90.613

94.153

4.5

3.9

7

0

16.7

23.1

12.5

-20.3

11.8

0.3

0.15

4.040

19.7

21

1.684.799

4.6

-0.02

57.822.620 57.735.925

جدول :16تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون بر حسب فعالیت اقتصادي (میلیارد ریال)
استان
و سال

جمع
تعداد

کشاورزی
مبلغ

تعداد

مبلغ

صنعت و معدن

مسکن و عمران

مبلغ

تعداد

مبلغ

5.936 36.789 35.728

2.254

تعداد

1397

9.440 17.468 69.403 113.319

1398

2.527 54.333 24.233 16.741 21.047 126.824 177.028

خدمات
تعداد

بازرگانی
تعداد

مبلغ

مبلغ

7.025 15.136 47.163

5.784

8.465 34.949 98.008 10.860

9.941

ماخذ :سالنامه آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 1398
جدول :17تعداد و مبلغ ضمانتنامههاي مصوب و صادره صندوق ضمانت سرمایهگذاري تعاون برحسب بخش اقتصادي (میلیارد ریال)
استان
و سال

مصوب

صادره

1397

استان
و سال

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

جمع

551

5.749

263

5.075

صنعت

200

2.851

114

2.638

کشاورزی

246

1.635

99

1.430

بازرگانی و خدمات

105

1.263

50

1.007

جمع

291

3.106

206

3.270

صنعت

107

1.683

84

1.483

کشاورزی

106

595

78

1.078

بازرگانی و خدمات

78

828

44

709

ماخذ :سالنامه آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 1398

40

1398

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
رمزک فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

(احکام تخصصی)

فصل سوم

رفاهاجتماعی
41

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

(ماده 12بند «ب»)
متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به منظور تحقق عدالت در پرداخت حقوق و
دستمزد (سازمان تامین اجتماعی)
به موجب مفاد بند(ب) ماده  12قانون برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف گردیده متعاقب قوانین مربوطه در طول اجرای
قانون برنامه ،حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران متناسبسازی نمایند ،انجام این مهم در دستور کار قرار داشته لیکن با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع ،مستلزم بررسی همه جانبه کارشناسی بوده به نحوی که با رعایت عدالت نسبی و توجه به میزان مشارکت
مستمریبگیران در این سازمان بیشترین رضایت مخاطبین را فراهم سازد .پس از اتمام بررسی فرآیند مزبور و برآورد بار مالی ناشی از
اجرای این قانون ،در راستای اجرای بند (ث) ماده  7قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده  71قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور،تامین اعتبار بار مالی مربوطه در قانون بودجه کل کشور ،پیش بینی و اشاره شده است که سازکار اجرایی آن با همکاری بازنشستگان
و ذینفعان تدوین شده ومورد تایید هیات امنا رسیده و انشاهلل تا پایان مرداد ماه سال  1399اجرایی می گردد.

صندوق بازنشستگی کشوری

به موجب ماده ( )30قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر داشت « :دولت مکلف است بررسیهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع
تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین ،بازنشستگان ومستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد»
در همین راستا بند (هـ) تبصره  12قانون بودجه عمومی سال  1396با تعیین بودجه و اعتبار مشخصی بر همسانسازی حقوق
بازنشستگان با اولویت افرادی که از حقوق کمتر از  20میلیون ریال برخوردارند ،تاکید نمود.
این در حالیست که در ابتدای سال جاری همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرایی گردید.
(ماده  12بند « پ» )
تعیین تکلیف و انتقال موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد به وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی
(صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد)

در خصوص اجرای بند (پ) ماده  12قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به منظورانتقال موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی
کارکنان فوالد با کلیه وظایف ،اختیارات ،تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیر منقول ،سهام ،امتیازات ،موجودی،اسناد
و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،منتقل شده است.
در ابتدای کار ،کارگروهی متشکل از معاونتهای برنامهریزی و نظارت بر امور شرکتها ،فنی و عملیات بیمه ای و مالی این صندوق
با هدف تعیینساز و کار اجرایی موضوع فوق تشکیل شد .هدف اصلی این کارگروه ،برنامهریزی و انجام ارزیابی داراییها ،اعم از
اموال ،سهام و موجودی صندوق بر مبنای ارزش بازار سهام و یا ارزش دفتری سهام به صندوق از طرف دولت بابت رد دیون میباشد.
 -1امور حمایتی و توانمندسازی:
(ماده ) 79
افزایش سطح حمایت از مدد جویان به بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با منابع
حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه
رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی نمودن تصمیم کمیسیون اجتماعی دولت و ماده  79برنامه ششم توسعه برای افزایش کمک هزینه
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معیشت برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به تناسب تعداد نفرات خانوار و بر مبنای متوسط  20درصد حداقل دستمزد
مصوب شورای عالی کار اعتباری معادل  40هزار میلیارد ریال در بودجه سال  1396کل کشور و به منظور افزایش حداقل مستمری
خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مستمری مددجویان مذکور به صورت
علیالحساب ( از  95هزار تومان «یک نفره» تا  365هزار تومان « پنج نفره») افزایش یافته و از فروردین  1396پرداخت گردید.
حدود  1.550.000خانوار تحت پوشش کمیته امداد و  563.000خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بمدت  12ماه از
حداقل مستمری و بمدت  12ماه از افزایش مستمری محل تبصره  14قانون بودجه در سال  1398برخوردار شدند .همچنین در
حدود  645.000خانوار (پشت نوبت) تحت پوشش کمیته امداد و  495.000خانوار (پشت نوبت) سازمان بهزیستی کشور در 12
ماهه دوم سال  1398از محل تبصره  14قانون بودجه تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار گرفتند.
جدول :18میزان افزایش مستمری مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی
سرانه پرداختی قبلی سرانه سال 96

بعد خانوار

سرانه سال 97

سرانه سال 98

درصد رشد سال  97به  96درصد رشد سال 98به 97

یک نفره

53.000

148.000

161.500

172.000

9.1

6.5

دو نفره

60.000

249.000

275.500

287.500

10.6

4.4

سه نفره

71.000

324.000

360.000

374.000

11.1

3.9

چهار نفره

82.000

419.000

466.500

482.500

11.3

3.4

پنج نفره و باالتر

100.000

465.000

516.500

536.500

11.1

3.9

نمودار  :2سرانه مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی طی سالهای  1396الی 1398

600.000

360.000

324.000

287.500

275.500

249.000

172.000

سه نفره

200.000

161.500

چهار نفره

300.000

دو نفره

ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره

ماده 104
الف

نام فعالیت

واحد
اندازهگیری

ارائه خدمات مشاوره روانشناختی نفر
جلسه
به زوجین متقاضی طالق
مداخالت تخصصی مددکاری
اجتماعی در مراقبت ازخانواده با
رویکرد مدیریت مورد

