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بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

ثب ١سف ٗطزٗیًطز ٙاهتهبز  ٝحساًخطؾبظی ٗكبضًت اهتهبزی  ٝثٜٗ ٠ظٞض ث٢طُٟیطی ٗٞحط اظ ظطكیت١بی ػظیٖ ر٘ؼیت كؼبّ ًكٞض ثٞیػٟ
رٞاٛب ،ٙظٛب ٝ ٙزاٛفآٗٞذتِب ٙزاٛكِب١ی  ٝثطای ث٢طٟثطزاضی ٗٞحط اظ ٗعیت١بی ٛؿجی  ٝضهبثتی ٜٗبعن زض پ ٠ٜ٢ؾطظٗیٜی ایطا ٙاؾالٗی
ثب اٞٓٝیت ٜٗبعن ضٝؾتبیی ٗ ٝحط ٕٝزض حٞظ ٟػْ٘ ق٢طؾتب« ،ٙثؿت ٠ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض» ث ٠قطح شیْ تسٝی ٝ ٚث ٠تهٞیت
ؾتبز كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتی ضؾیس .ایٗ ٚهٞث ٠ػال ٟٝثط تٞر ٠ث ٠ثطٛبٗ٠ضیعی  ٝؾیبؾتُصاضی ٗكبؿْ زض ٜٗغو ٝ ٠قٜبؾبیی اؾتؼساز ١ب
 ٝهبثٔیت١بی ٜٗبعن؛ ح٘بیت ١بی ٢ٛبزی ،اػتجبضی ،آٗٞظقی  ٝارطایی زض ایزبز اقتـبّ پبیساض ضا زض زؾتٞض ًبض هطاض زاز ٟاؾت.
ثب تٞر ٠ث ٠ای ٠ٌٜث٢جٞز كضبی ًؿت ً ٝبض ،ضكغ ٗٞاٛغ تٓٞیس ضهبثتپصیط ،ث٢ط ٟثطزاضی اظ ظطكیت ١بی ذبٓی  ٝیب ث٢ط ٟثطزاضی ٛبهم،
ذبت٘ ٝ ٠ث ٠ث٢ط ٟثطزاضی ضؾبٛس ٙؾطٗبیُ ٠صاضی ١بی ٛی٘ ٠ت٘بٕ ً ٠اظ اٞٓٝیت ١بی اهتهبز ًكٞض ٗی ثبقس اظ عطین ؾبیط ثطٛبٗ١ ٠ب ٝ
اهساٗبت اهتهبز ٗوبٗٝتی زض زؾت پیِیطی اؾت؛ ایٗ ٚهٞث ٠ثب ١سف ایزبز  ٝتٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض تٜظیٖ قس ٟاؾت.
ایٗ ٚهٞث ٠ض٘ ٚآؾیت قٜبؾی كطآیٜس تسٝی ٝ ٚػٌ٘ٔطز عطح ١بی ؾطٗبیُ٠صاضی اقتـبّظای ازٝاض ُصقت ٠ثب ِٛبٜٗ ٟغو ٠ای ،ضٝیٌطز
اقتـبّ ظایی ً ٝب١ف كوط ٛ ٝیع تغبثن  ٝاحطثركی ثیكتط ثطای ٗسیطیت  ٝتؼبزّ ثركی اهتهبز ًكٞض  ٝثب تٞر ٠ث ٠آؾیت١بی شیْ زض نسز
عطاحی ثؿت٠ای كطاُیط ثطای ایزبز اقتـبّ ثبحجبت اؾت.
 ػسٕ ثطضؾی زهین أ١یت  ٝتٞاٛبیی ٗتوبضی پطٝغ١ ٟبی اقتـبّ ظای ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ٛساقت ٚثطٛبٗ ٠تٞاٜ٘ٛسؾبظی ٗ ٝكبضًت اهكبض ًٖ تٞا ٙربٗؼ٠ ًٖ تٞر٢ی ث ٠تٞری ٠كٜی ،اهتهبزی ٗ ٝبٓی پطٝغ١ ٟبی ؾطٗبیُ٠صاضی تؿ٢یالت ٗحٞضی  ٝایزبز ًٜٜس ٟضاٛت ضؼق كطایٜس ارطا  ٝاٛحطاف ٜٗبثغ ث ٠كؼبٓیت ١بی ؿیط ٗٓٞس توبضب ٗحٞضی نطف زض ثطضؾی پطٝغ١ ٟبی ٗتوبضیب ٝ ٙػسٕ اضائ ٠اعالػبت ًبكی اظ عطف زؾتِب١ ٟبی ارطایی ث٠ؾطٗبیُ ٠صاضاٙ
 ثی تٞر٢ی ث ٠ظطكیت ؾبظی ٢ٛبزی ًٖ تٞر٢ی ث ٠ثبظاض ( توبضبی ًبال  ٝذسٗبت)  ًٖ ٝتٞر٢ی ثٗ ٠حسٝزیت ١ب  ٝهبثٔیت١بی ٜٗغو٠ ضٝیٌطز تٌٔیلی نطف ثٜٗ ٠بثغ ثبٌٛی  ٝػسٕ تأٗیٜٗ ٚبؾت ٝحبین ضؼق ٛظبٕ ٛظبضت  ٝاضظیبثی  ٝػسٕ پیِیطی تحون ا١ساف پؽ اظ اضائ ٠تؿ٢یالت  ٝػسٕ تلٌیي ٗؿئٓٞیت ٢ٛبز١بی ٗزطیٛ ٝبظط.
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الف -تعاریف ٍ هفاّین
هادُ  -1زض ای ٚثؿتٝ ٠اغ١ٟب  ٝانغالحبت ظیط زض ٗؼبٛی ٗكطٝح ٗطثٞط ثً ٠بض ٗیضٛٝس.
ٗٞؾؿ ٠ػبْٗ :ثبٛي١بٗ ،ؤؾؿبت ٗبٓی  ٝاػتجبضی ،نٜسٝم١بی هطوآحؿ ٠ٜزاضای ٗزٞظ اظ ثبٛي ٗطًعی ر٘ٞ٢ضی اؾالٗی ایطا،ٙ
نٜسٝم١بی تٞؾؼ٠ای ًكٞض  ٝنٜسٝم تٞؾؼٔٗ ٠ی.
زؾتِب ٟارطاییًٔ :ی ٠زؾتِب١ٟبی ارطایی ٗٞضٞع ثٜس «ة» هب ٙٞٛثطُعاضی ٜٗبههبت ٗهٞة ٛ ٝ ،1383یط١ٝبی ٗؿٔح ر٘ٞ٢ضی اؾالٗی
ایطا.ٙ
ثؿت :٠ثؿت ٠ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض.
پطٝغ :ٟپطٝغ١ٟبی ؾطٗبیُ٠صاضی ثب ١سف ایزبز اقتـبّ پبیساض ًٜٗ ٠زط ث ٠ایزبز  ٝیب اضتوبی ثِٜب١ٟبی اهتهبزی ًٞچيٗ ،تٞؾظ  ٝثعضٍ
ٗیقٞز.
ًبضُطٔٗ ٟٝیً :بضُطٔٗ ٟٝی ترههی ٗسیطیت  ٝضا١جطی تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض
ًبضُط ٟٝاؾتبٛیً :بضُط ٟٝاؾتبٛی ترههی ٗسیطیت  ٝضا١جطی تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض

