
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصير    بنيادبنيادبنيادبنياد

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

    >>ساير مقررات   <<

 :كشور كل 1380 سال بودجه قانون) 11( تبصره) ب( بند يياجرا نامه نآيي

23/2/1380 

 و ييروستا ،يشهر مناطق كاريب انيمتقاض توسط كه يخدمات و يديتول يتهايفعال نهيزم در بازده زود ياشتغال خود يطرحها - 1 ماده 

 .گردند يم برخوردار التيتسه از كشور كل 1380 سال بودجه قانون 112511 فيرد اعتبار محل از گردند يم شنهاديپ يريعشا

 يهماهنگ تهيكم يسو از يابالغ دستورالعمل اساس بر و صندوق التيتسه ياعطا نامه نييآ طبق انيمتقاض به وام ياعطا  - 2 ماده 

 مبلغ يشغل فرصت هر يبرا پرداخت قابل وام حداكثر. رديگ يم صورت يشغل يفرصتها از تيحما صندوق توسط استان، اشتغال

 .است الير ونيليم پانزده

 شامل ماده، نيا موضوع دستورالعمل 1380سال ماه بهشتيارد انيپا تا حداكثر است موظف استان اشتغال يهماهنگ تهيكم - تبصره 

 .دينما ابالغ استان يشغل يها فرصت از تيحما صندوق و ياجتماع امور و كار كل اداره به و نيتدو را مربوط يتهاياولو  و ضوابط

 :باشد يم مصرف قابل ريز شرح به  كشور كل 1380 سال بودجه قانون چهارم قسمت 112511 فيرد در شده منظور اعتبار - 3 ماده 

 كل 1380 سال بودجه قانون) 3( تبصره )ج(بند موضوع جدول ياستان عيتوز اساس بر الير ارديليم هشتاد و صديس مبلغ - الف 

 .كشور

 اساس بر يشغل يها فرصت از تيحما صندوق قيطر از انيمتقاض به التيتسه ياعطا منظور به الير ارديليم پنج و ستيب مبلغ - ب

 .نامه نييآ نيا مقررات

 نيا مفاد اساس بر است شده نيتأم يعموم بودجه محل از كه قبل سنوات يياعطا التيتسه اقساط بازپرداخت از حاصل وجوه - پ

 .گردد يم انيمتقاض به التيتسه ياعطا صرف نامه نييآ

 به صندوق التيتسه پرداخت نامه نييآ در كه مختلف نقاط در نامه، نييآ نيا موضوع التيتسه كارمزد نرخ نييتع در - تبصره 

 .است يالزام درصد سه سقف تيرعا رسد، يم صندوق يعموم مجمع بيتصو

 و يابيكار مراكز در شده نام ثبت كارانيب خانوار، سرپرست زنان نامه، نييآ نيا موضوع ياشتغال خود التيتسه ياعطا در - 4 ماده 

 در دگانيد آموزش و دانش و كار و يا حرفه و يفن يها رشته النيالتحص فارغ هستند،ي دانشگاه مدرك يدارا كه اشتغال خدمت

 .برخوردارند تياولو از يشغل يها فرصت از تيحما صندوق به وابسته ياشتغال خود مراكز

 از تيحما صندوق شنهاديپ به 1380سال ماه بهمن انيپا تا استان هر به افتهي صيتخص مبالغ جذب عدم صورت در - 5 ماده 

 .شد خواهد اقدام ها استان نيب اعتبارات ييجابجا به نسبتي اجتماع امور و كار ريوز  دييتا و يشغل يها فرصت



 بودجه قانون) 11( تبصره در شده ينيب شيپ مختلف التيتسه از انيمتقاض مكرر و مضاعف استفاده از يريجلوگ منظور به - 6 ماده 

ي اسام فهرست موظفند است، شده منظور ياعتبار آنها يبرا اشتغال جاديا يبرا كهيي نهادها و ها سازمان كشور، كل 1380 سال

 اشتغال يهماهنگ تهيكم رخانهيدب و استان ياجتماع امور و كار كل ادارات به ماه هر انيپا در را التيتسه نيا از كنندگان استفاده

 .ندينما ارسال استان

يبيحب حسن -جمهور سيير اول معاون   

 