نفر-
جلسه

عملکرد
سال 96

عملکرد
سال 97

288.862

220.484

368.821

12.000

0

13.000

100.000

یک نفره

جدول شماره  :19اقدامات انجام شده سازمان بهزیستی کشور درخصوص احکام قانون برنامه ششم توسعه
عملکرد
سال 98

148،000

پنج نفره و باالتر

374.000

465.000

482.500

466.500

536.500

500.000

400.000

419.000

516.500

سرانه سال 96
سرانه سال 97
سرانه سال 98

درصد
درصد رشد
رشد  97به  98 96به 97

-23.7
-100

67.3
100
0
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ادامه جدول شماره  :19اقدامات انجام شده سازمان بهزیستی کشور درخصوص احکام قانون برنامه ششم توسعه
ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره

نام فعالیت

واحد
اندازهگیری

عملکرد
سال 96

عملکرد
سال 97

عملکرد
سال 98

ماده 80
الف 1 /
ماده / 80
ب1/

بند ت
ماده 80

درصد رشد
درصد
رشد  97به  98 96به 97

آموزش زندگی خانواده

نفر

349.792

435.362

442.309

24.5

1.6

آموزش پیش از ازدواج

نفر

288.722

339.621

373.109

17.6

9.9

باشگاه سالمت روان خانواده

مرکز

315

324

312

2.9

-3.7

اجرای برنامه گروههای همیار
زنان همیار زنان سرپرست خانوار

گروه

1.000

1.200

1.450

20

20.8

آموزشهای اجتماعی و ارتقاء
مهارت های زندگی

فرد

60.000

62.000

60.000

3.4

-3.2

ایجاد اشتغالپایدار برای زنان
سرپرست خانوار به صورت
مشاغل فردی وخانگی

فرد

11.500

14.000

16.500

21.7

17.9

ارائه آموزشهای مهارتی و شغلی
در غالب برنامه آمادهسازی شغلی

فرد

10.000

10.000

11.000

0

10

تعیین سطوح توانمندی
ماده /81جزء
/1بند پ سرپرستان خانوار در سطح کشور

نفر

ماده 80

اقدامات و عملکرد مرتبط با
شناسایی نقاط آسیب خیز بحران
زای شهری و حاشیه شهرها و ارائه
خدمات حمایتهای اجتماعی-
بهداشتی –مددکاری اجتماعی
– مشاوره و  ...توسط مراکز توسعه
محلی طرح مددکاری جامعهای با
رویکرد کاهش فقر قابلیتی

محله

175.000

128

177.000

241.000

256

128

1.2

0

36.2

100

جدول شماره  :20اقدامات انجام شده سازمان بهزیستی کشور درخصوص احکام قانون برنامه ششم توسعه
ماده

عنوان حکم واحد
عملیات
قانونی

عناوین
فعالیتهای مرتبط

اقدامات و عملکرد شناسایی
نقاط آسیب خیز بحران زای
شهری و حاشیه شهرها و
ارائه خدمات حمایتهای
اجتماعی -بهداشتی-
دفتر
جز  ،1کنترل و
آسیب مددکاری-مشاوره اجتماعی
کاهش
بند
و ...توسط مرکز مداخله
پ ،آسیبهای دیدگان
ماده اجتماعی اجتماعی در بحران فردی ،خانوادگی
و اجتماعی ،خدمات سیار
80
اورژانس اجتماعی ،خط تلفن
اورژانس اجتماعی 123و
پایگاه خدمات اجتماعی
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واحد
متعارف