بّ -ذف کلی
هادُ ٘١ - 2بِٜ١ی كؼبٓیت١ب  ٝاهساٗبت زض ؾغح ثركی – ٜٗغو٠ای  ٝح٘بیت ١بی الظٕ ثطای ایزبز اقتـبّ پبیساض ثٞیػ ٟرٞاٛب ،ٙظٛبٝ ٙ
كبضؽآتحهیال ٙزاٛكِب١ی ثب اٞٓٝیت اضظـ آكطیٜی  ٝاضتوبی تؼبزّ١بی ٜٗغو٠ای اؾت.

ج .ضرٍرت ّا ٍ الساهات
هادُ  -3ثطای تحون ا١ساف ای ٚثؿت ٠ضػبیت آعاٗبت ظیط ضطٝضی اؾت:
 -1-3اٛغجبم پطٝغ١ٟبی ثرف١بی ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ٗٞضز ح٘بیت ثب اؾٜبز ثبالزؾتی ٗٔی ،اؾتبٛی  ٝق٢طؾتب( ٙؾیبؾت١بی ًٔی
اهتهبز ٗوبٝتی ،ثطٛبٗ ٠قكٖ تٞؾؼٔٗ ٠ی  ٝاؾتبٛی ،ضٞاثظ ٗٔی آٗبیف ؾطظٗی ،ٚچكٖاٛساظ تٞؾؼٗ ٝ ٠غبٓؼبت آٗبیف ؾطظٗی ٚاؾتبٝ ٙ
ؾٜس تٞؾؼ ٠ق٢طؾتب ٝ ٙاٞٓٝیت١بی ثركی).
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 -2-3تسٝی ٝ ٚاضائ ٠اٞٓٝیت١بی ؾطٗبیُ٠صاضی ث ٠تلٌیي ضقت ٠كؼبٓیت١ب تب ؾغح ق٢طؾتب ٙتٞؾظ زؾتِب١ٟبی ارطایی ثب ٌ٘١بضی
ثرف ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ثب تٞر ٠ث ٠هبثٔیت١ب ٗ ٝحسٝزیت١بی ٗحیغی  ٝاهتهبزی ٜٗغو ٝ ٠تحٔیْ زیٜبٗیي ًؿت ً ٝبض ،ثبظاض
ػٞاْٗ  ٝاقتـبّ ،ثبظاض ٗحه ٝ ّٞظیطؾبذت١بی ٗٞرٞز.
 -3-3ظطكیتؾبظی ثطای ٗكبضًت كؼبّ ٗ ٝؤحط ربٗؼ١ ٠سف تٞؾظ زؾتِب ٟارطایی.
 -4-3تؿ٢یُْطی  ٝظطكیتؾبظی ٢ٛبزی زض ٜٗبعن ضٝؾتبیی ُ ٝط١ٟٝبی ١سف.
 -5-3اعالعضؾبٛی قلبف ٗكٞم١بی ٗبٓی ،ح٘بیتی ٗؿت٘ط  ٝكطاُیط ١ط یي اظ زؾتِب١ٟبی ارطایی.
 -6-3اٞٓٝیت ترهیم ٗكٞم١بی ٗبٓی ث ٠پطٝغ١ٟب ،ثطای ایزبز  ٝتٞؾؼ ٠ثِٜب١ٟبی اهتهبزی ث ٠تطتیت ًٞچيٗ ،تٞؾظ  ٝثعضٍ.

