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برنامه ی اساسی

معاونت تعاون

طرحروستا : طرح 
سه مرحله: افق

تعاونی3250تاسیس :هدف
هزار نفر65: اشتغال

تومانمیلیارد 1950: منابع مورد نیاز



طـرح  روسـتـا  تـعـاون

استراتژیکذخایرعنوانبهارزشمنديهايسرمایهوعواملروستادر

.کنندمیایفارامهمینقشجامعهپیشرفتدرکهداردوجودکشور

ضمن

ونمودهجلوگیريکاذببعضاً مشاغلگیريشکلاز

.گرددمی



طـرح  روسـتـا  تـعـاون

بهمشارکتی،توسعهقراردادناصلباطرح

مشارکت،اقتصاديرونقجمعیت،توانمندسازيدنبال

.شدبامیروستائیاناقتصاديکارآفرینیویافتهسازمان



توسعه فرهنگ تعاون

ارتقا مسئولیت پذیری
اجتماعی 

رفع نیازها

درآمد خالص سرانه

شاخص آموزش کاهش فقر

مشارکت جوامع محلی

امید به زندگی 

تولید محور شدن روستاها

اشتغال

دستاوردهای طرح

ارتقای 
فر هنگی–شاخصهای اجتماعی 

ارتقای 
شاخصهای اقتصادی

پروژه روستا تعاون



پروژه روستا تعاون

ازاریبهرهبردوشناساییدرتعاونیهاظرفیتازاستفاده:کیفیاهداف(الف
وروستاییاناجتماعیمنزلتارتقایوروستایینواحیدرموجودظرفیتهای

شرفتپیوشکوفاییبرایالزمبسترایجادوملیاقتصاددرروستاهاجایگاه
.روستاهاعدالتمحور

برداریبهرهبهوایجادازعبارتستطرحکمیکلیاهداف:کمیاهداف(ب
مولدشغل65000ایجادبهمنجرکهروستاهادرتعاونیطرح3250رساندن
تعدادنظیرهاییشاخصاساسبراستانهرسهممیزانکهگردیدهروستایی
.استگردیدهتعییناستان،هردرموجودهایتوانمندیوظرفیتودهستانها

:پذیردمیصورتذیلنحوبهمرحلهسهدرکمیاهدافتحقق
1000تاطرحاجرایوبودجهتخصیصدراستانهرسهماولمرحلهدر

روستا1000درتعاونی
روستا3250سقفتاطرحاجرایسوم،ودوممرحلهدر



فرآیند و زمانبندی اجرای طرح

1 شناسایی و انتخاب روستاهای هدف•

2 برگزاری جلسات توجیهی  جلب همکاری توسط تسهیلگر•

3 (روستاتهیه نقشه راه توسعه)تهیه گزارش مزیت سنجی روستای هدف•

4 برگزاری جلسه انتخاب هیئت مؤسس•

5 برگزاری جلسه هماهنگی و مشترک با حضورمقامات استانی•

6 اره کلصدور موافقت نامه تشکیل تعاونی توسعه روستایی توسط اد•

7 لپیگیری مراحل ثبت و تشکیل تعاونی توسط اداره کراهبری و•

پروژه روستا تعاون



مروری بر اقدامات 
طرح روستا تعاون

پروژه روستا تعاون



پروژه روستا تعاون

استانجهتاجرایطرحروستاتعاون31روستااز2905شناساییوتعیینتعداد✓

دربخشخدماتفعالیتخواهندنمود(درصد16)طرح466دربخشتولیدو(درصد84)طرح2449✓

صنایع%3گردشگری،%4،%3خدماتی،فرشدستباف%11صنعتی،%23دربخشکشاورزی،53.%

%.1تامیننیاز،عمرانیومعدنی%2دستی،

وره،پیگیریطراحیواجرایسامانهروستاتعاونبمنظورحمایتازطرحدرزمینههاایمماوزش،مشاا✓

سازماندهیوحمایتهایفنیوپایشطرح

نشستسیاستگذاریواتاقفکرطرحروستاتعاون8برگزاری✓

الگویموفقشرکتتعاونیتوسعهروستایی53معرفی✓

روستا1605مزیتسنجی✓

طرحتعاونیدرسامانهکارا5260ثبتنام✓

نفر10608میلیاردتومانبااشتغال825طرحروستاتعاونبیشازمبلغ869اعطایتسهیالتبه✓

درصدیتعاونیهادرتسهیالتاشتغالپایدارروستایی7سهم✓



وع وضعیت کلی اجرای طرح روستا تعاون از شر
طرح تاپایان خرداد ماه  نود و هفت

825
میلیارد تومان

تسهیالت 
پرداخت شده

10608
نفر اشتغال 
حاصل از 
تسهیالت

2030
میلیارد تومان

سرمایه گذاری 
مورد نیاز

869
الت تعاونی تسهی

گرفته اند 

2905
روستا مورد 
شناسایی قرار

گرفته اند



نکات مهم اجرای طرح حمایت از اشتغال
پایدار روستایی

(تسهیالت اشتغال پایدار روستایی)