نفر

عملکرد
سال 96

عملکرد
سال 97

عملکرد
سال 98

1.178.049 1.062.910 885.589

درصد رشد درصد رشد
 97به  98 96به 97

20.8

10.1
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جز ء  3بند ث ماده  - 80اعتیاد
طبق قانون مذکور سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری نسبت به بهرهبرداری و تکمیل مرکزنگهداری
کاهش آسیب اعتیاد معتادان متجاهر و بیخانمان و همچنین مراکز توانمندسازی و صیانت برای
معتادین بهبود یافته اقدام نماید .در همین راستا و در حال حاضر  25مرکز توانمندسازی و صیانت در
استانهای مختلف فعال میباشند که گزارش عملکرد مراکز مذکور تقدیم حضور می گردد.
همچنین و باز هم در راستای توانمندسازی معتادان ،از شش ماهه دوم سال  97سازمان بهزیستی اجرای طرح مدیریت مورد
معتادین متجاهر ترخیص شده از مراکز را در استانهایی که مراکز ماده  16در آن استقرار دارند اجرا نموده است که در حال حاضر
 4.200تفر تحت پوشش مدیریت مورد قرار دارند ،که گزارش عملکرد این فعالیت نیز تقدیم حضور میگردد.
گزارش عملکرد مراکز ماده 16
درسال  1398معتادان متجاهر در 30مرکز ماده  16دولتی و غیردولتی در  17استان و درتعداد حدود  400مرکز تبصره 2ماده16
به شرح آمار ذیل توسط سازمان بهزیستی ساماندهی شدند:
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز ماده  21.141 :16نفر
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز تبصره  2ماده  54.070 :16نفر
کل معتادان پذیرش شده 75.211 :نفر
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده  1.981.116 :16نفر-روز
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز تبصره 2ماده  3.222.281 :16نفر -روز
کل نگهداری معتادان متجاهر در مراکز 5.203.397 :نفر-روز
بند ح ماده 80
مهمترین اقدامات سازمان بهزیستی در جهت حمایت از کودکان کار و خیابان میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
طرح حمایتهای اجتماعی از کودکان کار و خیابان (رویکرد خانواده محور)
حمایت اجتماعی :مجموعه ای ساختارمند از سیاستها ،فعالیتها و برنامههای اجرایی دستگاههای دولتی و غیردولتی تعریفشده
در این آیین نامه میباشد که با هدف پیشگیری ،کاهش و از بین بردن آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در برابر فقر و محرومیت
و تضمین رشد و شکوفایی همه جانبه و توانمندسازی کودکان کار و خیابان اجرا میگردد.
روند اجرای طرح :
مرحله اول :آماده سازی عمومی و کارزار تبلیغی
مرحله دوم :شناسایی کودکان خیابانی
مرحله سوم :جذب و انتقال کودکان خیابانی
مرحله چهارم :پذیرش کودکان خیابانی
مرحله پنجم :توانمندسازی
مرحله ششم :پیگیری و هدایت
اجراي طرحارزیابی سریع کودکان کار و خیابانی(کودکان موردمطالعه :کودکانزبالهگرد،کارگاهها وکارخانجات،کارگاههاي
خانگی و زیرزمینی) در 15استان کشور باهدف سیاستگذاري و تهیهپروتکل و راهنماي اجرایی اقدام و عملبراي کارشناسان ( با
همکاري دانشگاه علوم بهزیستی و اساتید دانشگاه) که اطالعات آن در حال جمعآوری میباشد.
برنامه ساماندهي كودكان خياباني
از سال  1378با اجراي مراحل پذيرش ،تشخيص و جايگزيني در  31استان بصورت شبانهروزی كودكکار و خيابان را مورد
پذيرش و حمايت قرار داده است .
هدف از اصلي از اجراي اين فعاليت کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از کار و زندگي کودکان در خيابان و همچنین:
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 -1حمايت از حقوق كودكان خياباني.
 -2كاهش آسيبهاي اجتماعي وارده بر كودكان خياباني.
ارتقاء كيفيت زندگي كودكان خياباني و خانوادههاي آنان.
 -1سالمسازي محيط زندگي در شهرها می باشد.
اقدامات اجرايي اين فعاليت شامل موارد زير است:
 .1مراجعه و پذيرش:
نحوه مراجعه :بصورت خود معرف و یا ارجاع از واحدهاي خدمات اجتماعي سيار (شناسايي و جذب) ،ارجاع از مراجع قضايي و
انتظامي ،ارجاع از مراكز مداخله در بحران و مراکز پذیرش و هماهنگی سازمان بهزیستی
 .2ارزيابي و ارائه خدمات
خدمات مددکاري اجتماعي ،خدمات روانشناسي ،خدمات بهداشتي و درماني ،ساير خدمات و فعاليتهايي که الزم است در مرکز
انجام شود از جمله:
اقدام جهت احراز هويت کودکان يا نوجوان و تهيه اسناد هويت براي آنها.
اعمال حمايتهاي مالي بر اساس دستورالعمل مالي دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي توسط مددکار.
بهرهگيري از فرصتهاي اشتغال موجود در سازمان و جامعه جهت کودکان باالي  15سال و خانوادههاي کليه کودکان.
بهرهگيري از فرصتهاي موجود در سازمان و جامعه جهت تامين مسکن براي کودک و خانواده.
ارائه خدمات آموزشي در زمينههاي ،آموزش پيشگيري از اعتياد ،آموزش مهارتهاي زندگي ،آموزشهاي فرهنگي و مذهبي،
تامين فرصت جهت تحصيل کودک ،حرفه آموزي به کودکان باالي 15سال و خانوادههاي کليه کودکان.
پوشش بيمهاي کودکان يا نوجوان و خانوادههاي آنها.
غنيسازي اوقات فراغت کودکان يا نوجوان و تامين فرصتهاي مناسب جهت رشد اجتماعي آنها از قبيل اردوهاي فرهنگي،
تفريحي ،برگزاري مسابقات ،انجام فعاليتها و بازيهاي گروهي و مشارکتي ،ايجاد کتابخانه با محتواي مناسب جهت گروههاي
سني مختلف و...
ارائه آموزشهاي معنوي و مذهبي
گفتگو با کودکان يا نوجوان و برقراري ارتباط مثبت و موثر با آنها در طول دوران اقامت و پرهيز از ايجاد جو متشنج و استرسزا
براي کودکان يا نوجوان و ايجاد محيط عالفي شاد و امن و پر محبت براي آنها توسط کليه پرسنل ( بخصوص مربيان امور تربيني)
مطالعه درجامعه و محيط اطراف مرکز و شناسايي آسيبهاي شايع در آنجا و اقدام در جهت حل آنها با مشارکت مردم و
مسئولين منطقه
تعامل گسترده با محيط خارج از مرکز و سازمانهاي غيردولتي موجود جهت بهرهگيري از امکانات موجود و ارائه آموزشهاي
عمومي و سالمسازي محيط اجتماعي.
تهيه گزارشهاي مستند و قابل بهرهبرداري از فعاليتهاي انجام يافته در دورههاي زماني مختلف با ذکر نتايج حاصله بهمنظور
بهرهبرداري ساير مراکز و بهمنظور معرفي فعاليتها به ساير سازمانها .
تهيه بانک اطالعاتي از کودکان يا نوجوان مراجعه کرده و پذيرششده بهمنظور ثبت اقدامات آتي در پرونده آنها بصورت مستمر.
فراهم نمودن امکانات و فضاي مناسب جهت افزايش بار علمي کارکنان
ايجاد بستر مناسب و انجام کليه فعاليتها بصورت تيمي و با مشارکت کودکان يا نوجوان در مرکز بهمنظور افزايش روحيه اعتماد
به نفس و رشد همه جانبه کودک يا نوجوان و پرهيز از انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات بصورت فردي.
ترخيص :ترخيص كودكان خياباني از مركز با نظر تيم تخصصي به يكي از صورتهاي زير انجام ميپذيرد.
الف :بازگشت به خانواده:
ب :ارجاع به مراكز نگهداري ميان مدت و كوتاه مدت:
پ :ارجاع به ساير قسمتهاي ذيربط سازمان جهت دريافت خدمات موردنياز:
معاونت توانبخشي جهت دريافت خدمات توانبخشي
معاونت پيشگيري جهت دريافت خدمات پيشگيري
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ساير دفاتر حوزه اجتماعي جهت دريافت خدمات موردنياز
 .1پيگيري پس از ترخيص :به منظور جلوگيري از بروز مجدد مشکل براي کودک يا نوجوان مي بايست پس از ترخيص وي ساير
اقدامات تيم تخصصي ،تا حصول کامل فرايند توانمندسازي انجام پذيرد.
مرکز حمایتی  -آموزشی کودک و خانواده (مراکز روزانه):
به مرکزی گفته میشود که براساس مجوز سازمان بهزیستی و توسط موسسات حقوقی دارای صالحیت تاسیس و با نظارت آن
سازمان فعالیت مینماید و کلیه خدمات مربوط به کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی کودک خیابانی و خانواده وی را
بهاستثنای نگهداری شبانهروزی از کودک خیابانی با رویکرد خانواده محور به انجام میرساند .ضمناً این مرکز در این دستورالعمل
بصورت اختصار «مرکزروزانه» نامیده خواهد شد.
تبصره:فعالیتهای این مرکز (ازقبیل شناسایی وجذب)میتواند با اعالم قبلی به بهزیستی در ساعات مختلف شبانهروز انجام شود
اما خدمات نگهداری در این مرکز ارائه نمیگردد.
استراتژیها و سیاست های مورد نظر در مراکز روزانه:
کاهش ساعات حضور کودک در خیابان به میزان یک شاخص از طریق حمایت ،آموزش و تأمین برنامههای اوقات فراغت
اجرای برنامههای کاهش آسیبهای ناشی از کار کودک در خیابان و پرهیز از اقدامات خشن جهت حذف کودکان از خیابان
حمایت از کودکان در چارچوب ساختار خانواده و از طریق تقویت نقش و کارکرد خانواده و پرهیز از نگاه تک بعدی به کودک
تاکید به تحصیل در مدرسه در کنار سایر کودکان با رویکرد ادغام و الحاق کودکان بجای آموزش مجزای آنها
تاکید بر استمرار برنامههای حمایتی و نظارت بر خانوادهها توسط تیم تخصصی مرکز (شامل مددکاراجتماعی و روانشناس) تا
رسیدن به سن  18سالگی و پرهیز از اقدامات مقطعی
امکان رشد استعدادهای کودک و تواناییهای وی و بهرهمندی از فرصتها و امکانات عمومی و ادغام کودکان در جامعه
تأکید بر غنیسازی اوقات فراغت با تاکید بر ورزش ،هنر (بویژه موسیقی درمانی) و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی با هدف
بازپروری جسمی و روانی کودکان در تقابل بسیاری از آسیبها و صدمات روانی و اجتماعی
پرهیز از عملکرد جزیره ای و تاکید بر هم افزایی توان دستگاه های مجری از طریق اقدامات مشترک
تاکید بر گسترش خدمات در خارج از مرکز به منظور حصول اطمینان از پیشگیرانه و موثر بودن اقدامات برای کودکان خیابانی
در معرض آسیبی که به هر دلیل قصد ندارند فعال در مرکز پذیرش شوند.
اقدامات در خصوص کودکان زباله گرد:
 .1برگزاري جلسه با معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران درخصوص نحوه ساماندهی کودکان زبالهگرد و تهیه
تفاهمنامه همکاري پس از تهیه طرح اولیه توسط شهرداري و اقدام سازمان بهزیستی جهت ساماندهی ،حمایت و توانمندسازي
ازکودکان هدف
 .2نظارت برکارگاهها سایتهاي تفکیک زباله
 .3برگزاري جلسات هماندیشی با سازمانهاي مردمنهاد و مراکز آموزشی ،حمایتی کودك و خانواده (مراکز روزانه کودکان خیابانی)
جهت اجراي برنامه اقدام و عمل با هدف کنترل و کاهش آسیبهاي مرتبط با پدیده کودکان زبالهگرد و حمایت از کودك و خانواده
آنها در ابعاد آموزشی ،حقوقی ،اقتصادي ،فرهنگی و ...
 .4گنجاندن کودکان زباله گرددرگروههاي هدف مرحله دوم اجراي طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی درتهران
جدول شماره  :21ساماندهی کودکان کار
1396