د -ارکاى ّواٌّگی
اضًب٘١ ٙبِٜ١ی زض ز ٝؾغح ٗٔی  ٝاؾتبٛی ثب ایزبز ًبضُط ٟٝترههی ٗسیطیت  ٝضا١جطی تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض تؼطیق قس ٟاؾت.
هادُ  -4اػضبءٝ ،ظبیق  ٝاذتیبضات ًبضُط ٟٝترههی زض ؾغح ٗٔی ث ٠قطح ظیط اؾت:
 -1-4تطًیت اػضبی ًبضُطٔٗ ٟٝی ترههی ٗسیطیت  ٝضا١جطی تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض
 ٗؼب ٙٝتٞؾؼ ٠اٗٞض تٓٞیسی ؾبظٗب ٙثطٛبٗ ٝ ٠ثٞزرً ٠كٞض (ضئیؽ ًبضُط)ٟٝ ٗؼب ٙٝتٞؾؼ ٠ضٝؾتبیی ٜٗ ٝبعن ٗحطً ٕٝكٞض ٗؼب ٙٝتٞؾؼً ٠بضآكطیٜی  ٝاقتـبّ ٝظاضت تؼبً ،ٙٝبض  ٝضكب ٟارت٘بػی ٗؼب ٙٝعطح  ٝثطٛبٗٝ ٠ظاضت نٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٗؼب ٙٝثطٛبٗ٠ضیعی  ٝاهتهبزی ٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظی ٗؼب ٙٝاٗٞض اهتهبزی ٝظاضت اٗٞض اهتهبز  ٝزاضایی ٗؼب ٙٝاهتهبزی ثبٛي ٗطًعی ٗؼب ٙٝثطٛبٗ٠ضیعی  ٝؾطٗبیُ٠صاضی ؾبظٗبٗ ٙیطاث كطِٜ١ی ،نٜبیغ زؾتی ُ ٝطزقِطی ضئیؽ اٗٞض ثطٛبٗ٠ضیعی ،آٗبیف ؾطظٗیٗ ٝ ٚحیظ ظیؿت ؾبظٗب ٙثطٛبٗ ٝ ٠ثٞزرً ٠كٞض ضئیؽ اٗٞض اهتهبزی  ٝثبظضُبٛی ٗؼب ٙٝا ّٝضئیؽ ر٘ٞ٢ض ٛبیت ضئیؽ اتبم ثبظضُبٛی ،نٜبیغ ٗ ٝؼبزً ٝ ٙكبٝضظی ایطاٙ ضئیؽ نٜسٝم ًبضآكطیٜی اٗیس زٛ ٝلط نبحت ٛظط ث ٠پیك٢ٜبز ضئیؽ ًبضُط ٝ ٟٝتبییس ضئیؽ ؾتبز كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتی3
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ٝ -2-4ظبیق  ٝاذتیبضات
 ثطضؾی  ٝتهٞیت زؾتٞضآؼْ٘١بی ارطایی ٗٞضز ٛیبظ ثطضؾی  ٝتهٞیت ر٢تُیطی١بی ؾطٗبیُ٠صاضی  ٝاقتـبّ زؾتِب١ٟبی ارطایی ث ٠تلٌیي اؾتبٙ ضا١جطی  ٝضنسٗٔی ؾبیط ٝظبیق ٗح ٠ٓٞؾتبز كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتیهادُ  -5اػضبءٝ ،ظبیق  ٝاذتیبضات ًبضُط ٟٝترههی زض ؾغح اؾتبٛی ث ٠قطح ظیط اؾت:
 -1-5تطًیت اػضبی ًبضُط ٟٝاؾتبٛی ترههی ٗسیطیت  ٝضا١جطی تٞؾؼ ٠اقتـبّ پبیساض
 اؾتبٛساض (ضئیؽ ًبضُط)ٟٝ ضئیؽ ؾبظٗب ٙثطٛبٗ ٝ ٠ثٞزر ٠اؾتبٛ( ٙبیت ضئیؽ) ٗسیطًْ تٞؾؼ ٠ضٝؾتبیی اؾتبٙ ٗسیطًْ تؼبً ،ٙٝبض  ٝضكب ٟارت٘بػی ٗسیطًْ نٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٗسیطًْ ر٢بز ًكبٝضظی ٗسیطًْ اٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی زثیط قٞضای ٘١بِٜ١ی ثبٛي١بی اؾتبٙ ٗسیطًْ ٗیطاث كطِٜ١ی ،نٜبیغ زؾتی ُ ٝطزقِطی ضئیؽ اتبم ثبظضُبٛی نٜبیغ ٗ ٝؼبز ٙاؾتبٙ ضئیؽ نٜسٝم ًبضآكطیٜی اٗیس اؾتبٙ زٛ ٝلط نبحت ٛظط ث ٠پیك٢ٜبز زثیط ًبضُط ٝ ٟٝتبییس اؾتبٛساضٝ -2-5ظبیق  ٝاذتیبضات