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای اشتغال روستا یی

یبااحمایتازتوسعهوایجاداشتغالپایداردرمنااطقروساتاییوعشاایرقانون•

96/4/21مورخ221/30715استفادهازمنابعصندوقتوسعهملی

96/8/21همورخ54691ت/103898شمارهمییننامهاجرایی•

مااورخ192132بخشاانامهشااماره9و8مااواد(ب)موضااوببنااددسااتورالعماال•

توسطمقامعالیوزارت96/10/4

میلیاارد60افزایشسقفاختیاراتاساتانتاا)96/12/6مورخ238593اصالحیه•

(تاییریالواعطایتسهیالتبهسرمایهثابتودرگردشدرنواحیصنعتیروس

ابالغایطایناماه97/3/12مورخ49192دستورالعملجدیداصالحیبهشماره•

20/3/97مورخ51459شماره



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای اشتغال روستا یی
:مهمترین نکات

ههاایفنایوکمیتسرمایهگذاریکارگروهاشتغالوبرایبینیوظایفکلیدیپیش(1

ا،رعایاتجابجاییساهمشهرساتانهپیگیریونظارتوتوزیعوبازتوزیعمنابع:شامل
برابریطرحبهموسساتعامل1.5سهمبخشهایاقتصادیومعرفی

عمنمحولگردیدنمسئولیتحسناجرایمنمییننامهبرعهدهوزارتمتبوبوباهتبا

(مییننامه21وفقماده)استانهابرعهدهمنادارهکلدر

وزارتفرهنگ/وزارتورزشوجوانان/دستگاههایبخشیوزارتمموزشوپروزش(2

وزارت/وزارتامااوراقتصااادیودارایاای/وزارتراهوشهرسااازی/وارشاااداسااالمی

نایکمیتهامدادامامخمی/وزارتنیرو/وزارتکشور/بهداشت،درمانومموزشپزشکی

.بنیادشهیدوامورایثارگراناضافهگردیدهاند/سازمانبهزیستیکشور(/ره)



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای اشتغال روستا یی

.استبهترکیبکارگروه،اتاقتعاونوکمیتهامدادافزودهشده(3

عتیپرداختتسهیالتسرمایهثابتودرگردشدرناواحیصان(4

یهکتارباهدفاشتغالزاییروستای50مساحتکمتراز)روستایی

.تبالمانعاس(واولویتصنایعتبدیلیوتکمیلیکشاورزی

یانوظیفهسازمانمموزشفنیوحرفهایبرایمموزشروستائ(5



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون

،بانکپستکشاورزی،بانکهای:تسهیالتعاملمؤسسات•
هتوسعازحمایتوامیدکارمفرینیصندوقهایتعاون،توسعه

کشاورزیبخشدرسرمایهگذاری

:بخشهایدرتوسعهوتکمیلیایجادی،هایطرحشمولدامنه
اعت،داموطیور،باغداری،شیالت،رشاملز:کشاورزی-الف

گلخانه،گیاهاندارویی،خدماتتجاری،خدماتفنیومهندسی
تکمیلیبخشکشاورزی،مکانیزاسیونکشاورزی،صنایعتبدیلیو

.رهکشاورزیومنابعطبیعیشاملجنگلکاری،پرورشنهالوغی



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون

معادنکوچکصنایعو-ب
،شاملخدماتارتباطاتوفناوریاطالعات:فعالیتهایخدماتی-پ

اصناف،مموزش،گردشگری،ورزشی،فرهنگیوهنری،حملونقل،
یدپذیرانرژیهایتجدانبارداری،بیمهای،بهداشتیودرمانی،بازیافتو

.وغیره

هایوکلیهفعالیتصنایعدستیوفعالیتهایفرشدستباف-ت
.مربوطبهمنوسایرصنایعدستی

نعتیصواحدهایتولیدیمستقردرنواحیتأمینسرمایهدرگردش-ث
روستاییوشهرهایزیردههزارنفرجمعیت



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون
قاضیاناینتسهیالتنمیتواندبرایتسویهبدهیهایقبلیمت•