1398

1397

بینی شده
در برنامه

تعداد تحت
پوشش

درصد پوشش

بینی شده
در برنامه

تعداد تحت
پوشش

درصد پوشش

بینی شده
در برنامه

تعداد تحت
پوشش

درصد پوشش

6.330

11.285

178

6.660

13.500

202

6.999

14.000

200
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جدول شماره  : 22اقدامات سازمان بهزیستی درخصوص ماده  78ق  .ب  .ششم جدول شماره ( 15شاخصها و اهداف کمی)
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عملکرد سال 97

عملکرد سال 98

6

-

-

-

2

ضریب پوشش بیمههای اجتماعی درمانی
پایه (کل) ـ درصد

96

92

93

-

3

متوسط مستمری دریافتی به متوسط
هزینه خانوار ـ درصد

48.8

53.14

52.66

56.64

4

اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای
حمایتی ـ نفر ـ ساالنه

65.000

56.677

56.326

57.872

5

ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی
و حمایتی) ـ واحد توسط سازمان بهزیستی

77.000

3.800

10.244

14.721

6

افزایش حمایت از معتادان ـ نفر (سازمان
بهزیستی)

1.300.000

679.890

718.661

748.911

7

افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر

2.657.070

2.066.920

260.680

320.000

8

افزایش کودکان تحت پوشش حمایت
غذایی ـ نفر

204.965

225.756

227.560

194.439

9

پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش
نهادهای حمایتی(بهزیستی) ـ نفر

127.807

32.504

32.562

32.000

10

افزایش حمایت از کودکان بیسرپرست ـ نفر

23.402

25.705

23.627

26.554

11

افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر

280.500

-

-

17.032

12

افزایش توانبخشی مددجویان مبتنی بر
جامعه روستایی ـ نفر

424.000

311.490

383.168

406.490

13

افزایش توانبخشی مددجویان مبتنیبر
جامعه شهری ـ نفر

-

0

13.530

40.000

14

افزایش تأمین وسایل توانبخشی مددجویان
تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ تعداد

98.000

108.512

44.729

71.857

15

بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای
حمایتی ـ نفر

445.321

52.019

51.005

50.659

16

کنترل افزایش طالق ـ تعداد

163.228

181.835

225.498

30.268

17

افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ ساالنه

6.000

9.005

8.619

8.030

18

غربالگری بینایی کودکان ـ نفر

3.000.000

3.326.676

3.444.694

3.378.601

19

غربالگری شنوایی ـ نفر

966.000

1.187.225

1.217.324

1.102.961

20

کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد

58

-

-

-

21

ضریب پوشش بیمههای اجتماعی ـ درصد

70

71

72

73

22

متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد

83

-

85

83

ردیف

هدف کمی

1

کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای
کمرشکن سالمت از طریق تعمیم و ارتقاء
بیمههای اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین

وضعیت در پایان سال 95عملکرد سال 96
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2

1

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه

قانون
برنامه
ششم
توسعه

عنوان سند
باالدستی

ماده  / 64ر

ماده  / 27الف 10 /

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

شهریه دانشجویان داخل کشور تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات
برنامه مستقل توسط سازمان تأمین
میشود.

 -10بخشودگی سود و جرائم تسهیالت
پرداخت شده به افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن
مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده
از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر
به بازپرداخت اقساط خود نمیباشند،
تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم
توسعه کشور با پرداخت معادل آن به
بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه
سال از محل تنخواهگردان موضوع ماده
( )10قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب ر1380/11/27و
اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان
اجرای قانون برنامه ششم

متن حکم

جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

-

-

در سال  1396شهریه  32.504نفر
در سال  1397شهریه  32.562نفر
و در سال  1398شهریه 32.000
نفر دانشجو توسط سازمان بهزیستی
پرداخت شده است.

در سال  1398پیش نویس آیین
نامه اجرایی این ماده در کمیسیون
تخصصی اقتصاد مورد بررسی قرار
گرفت و نهایتا براساس نظرکمیسیون
اقتصاد (شماره نامه 55795/4652
مورخ  )1398/04/19مقرر گردید
که نیازی به تدوین آییننامه اجرایی
نیست و بار مالی اجرای این قانون به
سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس
شود .در ادامه طی نامه شماره
 135020مورخ  1398/07/23بودجه
مورد نیاز حدود  3.746میلیارد ریال
برآورد و به سازمان برنامه و بودجه
اعالم گردید.