 ظٗبٙثٜسی ٗطاحْ ٗرتٔق كطآیٜس ارطایی ثؿتً ٝ ٠ب١ف ظٗبٗ ٝ ٙطاحْ نسٝض ٗزٞظ ١بی زؾتِب١ٟبی ارطایی. تجیی ٝ ٚتهٞیت پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض ؾطٗبیُ٠صاضی ق٢طؾتب ٙث ٠تلٌیي ثركی  ٝایزبز ٗ ٝسیطیت ثبٛي اعالػبتی اظ عطینتٞؾؼ ٠زٓٝت آٌتطٛٝیي زض ت٘بٗی ٗطاحْ كطآیٜس ارطایی
 ثطضؾی  ٝتهٞیت پطٝغ ٟزض چبضچٞة پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض ثطای ث٢طٜٟٗسی اظ ح٘بیت١ب ٗ ٝكٞم١ب ثطضؾی  ٝتهٞیت ح٘بیت١ب ٗ ٝكٞم١بی ٗبٓی  ٝؾبیط ٗكٞم١ب اػ٘بّ ٘١بِٜ١ی الظٕ ثی ٚزؾتِب٢١بی ارطایی ٞٗ ٝؾؿبت ػبْٗ پبیف  ٝاضظیبثی كطآیٜس ارطایی  ٝػٌ٘ٔطزتثصرُ ٗ -1هٞثبت ًبضُطٔٗ ٟٝی پؽ اظ تبییس ضئیؽ ؾتبز كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتی ثطای ًٔی ٠زؾتِب٢١بی ارطایی الظٕ االرطا اؾت.
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ُ -هشَق ّا ٍ حوایت ّا
هادُ  -6حوایتّای تسْیلگری ،زؾتِب٢١بی ارطایی ٗیتٞاٜٛس زض نٞضت ٓع ٕٝزض هبٓت پیٞؾت ( )2اهساٗبت الظٕ ضا ثطای اٛتربة
ٗكبٝض  ٝتؿ٢یُْط ،انالح ًبضًطزی یب ظطكیتؾبظی ٢ٛبزی ،تكٌْز١ی  ٝتٞاٜ٘ٛسؾبظی ربٗؼٗ ٠حٔی ثطای كؼبٓیت١بی اهتهبزی ث ٠اٛزبٕ
ضؾبٜٛس.
هادُ  -7حوایتّای آهَزشی ،زؾتِب٢١بی ارطایی ٗتٓٞی اضائ ٠آٗٞظـ١بی كٜی  ٝحطك٠ای ٢ٗ ٝبضت آٗٞظی ًكٞض ثب ٌ٘١بضی
ثرف١بی ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ٌٗٔلٜس ض٘ ٚؾبٗبٛس١ی آٗٞظـ١بی ٗ٢بضتی ثطاؾبؼ ٗعیت١بی ضهبثتی اؾتب١ٙبی ًكٞض  ٝر٢تُیطی-
١بی ثركی ٗهٞة ًبضُط ٟٝترههی ٗٔی ٛؿجت ث ٠تبٗیٛ ٚیبظ١بی آٗٞظقی ٢ٗ ٝبضتی ٗٞضز ٛیبظ پطٝغ١ٟبی ٗهٞة ث ٠نٞضت ضایِبٙ
اهسإ ًٜٜس.
هادُ  -8تکویل زًجیرُ تَلیذٝ ،ظاضت اٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی ٗٞظق اؾت اهساٗبت الظٕ ثطای ٓحبػ ًطز ٙؾطٗبیُ٠صاضی حبثت
قطًت١بی ثبالی ً 100بضً ٚزض هبٓت ثِٜب ٟیب قطًت تبثؼ( ٠ثیف اظ 50زضنس ٗبٌٓیت) ث ٠ػٜٞا١ ٙعی١٠ٜبی هبثْ هجٗ ّٞبٓیبتی زض ر٢ت
ح٘بیت اظ ایزبز  ٝیب تٌ٘یْ ظٛزیط ٟتٓٞیس زض ؾغح اؾتب ،ٙث ٠ػْ٘ آٝضز.