.مصرفشود
18صرهطرحهایاستفادهکنندهازتسهیالتکارگروهتسهیلویاتب•

التویاتسهیالتصندوقتوسعهملینمیتوانندازاینتسهی
.استفادهنمایند

فادهامکاناعطایتسهیالتازمحلاینتسهیالتبهطرحهایاست•
بدهیکنندهازسایرمنابعبهتشخیصکارگروهبشرطنداشتن

معوقوارائهطرحتوسعه
سطمهلتیکهفتهایبرایثبتاطالعاتطرحهادرسامانهکاراتو•

اتدستگاهبخشیوکارگروهوموسساتعاملومالکبودناطالع
سامانهبرایبررسیعملکرداستانها



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون
خعدمعملبهتعهداتدرقبالتسهیالتموجبافزایشنر•

.سودوکاهشدورهپرداختمیگردد
عدمهزینهکردتسهیالتدرمحلخودبهتبدیلدینحال•

.تسهیالتپرداختیمیگردد
تهفنیعدمعملبهتعهداتخصوصاًاشتغالجدیدباتاییدکمی•

وراننرخسودود)میتوانکلیهمزایایتسهیالتراحذفنمود
(بازپرداخت

استفادهازاینتسهیالتبرایهمانطرحهاییکهقبالًاز•
.تسهیالتدیگریاستفادهنمودهاندممنوباست

.تاعطایتسهیالتبهکارمنداندولتازاینمنابعممنوباس•



پروژه روستا تعاون

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون
:تسهیالتسودنرخ(3
ریالمیلیارد10حداکثردرصد10گردشدرسرمایه•
درصد4مرزیمناطقروستاهای•
.درصد6مرزیغیرروستاهای•
:تسهیالتسقفوکف(4

دستگاهتوسطاینترنتبهدسترسیبدونعشایرومرزیروستائیانطرحهایمستقیمثبتامکان
شهرستاناجرایی
متقاضیطرحهایبررسیبرایبخشیدستگاههایروزهچهارالزام

حمایتینهادهایسودازشدهمعرفیطرحهایمعرفیاولویت
میلیون250متوسطحمایتینهادهایطرحهایبرایریالمیلیون1500حداکثرشغلایجادسرانه
ریالمیلیون500حداکثروریال
بخشیدستگاهییاوعاملبانکهایبهکمیتهنتیجهاعالمروزهچهارمهلت
مدارکتکمیلازپسخودبررسینتیجهاعالمجهتعاملموسسهروزهچهاردهمهلت
متقاضیتوسطوثایقارائهازپسقراردادانعقادبرایعاملموسسههفتهیکمهلت



پروژه روستا تعاون

تومانمیلیون20خانگیمشاغلطرحهایبرای•
تومانمیلیون50خوداشتغالی•
تومانمیلیارد2.5تا20کارکن50تاکارفرمایی•
تومانمیلیارد15تا2.5بینکارکن50ازبیش•
کمیتهتصویبباتومانمیلیون250ازبیشنیازموردگذاریسرمایهباطرحهای•

شودمیتاییدشهرستانفنی
تصویبباتومانمیلیارد6تاتومانمیلیون250بینگذاریسرمایهباطرحهای•

.استپذیرامکاناستانفنیکمیته
بهاستانکارگروهارجابباتومانمیلیارد6ازبیشگذاریسرمایهباطرحهای•

ملیکارگروهبهمعرفیوملیبخشیدستگاه
تومانمیلیارد15طرحهرازایبهتسهیالتحداکثر•

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون



پروژه روستا تعاون

تسهیالتازاستفادهدوره(5
سال2(سازندگیدوران)مدنیحداکثرمشارکت•
یکسال(مزمایشیبرداریبهره)تنفسدوره•
سال6(بازپرداخت)اقساطیفروش•
ماه18گردشدرسرمایه•
ازترکیبی:وثایق(6
(تولیدیواحدهایکشاورزی،زمینمنزل،)روستاییاسناد•
طرحتاسیساتومستحدثاتومالتماشین،اجرامحل•
سفته•
هابیمهوصندوقهاوبانکیهاینامهضمانت•
هبعاملموسسهاعالمحمایتینهادهایمتقاضیاناقساطوصولعدمصورتدر•

منبازپرداختجهتمربوطهنهاد
.میشودتعیینبانکیمقرراتوضوابطمطابقمتقاضیمورده(7
فراگیرهبرنامدرتعاونروستاطرحواستخصوصیوتعاونیشرکتهایبااولویت(8

.استگرفتهقرارسیاستیمداخالتبخشذیلدراشتغال

تامین منابع مورد نیاز طرحهای روستا تعاون



خالصه فرآیند اعطای تسهیالت

PUT THE NAME OF YOUR COMPANY HERE