دستگاه
اجرایی
مجری

عملكرد

-

عوامل عدم تحقق

-

توضيحات

عدم تحقق

49

50

عنوان سند
باالدستی

قانون
برنامه
ششم
توسعه

عملكرد

به شرح جدول شماره 22

دستگاه
اجرایی
مجری

-

-

متن حکم

دولت مکلف است در راستای تحقق
عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار
آسیب پذیر و بسط پوششهای
امدادی ،حمایتی و بیمهای و پیشگیری
و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به
طراحی و اجرای برنامههای الزم برای
نیل به اهداف مندرج در جدول شماره
( )15اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر
شش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

ماده 78

ماده  / 80ب 2 /

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

رديف

3

4

قانون
برنامه
ششم
توسعه

در سال 1396تعداد  56.677نفر و
سال 1397تعداد  56.326نفر
در سال  1398تعداد  57.872نفر در
سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش
برنامه اشتغال قرار گرفته اند.

تحت پوشش قرار دادن و تمهید
تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان
واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت
مستمری آنان در بودجههای سنواتی
ساالنه

عوامل عدم تحقق

-

عدم تحقق
توضيحات

-

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

5

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه

عنوان سند
باالدستی

ماده  / 80ج 1 /

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

ج -حمایت از بیماران روانی مزمن و
سالمندان :تداوم اجرای طرح ساماندهی
و توانبخشی بیماران روانی مزمن با
پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75
درصد) جمعیت هدف در پایان اجرای
قانون برنامه

متن حکم

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

-

دستگاه
اجرایی
مجری

سال :1397ارتقاء توانمندی معلولین و
بیماران روانی مزمن 3.005 :نفر،کمک
به مراقبت ،نگهداری و توانبخشی
معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی
مزمن در خانواده  96.750 :نفر ،کمک
به مراقبت ،نگهداری و توانبخشی
معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی
مزمن در مراکز غیردولتی 127.433 :
نفر ،ارائه خدمات توانبخشی به بیماران
روانی مزمن 50 :نفر
سال :1398
ارتقاء توانمندی معلولین و بیماران
روانی مزمن 3.659 :نفر ،کمک
به مراقبت ،نگهداری و توانبخشی
معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی
مزمن در مراکز غیر دولتی 42.725 :
نفر،ارائه خدمات توانبخشی به بیماران
روانی مزمن 1.313 :نفر

عملكرد

عوامل عدم تحقق

عدم تحقق

توضيحات

51

52

عنوان سند
باالدستی

قانون
برنامه
ششم
توسعه

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

ماده  / 80ج 2 /

ماده  / 75تبصره 4

تداوم اجرای طرح ساماندهی و
توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل
بیستو پنج درصد (25درصد) جمعیت
هدف

متن حکم

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

رديف

6

7

قانون
برنامه
ششم
توسعه

وزارتخانههای بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند
امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد
ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره
فراهم نمایند تا در صورت نیاز به
آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) آنان را
راهنمایی کنن

دستگاه
اجرایی
مجری

-

-

عملكرد

سال  :1396تشکیل کمیته تدوین
برنامه سند ملی سالمندان –ایجاد
بانک اطالعاتی در تمام استانها –
ارتفای توانمندی سالمندان به میزان
 4.400نفر
سال 1397؛ راهبری امور سالمندان
 :کمک به امور رفاهی و تکریم
سالمندان  50.000 :نفر ،آموزش
شیوه زندگی سالم به سالمندان :
 50.000نفر ارائه خدمات توانبخشی
به سالمندان  -50.000ارایه خدمات
اموزشی و توانبخشی در قالب مراکز
روزانه به  5.802نفر سالمند
سال  :1398راهبری امور سالمندان
 :کمک به امور رفاهی و تکریم
سالمندان  320.000 :نفر ،آموزش
شیوه زندگی سالم به سالمندان :
 1.100نفر ارائه خدمات توانبخشی به
سالمندان  80 :نفر
تصویب نامه شماره /159007ت54769
هـ مورخ  1397/11/29با عنوان
آییننامه چگونگی مراحل صدور گواهی
و میزان کمک سازمان بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت
انجام آزمایشهای ژن شناسی (ژنتیک)
ابالغ و در حال اجرا میباشد.

عدم تحقق
عوامل عدم تحقق

توضيحات

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

9

8

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه

قانون
برنامه
ششم
توسعه

عنوان سند
باالدستی

ماده  / 83ب

ماده  / 83الف

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد
تحت پوشش خود ساالنه یکصدهزار نفر به
ترتیب هفتاد درصد ( )70کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سی درصد ( )30سازمان
بهزیستی را صاحب شغل نمایند .دولت طبق
بودجه سنواتی تسهیالت قرض الحسنه الزم
را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد
گرفت.

سازمانهای مناطق آزاد مکلفند به منظور
زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری
یکدرصد (1درصد) از محل وصول عوارض
ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از
واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی
از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و
نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

متن حکم

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

-

-

دستگاه
اجرایی
مجری

سال  : 96تعداد 56.677نفر از طریق برنامه
های اشتغال توسط سازمان بهزیستی
حمایت شده اند
سال  : 97تعداد 57.761نفر از طریق برنامه
های اشتغال توسط سازمان بهزیستی
حمایت شده اند
سال  : 98تعداد  57872نفر از طریق
سازمان بهزیستی در سال  1397و
تعداد 175.900فرصت شغلی در کمیته
امداد طی نامه شماره  17631تاریخ
 1399/02/13رئیس محترم کمیته امداد
امام خمینی(ره) از طریق برنامه های اشتغال
حمایت شده اند .نکته  :گزارش دستگاهها
به تفکیک پشت نوبت و تحت پوشش نمی
باشد .لذا عملکرد جز  2بند ب ماده  80با
عملکرد بند ب ماده  83یکسان می باشد .به
دلیل تخصیص اعتبارات الزم جهت اجرای
این بند ،بر اساس گزارشات دستگاه های
حمایتی این بند محقق شده است.

براساس گزارش شماره 900/99/42082
تاریخ  1399/04/22سازمان بهزیستی
کشور در سال  1398مبلغ  29.596میلیون
ریال در استانهای مربوطه جذب و به منظور
توانمندسازی جامعه هدف هزینه گردیده
است .گزارش کمیته امداد طی نامههای
شماره  229.912تاریخ  1398/11/29و
 37.330تاریخ  1399/03/12در حال
پیگیری نتایج میباشد.

عملكرد

عدم همکاری
دستگاههای
مرتبط

عوامل عدم تحقق

عدم دریافت گزارش
از نهادهای حمایتی

توضيحات

عدم تحقق

53

54

عنوان سند
باالدستی

قانون
برنامه
ششم
توسعه

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

ماده 84

ماده  / 80چ 2 /

دولت موظف است مشاغل آتش نشانی
و پرتوکاری اشعه را جزءمشاغل سخت
و زیان آور محسوب کند .در طول
اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در
برابر اشعه مصوب  1368/01/20معتبر
تلقی می گردد.