ٍ  -هٌاتع اعتثاری ،هشَق ّا ٍ حوایت ّای هالی
هادُ  -9تؿ٢یالت ٗبٓی ػجبضتٜس اظ:
 -1-9تؿ٢یالت اػغبیی ٗؤؾؿبت ػبْٗ
 -2-9تؿ٢یالت اػغبیی تٞؾظ ٢ٛبز١بی ػ٘ٗٞی ،زٓٝتی  ٝؿیطزٓٝتی
 -3-9تؿ٢یالت اػغبیی نٜسٝم تٞؾؼٔٗ ٠ی
ً٘ -4-9ي ١بی كٜی  ٝاػتجبضی (زؾتِب١ٟبی ارطایی ٗٔی  ٝاؾتبٛی)
هادُ  -11ؾ ٖ٢آٝضزٗ ٟتوبضی زض پطٝغ١ٟبی ٜٗبعن ٗرتٔق ثب تٞر ٠ث ٠رس )1( ّٝث ٠نٞضت تز٘ؼی ٗیتٞاٛس ٗٞضز ترلیق هطاض ُیطز:
جذٍل شوارُ ( : )1تخفیفات سْن آٍردُ هتقاضی

ًب١ف ؾ ٖ٢آٝضزٗ ٟتوبضی ثٛ ٠ؿجت ٗجٔؾ تؿ٢یالت

ٗٞاضز اػ٘بّ ترلیق
ارطای پطٝغ ٟزض ق٢طى١بی نٜؼتیً،كبٝضظی ،زاٗپطٝضی ٞٛ ٝاحی نٜؼتی

ٝ 5احس زضنس

پطٝغ١ٟبی ٝاهغ زض ٜٗبعن ضٝؾتبیی

ٝ 3احس زضنس

پطٝغ١ٟبی ٝاهغ زض ٜٗبعن ٗطظی

ٝ 5احس زضنس

پطٝغٗ ٟكبضًتی ث ٠اظای ١ط  25ؾطپطؾت ذبٞٛاض ثٗ ٠یعاٝ 1.25 ٙاحس زضنس

حساًخط ٝ 10احس زضنس

پطٝغ ٟزاٛف ثٜیب ٙزاضای تبییس اظ ٗؼبٛٝت ػٖٔ  ٝكٜبٝضی ضییؽ ر٘ٞ٢ض

ٝ 5احس زضنس
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تثصرُ  -2ؾ ٖ٢آٝضزٗ ٟتوبضی پطٝغ١ٟب پؽ اظ اػ٘بّ ترلیلبت عجن رس ّٝكٞم ،حساهْ  15زضنس ذٞا١س ثٞز.
تثصرُ  -3آٝضزٗ ٟتوبضی زض ظٗب ٙػوس هطاضزاز ثب ٗؤؾؿ ٠ػبْٗ ثبیس هبثْ توٞیٖ ثبقس  ٝتؿ٢یالت ثبٌٛی ثؼس اظ ١عیً٠ٜطز آٝضزٗ ٟتوبضی
ر٢ت ارطای پطٝغ ٟترهیم ٗییبثس.
تثصرُ  -4پطٝغ١ٟبی ؾطٗبیُ٠صاضی ٛی٘ ٠ت٘بٕٗ ،كطٝط ثط ای ٠ً ٚهجالً اظ تؿ٢یالت ٗبز )9( ٟاؾتلبزٌٛ ٟطز ٝ ٟزاضای تٞری ٠كٜی،
اهتهبزی ثبقٜس ،هبثْ ثطضؾی  ٝتهٞیت ذٞا١س ثٞز .
تثصرُ  -5ثبظپطزاذت تؿ٢یالت زض چبضچٞة هطاضزاز١بی ٜٗؼوس ٟاظ ؾٞی زضیبكتًٜٜسُب ٙثٗ ٠ؤؾؿبت ػبْٗ اٛزبٕ

ٗیُیطز.

