
حمایت از زیستی کشوردرراستای اجرای قانون مبلغی است که سازمان به مشوق حمایتی یارانه ارتقاء کارایی فرد معلول چیست؟-1

، به کارفرمایان بخش خصوصی تعلق میگیرد. 21ماده  حقوق معلوالن  

تسهیلگری و تثبیت اشتغال معلوالن تحت منظور به یست ؟چهدف از پرداخت مشوق حمایتی   یارانه ارتقاء کارایی فرد معلول -2

پایداری نسبی مشاغل ایجاد شده در بخش کارفرمایی و تامین آتیه معلوالن  وارتقاء کیفیت زندگی آنان.پوشش و   

درصد براساس شدت  03-03- 03میزانبه  باشد؟ مبلغ مشوق حمایتی  یارانه ارتقاء کارایی فرد معلول به چه میزان می -3

.باشد معلولیت و براساس تشخیص اعضای کمیسیون توانبخشی  می  

.شود میکارگیری معلوالن پرداختدرقبال به شرایط پرداخت مشوق حمایتی  یارانه ارتقاء کارایی فرد معلول چیست ؟ -0  

این مشوق مطابق دستورالعمل مربوطه به  شود؟ داخت میکارایی فرد معلول به چه کسی پر ییارانه ارتقامشوق حمایتی -5

.شود کارفرمای بخش خصوصی در قبال بکارگیری معلولین پرداخت می  

این مشوق به کارفرمایان متعهد و همراه با  شود؟ کارفرمایانی پرداخت میکارایی فرد معلول به چه  ییارانه ارتقامشوق حمایتی -6

فراد دارای معلولیت را بصورت کامل واریز می نمایند  پرداخت و به ازای اشتغال بکار افراد معلول یارانه ارتقا ر ا سازمان که حقو قو دستمزد ا

 با توجه به نوع و شدت معلولیت دریافت می نمایند.

میلیون 033 سقف پرداخت وام قرض الحسنه  خوداشتغالی تا سقف خوداشتغالی چقدراست ؟سقف پرداخت وام قرض الحسنه  -7

.باشد میریال   

 

پرداخت براساس ضوابط و دستورالعملهای شعب شرایط ؟باشد ه  خوداشتغالی به چه صورت میشرایط پرداخت وام قرض الحسن-8

.ساله7بانکی  از یک ضامن تا سه ضامن با بازپرداخت   

میلیارد ریال 13سقف پرداخت وام قرض الحسنه  کارفرمایی تا سقف  ؟کارفرمایی چقدراستم قرض الحسنه سقف پرداخت وا-9

.باشد میلیاردتومان( می1)  

اقتصادی -به کارفرمایانی که دارای طرح با توجیه فنی ؟باشد کارفرمایی به چه صورت میشرایط پرداخت وام قرض الحسنه -11

.رگمارند،پرداخت می شودنفراز جامعه هدف بهزیستی را بکا03وپروانه فعالیت باشندو حداقل   

پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات  ؟باشد شرایط اخذ تسهیالت از محل اعتبارات  صندوق توسعه ملی به چه صورت می -11

گردشگری برابر سرمایه مورد نیاز  و های کشاورزی ، صنعت ومعدن تجارتصندوق توسعه ملی درمناطق کم برخوردار و برخوردار به طرح

یت نیروی انسانی مورد نیاز طرحوظرف ()بی.پیاعالم شده در  

.میلیارد تومان می باشد20سقف پرداخت  تسهیالت تا  چقدراست ؟ازصندوق توسعه ملی تسهیالت خت سقف پردا-21  

سود تسهیالت  باشد ؟ سود تسهیالت  ارزی درمناطق کم برخوردار  دربخش کشاورزی  و دربخش صنعت  چند درصد می-13

.درصد6بخش خدمات  در درصد و6بخش صنعت  درصد و در0بخش کشاورزی ردار در ارزی  درمناطق کم برخو  

د تومان میلیار20تسهیالت تا خت سقف پردا درمناطق  برخوردار  چقدراست ؟تسهیالت ازصندوق توسعه ملی سقف پرداخت -11

  است.

 ؟باشد  و دربخش صنعت  چند درصد میکشاورزی دربخش درمناطق برخوردار وق توسعه ملی سود تسهیالت ریالی صند-02

خدمات گردشگری و در بخش درصد 26بخش صنعت درصد و در  20زی خش کشاوریالت ریالی درمناطق  برخوردار در بسود تسه

درصد20  

 چند درصد میو دربخش صنعت  دربخش کشاورزی برخوردار لی صندوق توسعه ملی  درمناطق کم سود تسهیالت ریا-62

درصد21خدمات گردشگری  درصد20بخش صنعت  درصد و در 21بخش کشاورزی  دربرخوردار  سود تسهیالت درمناطق باشد ؟  



اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  رات ارزی صندوق توسعه ملی برنامهمبلغ تسهیالت اشتغالزایی از محل اعتبا-17

خت تسهیالت اشتغالزایی از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی برنامه  اشتغال پایدار در مناطق پردا باشد؟ عشایری چقدر می

میلیون ریال متناسب با رسته های اولویت دار شناسایی شده 033روستایی و عشایری با سرانه   

متقاضیان باید دارای  دارد ؟ یاعطای تسهیالت قرض الحسنه توسعه ای به متقاضیان خوداشتغالی و کارفرمایی چه شرایط-18

پروانه فعالیت و مجری طرح های پشتیبان مشاغل خانگی وطرح های ایجادی و توسعه ای باشند که با اخذ تعهد نامه رسمی و ضمانت های 

م و سود الزم مبنی بر حسن انجام تعهدات اشتغالزایی توسط رئیس بهزیستی شهرستان از کارفرمای متقاضی )اخذ سفته با احتساب وا

 متعلقه بعنوان حسن انجام کار( قابل پرداخت میباشد

اعضای خانوار تحت پوششی که  باشد ؟ سال به چه صورت می 51شرایط پرداخت تسهیالت به اعضای خانوار و افراد باالی -21

وتامین ضواط بانکی و آماده سازی شغلی شرایط تامین ضوابط بانکی و یا توان جسمانی الزم برای ایجاد اشتغال راندارندبه شرط عدم اشتغال 

عضوخانوار که حضانت یا کفالت یا قیمومیت فرد غیر قابل بازتوان رابه عهده دارد به استناد مصوبات شصت و دومین جلسه شورای اشتغال و 

 کمیته تخصصی استان میتوانند از تسهیالت استفاده نمایند

 