متن حکم

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

رديف

10

11

قانون
برنامه
ششم
توسعه

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین
مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت
پوشش نهادها و سازمان های حمایتی
از پرداخت هزینه های صدور پروانه
ساختمانی ،عوارض شهرداری و دهیاری
و هزینه های انشعاب آب ،فاضالب ،برق
و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص
یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط
برای یک بار معافند.

دستگاه
اجرایی
مجری

-

-

عملكرد

در ادامه روند اجرایی کار در خصوص الحاق
مشاغل عملیاتی آتش نشانی با برگزاری
جلسات متعدد کارشناسی با حضور
نمایندگان سازمان تامین اجتماعی  ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان
کارگر و کارفرما (شرکای اجتماعی) نهایتا
در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای
عالی حفاظت فنی در مورخ 97/10/30
مشاغل عملیاتی آتش نشانی بعنوان گروه ب
به مشاغل سخت و زیان آور اضافه گردید.
و موضوع طی نامه شماره  219956مورخ
 97/11/06به ادارات کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ها ابالغ گردید.

 ....در سال  97تعداد  90.954مورد
معافیت برای معلولین و مدد جویان
تحت پوشش بهزیستی اخذ گردیده
است
در سال  50.659 :98نفر شناسایی
و به دستگاه خدمت رسان معرفی
شده که از این تعداد  43.901نفر
معاف از خدمات شده اند که ارزش
ریالی این خدمات حدود  930میلیارد
ریال میباشد.

عوامل عدم تحقق

-

عدم تحقق
توضيحات

-

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

12

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه

عنوان سند
باالدستی

ماده  / 80چ 1 /

ماده /بند /جزء /رديف /تبصره

چ -تأمین مسکن نیازمندان :به
منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و
گروههای هدف سازمان های حمایتی
به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر
تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه
نسبت به تدوین طی مراحل قانونی
و در چهارچوب بودجه سنواتی و
اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و
حمایتی اقدام نماید.

متن حکم

ادامه جدول شماره : 23گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشورحوزه امور حمایتی و توانمندسازی

-

دستگاه
اجرایی
مجری

عوامل عدم تحقق

توضيحات

وزارت راه و
در سال 3.800 :1396واحد مسکونی
شهرسازی و بنیاد
در سال  10.244 :1397واحد
مسکن انقالب
تاخیر در
مسکونی
تخصیص بودجه/
و در سال  14.721 :1398واحد
اسالمی متولی
نقدینگی
مسکونی به نیازمندان واگذاری شده
اجرای طرح مسکن
اجتماعی و حمایتی
است و  50.412واحد در دست
بوده که طرح مذکور
احداث می باشد.
به دلیل عدم تامین
منابع توسط سازمان
برنامه و بودجه،
عملیاتی نشده است.

عملكرد

عدم تحقق

55

56

اموربیمه های اجتماعی

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی
متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

رديف

1

قانون
برنامه
ششم
توسعه

ماده 81

دولت مکلف است در اجرای بند ( )40سیاست های
کلی برنامه ششم ،نسبت به تدوین برنامه ،برقراری،
استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی ،حمایتی
و بیمه های اجتماعی به جز سالمت با رعایت سطح
بندی خدمات در سطوح پایه ،مازاد و مکمل براساس
غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال
و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده
اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه
سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع
و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی ،رفع هم
پوشانی ها ،دسترسی عادالنه به خدمات ،اجرای این
نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات ،سامانه و پنجره
واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر
شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی
با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع
ماده ( )84این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت
می پذیرد وکلیه سازمان ها ،صندوق ها ،نهادها و
دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین
اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و
عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت
دریافت می نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این
نظام تبعیت کنند.

دستگاه
اجرایی
مجری

-

عملكرد

عوامل عدم تحقق

پیش نویس آئین نامه مربوط به
استقرار نظام تامین اجتماعی چندالیه
پس از تهیه و تدوین و طی مراحل
قانونی به تصویب کمیسیون امور
اجتماعی و دولت الکترونیک رسید و
در جلسه مورخ  97/01/26کمیسیون
مذکور مطرح و جهت اعالم نظر در
خصوص ضرورت اخذ مجوز قانونی
به معاونت حقوقی رئیس جمهور و
همچنین جهت بررسی راهکارهای تخصیص ناکافی
اعتبارات پیش
تامین بار مالی به سازمان برنامه و
بینی شده
بودجه کشور ارجاع شده است.
در حال حاضر به منظور تامین
بار مالی و تحقق بند مذکور بسته
پیشنهادی مربوط به نحوه تامین بار
مالی بیمه فراگیر تهیه و جهت اعالم
نظر به صندوقهای بیمه گر ارسال
شده تا پس از اخذ نظرات در شورای
عالی رفاه و تامین اجتماعی طرح
گردد.

عدم تحقق
توضيحات

الیه مساعدت تصویب شده و
الیه بیمه های پایه در دست
بررسی در کمیسیون اصلی
میباشد.

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

3

2

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه

قانون
برنامه
ششم
توسعه

ماده  / 12الف

ماده  / 7ث

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

الف -دولت مکلف است در طول اجرای قانون
برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه
بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین
اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در
قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسی و اصالحات بعدی
آن ،امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی،
تأدیه نقدی در بودجه سنواتی ،اوراق بهادار
قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند .این بند
شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری
و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی
غیردولتی نمیشود.

دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان
سال آخر اجرای قانون برنامه ،بودجه سازمان ها
و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقلشده و
از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت
نگردد.

متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

-

دستگاه
اجرایی
مجری

در سال  4.716 : 1396میلیارد ریال
سال  62.826 : 1397میلیارد ریال
مطالبات از دولت از طریق بند (ن)
تبصره ( )5قانون بودجه سال 1397
کل کشور وصول گردید،
در سال  98و  99با پیگیری های
وزارتخانه و همکاری دولت 33.000
میلیارد تومان در قالب واگذاری
سهام برخی شرکتهای دولتی بخشی
از بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی تادیه گردید.

برای تحقق این بند قانونی نسبت
به تدوین بسته اصالحات سیستمی،
ساختاری و پارامتریک اقدام گردید.
مطالعات و بررسی های اولیه انجام شده
است و بخشی از پیشنهادات بویژه درباره
اصالحات پارامتریک به دولت ارائه شده
است .ضمناً مطالبات متعددی توسط
سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق
ها برای اخذ مطالبات خود از دولت انجام
شده است .تحقق این مصوبه قانونی
مستلزم برنامه ریزی بلندمدت و اصالحات
اساسی در ساختار و سیستم مدیریتی و
اداری و فعالیت های مالی صندوق های
بیمه ای واراده جمعی دولت می باشد.