 -1-4اػ٘بّ ترلیلبت زض ؾ ٖ٢آٝضزٗ ٟتوبضی پطٝغ١ٟب زض ق٢طؾتب١ٙبی ت٢طاً ٝ ٙطد ،نطكبً ث ٠پطٝغ١ٟبی زاٛف ثٜیب ٙثطاؾبؼ چبضچٞة
ٗؼبٛٝت ػٔ٘ی  ٝكٜبٝضی ضئیؽ ر٘ٞ٢ض تؼٔن ٗیُیطز.
 -2-4پطٝغ١ٟبی ٗهٞة ًبضُط ٟٝترههی اؾتب١ ،ٙیچُ ٠ٛٞآعاٗی ثطای پصیطـ  ٝپطزاذت تؿ٢یالت تٞؾظ ٗؤؾؿ ٠ػبْٗ ایزبز
٘ٛیًٜس ،ثطای زضیبكت تؿ٢یالت ،اضائ ٠تٞری ٠كٜی  ٝاهتهبزی پطٝغ ،ٟأ١یت  ٝتٞا ٙؾطٗبیُ٠صاض ٛ ٝیع ثبٛيپصیطی پطٝغ١ٟب ضطٝضی اؾت ٝ
ٗؤؾؿ ٠ػبْٗ زض هجبّ ًبضٗعز ٗوطض ٗؿئٓٞیت ٝنٗ ّٞغبٓجبت  ٝثبظپطزاذت تؿ٢یالت اػغبیی ضا زاضز.
هادُ ٗ -11حْ تأٗی ٚیبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت اػغبیی ث ٠هطاض ظیط اؾت:
ً٘ -1-11ي١بی كٜی  ٝاػتجبضی زؾتِب١ٟبی ارطایی
ً٘ -2-11ي١بی كٜی  ٝاػتجبضی اؾتبٛی
ٗ -3-11كبضًت ٢ٛبز١بی ػ٘ٗٞی ؿیطزٓٝتی
 -4-11ؾبیط ٜٗبثغ
هادُ  -12یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت ثط اؾبؼ پیك٢ٜبز زؾتِب ٟارطایی  ٝتهٞیت ًبضُط ٟٝترههی اؾتب ٙهبثْ ترهیم اؾت.
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هادُ  -13یبضا ٠ٛترهیهی ؾٞز تؿ٢یالت ثطای پطٝغ١ٟبی ٗرتٔق ث ٠قطح رس )2( ّٝاؾت:
جذٍل شوارُ ( :)2یاراًِ تخصیصی سَد تسْیالت

ٗٞاضز
پطٝغ١ٟبی ٝاهغ زضق٢طى١بی نٜؼتیً،كبٝضظی ،زاٗپطٝضی ٞٛ ٝاحی

یبضا ٠ٛترهیهی ثطای ؾٞز تؿ٢یالت
ٝ 2احس زضنس

نٜؼتی
پطٝغ١ٟبی ٝاهغ زض ٜٗبعن ضٝؾتبیی

ٝ 2احس زضنس

پطٝغ١ٟبی ٝاهغ زض ٜٗبعن ٗطظی

ٝ 2احس زضنس

پطٝغٗ ٟكبضًتی

ث ٠اظاء ١ط  25ذبٞٛاض ٝ 0.5احس زضنس؛ حساًخط تب ٝ 4احس زضنس

پطٝغ ٟزاٛف ثٜیبٙ

ٝ 2احس زضنس

یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت هبثْ ترهیم ث١ ٠ط پطٝغ ٟحساًخط ٗؼبزّ زٝؾٛ )2/3( ٕٞطخ ؾٞز تؿ٢یالت ثبٌٛی زض ؾبّ ػوس هطاضزاز ثب ؾطٗبیُ٠صاض ذٞا١س ثٞز.

تثصرُ  -6تبٗی ٝ ٚپطزاذت یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت ،تٞؾظ زؾتِب ٟارطایی ،پؽ اظ عی زٝض ٣ارطا  ٝتٜلؽ پطٝغ ٝ ٟتأییس تحون ا١ساف ٗوطض
تٞؾظ ًبضُط ٟٝترههی اؾتب ٙنٞضت ٗیپصیطز؛ ث ٠ای ٚتطتیت ً ٠یبضاٗ ٠ٛهٞة پطٝغ ٟاظ ٗحْ ثٜس ٗ 2 ٝ 1بز )11( ٟثٛ ٠ؿجت ؾبّ١بی
ثبظپطزاذت تؿ٢یالت توؿیظ قس ٝ ٟزض ٗب ٟآذط ١ط ؾبّ ق٘ؿی ث ٠ػٜٞا ٙهسضآؿ ٖ٢زٓٝت زض آ ٙپطٝغ ٟث ٠نٞضت ثبظپطزاذت اهؿبط
تؿ٢یالت ٗطثٞع ٠ثٞٗ ٠ؾؿ ٠ػبْٗ عطف هطاضزاز پطزاذت ٗیقٞز.
زؾتِب١ٟبی ارطایی ٗٞظلٜس ،زض ١ط ؾبّ ٗبٓی ،یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت ٗهٞة ٗتؼ٢س قس ٟپطٝغ١ٟبی ٗطثٞط ث ٠ذٞز ضا ًٗ ٠وطض اؾت زض
اذتیبض پطٝغ١ٟب هطاض ُیطز ،زض ثٞزر ٠ؾٜٞاتی ذٞز پیفثیٜی  ٝثب اٞٓٝیت ا ّٝتأٗی ٝ ٚترهیم زٜ١س .زض نٞضت ػسٕ پطزاذت ؾ ٖ٢زؾتِبٟ
ارطایی زض ظٗبٗ ٙوطض ،رطی٘٠ای ثٗ ٠توبضی تؼٔن ٘ٛیُیطز  ٝزؾتِب ٟارطایی ٗٞظق ث ٠تأٗی ٝ ٚپطزاذت آ ٙزض آٝی ٚترهیم ٗیثبقس.
تثصرُ -7یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت زض ق٢طؾتب١ٙبی ت٢طاً ٝ ٙطد ،نطكبً ث ٠عطح١بی زاٛف ثٜیب ٙثطاؾبؼ چبضچٞة ٗؼبٛٝت ػٔ٘ی ٝ
كٜبٝضی ضئیؽ ر٘ٞ٢ض تؼٔن ٗیُیطز.
تثصرُ  -8پطٝغ١ٟبی ٗك٘ ّٞح٘بیت ،ت٘بٗی ٗكٞم١ب  ٝح٘بیت١بی ٗبٓی ،اػتجبضی ،تؿ٢یُْطی  ٝآٗٞظقی (ثٜس١بی ز  )ٟ ٝنطكبً ث٠
پطٝغ١ٟبیی تؼٔن ٗیُیطز ً ٠زض ٓیؿت اػالٗی پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیت زاض هطاض زاقت ٝ ٠زض نٞضت ػسٕ تٞكین پطٝغ ٟزض زؾتیبثی ث ٠ا١ساف
تؼیی ٚقس ،ٟیبضا٠ٛای اظ ایٗ ٚحْ هبثْ تأٗی ٝ ٚپطزاذت ٘ٛیثبقس.
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هادُ  - 14ؾبیط ٗكٞم١ب  ٝح٘بیت١ب ،ثطای ارطای پطٝغ ٟپؽ اظ عی كطآیٜس١بی ٗهٞة ٗطثٞع ٠تٞؾظ زؾتِب ٟارطایی شیطثظٗ ،یتٞاٛس
قبْٗ ٗٞاضز ظیط ثبقس:
ٗ -1-14ؿبػست زض اٛتربة  ٝثٌبضُیطی ٗكبٝض زض ت٢ی ٠عطح تٞری٢ی ( ُعاضـ كٜی ،اهتهبزی ٗ ٝبٓی پطٝغ) ٟ
 -2-14اػ٘بّ ترلیق زض ٝاُصاضی ٗحْ ارطای پطٝغ ٟزض ٞٛاحی نٜؼتی
ً٘ -3-14ي ث ٠تأٗی ٚظیطؾبذت پطٝغ١ ٟبی ٗكبضًتی ثبالی  200ؾطپطؾت ذبٞٛاض
 -4-14تأٗی ٚثركی اظ ١عیً ٠ٜبضٗعز نٜسٝم١بی ض٘بٛت ؾطٗبیُ٠صاضی
ً٘ -5-14ي ث ٠تأٗی ٚثركی اظ ١عی ٠ٜثی٘ ٠حٞازث  ٝثی٘ ٠تبٗی ٚارت٘بػی
 -6-14ؾبیط ٗكٞم١بی هبٛٞٛی ٗٞرٞز ثطای پطٝغ١ٟبی ؾطٗبیُ٠صاضی ای ٚثؿتٞٗ ،٠ضز ػْ٘ حساًخطی هطاض ٗیُیطز (زض
پیٞؾت  ،3ثركی اظ ٗكٞم١بی هبٛٞٛی اضائ ٠قس ٟاؾت).
تثصرُ  -9پطزاذت١بی ٗٞضٞع ایٗ ٚبز ٟاظ ٗحْ ً٘ي١بی كٜی  ٝاػتجبضی زؾتِب١ٟبی ارطایی شیطثظ نٞضت ٗیُیطز.