عملكرد

عدم همکاری
دستگاه های
مرتبط

عوامل عدم تحقق

توضيحات

بند (ن) تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1397کل کشور  :در سال
1397با توجه به ابهامات در
قانون بودجه و نیز عدم همکاری
سازمان برنامه و بودجه  ،علی
رغم پیگیری های سازمان
تامین اجتماعی ،به نتیجه
عملیاتی منجر نگردید.

عدم تحقق

57

58

ماده / 12الف/
تبصره

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

قانون
برنامه
ششم
توسعه

ماده  / 12ب

ب -سازمان تأمین اجتماعی موظف است
مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون
برنامه ،حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را
متناسبسازی نماید.

تبصره  -در اجرای حکم این بند باید ساالنه
حداقل ده درصد(10درصد) بدهی دولت به
سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه
تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید
در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین
شود.

متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

رديف

4

5

قانون
برنامه
ششم
توسعه

دستگاه
اجرایی
مجری

-

-

عملكرد

عملکرد این تبصره در ماده قانونی بند
الف ماده  12درج گردیده است.
میزان حقوق بازنشستگان و مستمری
بگیران در سال  1398به میزان 36/5
درصد برای حقوق های تا سقف پانزده
میلیون و یکصد و شصت و هشت
هزار و هشتصد و ده ریال و برای سایر
سطوح به میزان  13درصد به عالوه
مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و
یازده هزار و چهارصد و هفتاد ریال
افزایش و متناسب سازی شده است.

عوامل عدم تحقق

عدم تحقق
توضيحات

در ردیف ماده قانونی بند الف
ماده  12توضیح داده شده است.

عدم همکاری
دستگاه های
مرتبط

-

-

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

6

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه
ماده 82

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه
بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی (اعم
از کشوری ،لشکری ،تأمین اجتماعی و سایر
صندوقهای بازنشستگی دستگاهها ،نهادها و
بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی
که دارای کسور بازنشستگی میباشد.

متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

-

دستگاه
اجرایی
مجری

به منظوراجرای ماده  82قانون
پنجساله برنامه ششم ،بخشنامه
شماره 1 60/مستمریها طی
شماره 414196/ 1000/مورخ
25( 96/04/موضوع :نحوه محاسبه
مستمری بیمه شدگان در اجرای
ماده  82قانون برنامه ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران) صادر و به
کلیه واحدهای اجرایی ابالغ شده
است صندوق حمایت و بازنشستگی
کارکنان فوالد  :مستمری کلیه
بازنشستگان این صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد به استناد
مفاد آیین نامه استخدامی مورد عمل
بر مبنای میانگین حقوق و مزایای
مستمر  2سال آخر خدمت با اعمال
ضریب ریالی محاسبه می گردد و
از زمان ابالغ این ماده قانونی سایر
دستورالعمل های اجرایی متوقف
گردید .در این راستا مکاتباتی با کلیه
صندوقهای بازنشستگی انجام گرفته
است که اکثر صندوقها از جمله
صندوق صدا و سیما ،بانکها ،وکال،
روستائیان و  ....قانون مذکور را اجرا
مینمایند.

عملكرد

عدم همکاری
دستگاه های
مرتبط

عوامل عدم تحقق

توضيحات

برخی صندوقهای بازنشستگی
اختصاصی فرمول خاص خود
را در محاسبه مستمری دارند
که مانع از تحقق کامل این
بند شده است که مکاتباتی با
آنها انجام شده تا در این زمینه
مطابق قانون مربوطه عمل
نمایند.

عدم تحقق

59

60

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی
متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

رديف

7

قانون
برنامه
ششم
توسعه

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری،
ماده  / 82تبصره راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج
سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند
متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای
پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن،
بازنشسته شوند.

دستگاه
اجرایی
مجری

-

عملكرد

عوامل عدم تحقق

عدم تحقق
توضيحات

آئین نامه مربوطه به این ماده طی نامه
شماره  190407مورخ 1397/09/28
به کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکترونیک ارسال گردید متعاقبا دبیر
محترم کمیسیون امور اجتماعی و
دولت الکترونیک آییننامه پیشنهادی
را طی نامه شماره 8/56324/3565
مورخ  1398/01/20به برخی
به دلیل بار مالی ،نیاز به تدوین
ازدستگاهها جهت بررسی و اعالم
آئین نامه بود که آئین نامه
نظر ارسال نموده که نهایتاً دبیر
مذکور با همکاری سازمان
محترم هیات دولت طی نامه شماره
تامین اجتماعی و سازمان
 56324/109957مورخ  1398/9/2تخصیص ناکافی
راهداری و حمل و نقل جاده
اعالم کرد که پیشنهاد وزارت تعاون ،اعتبارات پیش
ای تدوین شد و جهت تامین
بینی شده
کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ
بار مالی و تائید سازمان برنامه
 1398/08/26در کمیسیون امور
و بودجه به آن سازمان ارسال
اجتماعی دولت الکترونیک مطرح و
گردید .در انتظار سیر مراحل
مقررشد با توجه به صراحت متن ماده
قانونی جهت تائید آئین نامه
قانون و نیز عدم تصریح به تدوین
میباشد.
آیین نامه اجرایی در تبصره مذکور،
نیازی به تدوین آییننامه اجرایی در
این رابطه نمیباشد .لذا در صورت
مراجعه متقاضی واجد شرایط به
سازمان تامین اجتماعی و تامین بار
مالی آن ،حکم مربوطه اجرا میگردد

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

8

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه
ماده  / 103ب

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است
در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف
ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون
بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی
زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و
جهت تصمیمگیری قانونی ارائه نماید.

متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

-

دستگاه
اجرایی
مجری

عوامل عدم تحقق

توضيحات

این دستگاه پیش نویس آیین نامه
اجرایی نظام تامین اجتماعی چند الیه
را به منظور ایجاد پوشش بیمه ای
برای گروههای غیر مزد و حقوق بگیر
از جمله زنان خانهدار تدوین نمود.
آئین نامه مذکور گرچه در راستای
تحقق ماده ( )81قانون برنامه ششم
توسعه بود ،لکن مفاد بند (ب) ماده
( )103قانون مذکور را نیز مبنی بر
پوشش بیمهای زنان خانه دار محقق تخصیص ناکافی آئین نامه تهیه شده و بار مالی
اعتبارات پیش آن برای دولت محاسبه شد لکن
می ساخت .پیش نویس آئین نامه
به دلیل عدم تخصیص اعتبار از
بینی شده
موصوف به کمیسیون امور اجتماعی
سوی سازمان برنامه و بودجه
و دولت الکترونیک ارسال و در جلسه
فعال مسکوت مانده است.
مورخ  1397/01/26در کمیسیون
اصلی امور اجتماعی دولت مطرح
و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه
کشور نسبت به تامین بار مالی آئین
نامه یاد شده راهکارهای اجرایی الزم
را به کمیسیون مربوطه ارائه نماید که
تاکنون بار مالی اجرای آئیننامه فوق
از سوی سازمان مربوطه پیشبینی
نشده است.

عملكرد

عدم تحقق

61

62

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

قانون
برنامه
ششم
توسعه

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که
شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش بیمه
ماده  /92بند ح بیکاری قرار میگیرند .دولت در چهارچوب لوایح
بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور
در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد.

متن حکم

ادامه گزارش عملکرد احکام برنامه ششم توسعه کشور حوزه بيمه هاي اجتماعي

رديف

9

10

قانون
برنامه
ششم
توسعه

دولت مکلف است سنوات ارفاقی را بهعنوان
سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره
( )2قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
ماده  /28بند ت دولت مصوب  5/6/1386توسط سازمان تأمین
اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان
مشمول و براساس میانگین دو سال آخر
پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ
بازنشستگی آنان اقدام کند .شرکتهای دولتی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع
تبصره ( )3قانون مذکور نیز با استفاده از منابع
خود مشمول این حکم میباشند.

دستگاه
اجرایی
مجری

عملكرد

پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند
توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و
به کمیسیون فرهنگی دولت پیشنهاد
داده شده است و در حال بررسی
میباشد
بخشنامه  53/6مستمری ها با شماره
 1000/96/1754مورخ  96/2/24از سوی سازمان
تامین اجتماعی صادر شده و از کلیه شعب
سازمان تامین اجتماعی خواسته شده اقداماتی را
به شرح ذیل انجام دهند -1 :طبق قانون دولت
مکلف شده است توسط سازمان تامین اجتماعی
مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین
دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی
پرداخت نماید ،لذا دستگاههای اجرایی ذیربط می
بایست ضمن احتساب سنوات مذکور به عنوان
سنوات خدمت قابل قبول ،افراد مشمول را به
شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی نمایند.
 -2شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی
دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری
بر مبنای میانگین دستمزد  24ماه پرداخت حق
بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات
ارفاقی و مابه التفاوت آن را تعیین و به صورت
سیستمی به واحد درآمد اعالم و جهت پرداخت
به دستگاه متقاضی ابالغ نمایند .پس از وصول
هزینه ها امکان صدور حکم تغییرات مستمری
و پرداخت مابه التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری
مستمری مهیا خواهد بود

عوامل عدم تحقق

عدم تحقق
توضيحات

گزارش عملکرد احکام ششم توسعه
مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

1

رديف

قانون
برنامه
ششم
توسعه
ماده  / 2ت

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

موضوع خاص بیمههای اجتماعی و
ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای
و بازنشستگی

متن حکم

-

دستگاه
اجرایی مجری

گزارش عملکرد احکام برنامه ششم ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

عوامل عدم تحقق

 -1جمع آوری اطالعات ،بررسی و
تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی
وضعیت آینده صندوق های بیمه
ای بر اساس محاسبات بیمه سنجی
(آکچوئری)  -2انجام مطالعات تطبیقی
جهت شناخت تجربیات کشورهای
منتخب در زمینه اصالحات نظام
بازنشستگی  -3تدوین بسته اصالحات
نظام بازنشستگی(اصالحات پارامتریک،
ساختاری و سیستمی)  -4تدوین
اصالحات پیشنهادی قوانین و مقررات تخصیص ناکافی
اعتبارات پیش
و ارائه آن جهت طی مراحل تصویب
 -5تهیه ،تدوین و ارایه طرح نظام تامین
بینی شده
اجتماعی چند الیه و ایجاد بستر قانونی
و اجرایی برای استقرار بیمه اجتماعی
فراگیر  -6شناسایی گلوگاههای اساسی
در خصوص حوزه بیمه ای سازمان
تامین اجتماعی  -7اصالح اساسنامه
صندوق های بیمه ای مطابق ماده 17
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین
اجتماعی  -8تدوین دستور العمل
ضوابط سرمایه گذاری صندوق های
بازنشستگی  -9تهیه و تدوین پیشنهاد
های اصالحی ،در چهار حوزه پارامتریک،
اداری و فرآیندی ،ساختاری و مدیریتی
و نظام بنگاهداری و سرمایه گذاری

عملكرد

 -3امور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

توضيحات

طرح بیمه فراگیر به دلیل عدم
تامین بار مالی در سال 1397
اجرا نشد.

عدم تحقق
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64

عنوان سند ماده /بند /جزء/
رديف /تبصره
باالدستی

ماده  / 43ب

متن حکم

دستگاه
اجرایی مجری

گزارش عملکرد احکام برنامه ششم ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

رديف

2

قانون
برنامه
ششم
توسعه

موضوع
خاص
بیمههای
اجتماعی و
موضوع خاص نهادهای عمومی غیردولتی ساماندهی
با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای و پایداری
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44صندوق
های
قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیرمکلفند نسبت به سرمایهگذاری بیمهای و
در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل بازنشستگی
شوند.

عملكرد
-1پروژه احداث کارخانه گندله سازی سه
چاهون در استان یزد توسط صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد با حجم سرمایه گذاری
 5851میلیارد تومان به منظور تولید گندله
آهن(احداث یک واحد گندله سازی به ظرفیت 5
میلیون تن در سال) تاریخ افتتاح 1399/6
-2پروژگشایش اولین افق بهره برداری معدن
آبنیل شمالی توسط صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد با حجم سرمایه گزاری
 100میلیارد تومان به منظوراستخراج ذخیره 11
میلیون تنی زغال سنگ حرارتی و افزایش ظرفیت
تولید در استان کرمان (تاریخ افتتاح99/12
-3پروزه صنایع نسوز جمبزه توسط شستا با
حجم سرمایه گذاری  13.048میلیارد تومان
در استان اصفهان برای ستفاده از منابع معدنی
داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی-حفظ
منابع و ذخایر طبیعی کشور با استفاده از بازیافت
آجرهای نسوز -کاهش بهای تمام شده مواد اولیه
و محصوالت نسوز(تاریخ افتتاح )1400/3
-4پروژه کنسانتره سازی  2.5میلیون تنی
سنگان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر باحجم سرمایه گذاری
 1500میلیارد تومان در خراسان رضوی به
منظور تأمین خوراک فوالد خراسان و رسیدن به
ظرفیت کامل و ایجاد سودآوری مناسب به همراه
اشتغالزایی(تاریخ افتتاح )1400/7
-5پروژه بازگشایی افق زیر تراز  +2.400معدن
پابدانا در کرمان توسط صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد با حجم سرمایه
گذاری 139میلیارد تومان برای دستیابی
به ذخیره  6میلیون تنی و افزایش ظرفیت
تولید(تاریخ افتتاح )1399/4

عوامل عدم تحقق

عدم تحقق
توضيحات
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