ز -اجراء ٍ ًظارت
هادُ ٗ -15طاحْ ارطای ای ٚثؿت ٠ث ٠قطح ظیط اؾت:
هرحلِ اٍل١ :سفُصاضی  ٝتؼیی ٚثطٛبٗ ٠ایزبز  ٝتٞؾؼ ٠كطنت١بی قـٔی زض ثرف ٗطثٞع ٠زض ؾغح اؾتب ٙتٞؾظ زؾتِب١ٟبی ارطایی
ٗٔی زض ١ط ؾبّ ثب ٘١بِٜ١ی ٢ٛبز١بی ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ثب تٞر ٠ث ٠اؾٜبز ثبالزؾتی.
هرحلِ دٍم :قٜبؾبیی  ٝاضائ ٠پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض ثركی زض ؾغح ضقت ٠كؼبٓیت١ب ثط اؾبؼ اٞٓٝیت١بی آٗبیكی اؾتبٝ ،ٙیػُی١بی
اهتهبزی ٛ ٝیطٝی ًبض ٜٗغو ٝ ٠آعاٗبت ٗٞضزٛیبظ پطٝغ١ٟب زض ؾغح ق٢طؾتب.ٙ
هرحلِ سَم :تهٞیت پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض ١ط ق٢طؾتب ٙتٞؾظ ًبضُط ٟٝترههی اؾتب ٙثطاؾبؼ ك٢طؾت پطٝغ١ٟبی اضائ٠قس١ ٟط
ثرف ٜٗغجن ثب ٗعیت١ب  ٝهبثٔیت١بی ١ط ق٢طؾتب.ٙ
هرحلِ چْارم :آٗٞظـٗ ،كبٝض ٝ ٟتٞاٜ٘ٛسؾبظی ربٗؼٗ ٠حٔی زض نٞضت ٓع ٕٝتٞؾظ زؾتِب ٟارطایی شیطثظ.
هرحلِ پٌجن :زضیبكت  ٝثطضؾی پطٝغ ٟؾطٗبیُ٠صاضی  ٝتؼیی ٝ ٚپیك٢ٜبز ٗكٞم١ب  ٝح٘بیت١بی ٗٞضزٛیبظ پطٝغ ٟزض چبضچٞة پطٝغ١ٟبی
اٞٓٝیتزاض تٞؾظ زؾتِب ٟارطایی  ٝثطضؾی  ٝتهٞیت تٞؾظ ًبضُط ٟٝترههی اؾتب.ٙ
هرحلِ ششن :اذص ٗزٞظ١بی هبٛٞٛی الظٕ ،ثطضؾی  ٝاػالٕ پصیطـ  ٝػوس هطاضزاز ثب ٗؤؾؿ ٠ػبْٗ.
ؾطٗبیُ٠صاضا ٙثطای زضیبكت تؿ٢یالت اػغبیی ثبیس قطایظ هبٛٞٛی ٗؤؾؿبت ػبْٗ اظر٘ٔ ٠تٞری ٠كٜی  ٝاهتهبزی پطٝغ ،ٟثبٛي پصیطی ٝ
أ١یت  ٝتٞا ٙؾطٗبیُ٠صاضی ضا زاضا ثبقٜس.
هرحلِ ّفتن :ارطا  ٝث٢طٟثطزاضی پطٝغ ٝ ٟترهیم ٗكٞم١ب  ٝح٘بیت١بی ٗهٞة ث ٠پطٝغ١ٟبی ٝارس قطایظ.
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هرحلِ ّشتن :پبیفٛ ،ظبضت  ٝاضظیبثی ػٌ٘ٔطز.
تثصرُ  -11اقربل (حویوی  ٝحوٞهی) ٗیتٞاٜٛس پطٝغ١ٟبی ذٞز ضا ثغٞض ٗؿتوْ زض چبضچٞة پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض اضائ٘ٛ ٠بیٜس تب تٞؾظ
زؾتِب ٟارطایی شیطثظ ثطضؾی  ٝزضنٞضت تأٗی ٚقطایظ اػالٕ قس ٝ ٟتهٞیت زض ًبضُطٗ ،ٟٝك٘ ّٞح٘بیت١بی ٗوطض ٗیقٞز.
هادُ ً -16بضُط ٟٝترههی اؾتبٞٗ ٙظق اؾت ٓیؿت پطٝغ١ٟبی اٞٓٝیتزاض اؾتب ٙث ٠تلٌیي ق٢طؾتب ٙضا تب آذط كطٝضزیٗ ٚب١ ٟط ؾبّ
پؽ اظ اضائ ٠آ٢ٛب تٞؾظ زؾتِب١ٟبی ارطایی ث ٠تهٞیت ضؾبٛس ٝ ٟث٘١ ٠طاٗ ٟكٞم١ب  ٝح٘بیت١بی هبٛٞٛی ،كٜی ،آٗٞظقی ٗ ٝبٓی زض یي
ثبٛي اعالػبتی ُطزآٝضی  ٝزض زؾتطؼ ػ٘ ٕٞهطاض ز١س.
هادُ  -17ثطای ًب١ف ظٗب ٙاذص ٗزٞظ١بی هبٛٞٛیً ،بضُط ٟٝترههی اؾتبٞٗ ٙظق اؾت ثطای ثطضؾی  ٝنسٝض ٗزٞظ١بی هبٛٞٛی ١ط
یي اظ زؾتِب٢١بی ارطایی ظٗبٗ ٙكرهی ضا تؼیی٘ٛ ٚبیس ٝ ،زؾتِب٢١بی ارطایی شیطثظ ٗٞظلٜس زض ٗست ظٗبٗ ٙوطضٛ ،ؿجت ث ٠اضائ ٠پبؾد
اؾتؼالٗبت اهسإ ٘ٛبیٜس ،زض نٞضت ػسٕ اضؾبّ پبؾد زض ظٗبٗ ٙوطضً ،بضُط ٟٝترههی اؾتبٗ ٙزبظ اؾت ٗٞضٞع ضا ثطضؾی ،اتربش ته٘یٖ ٝ
تٞؾظ زثیطذب ٠ٛاثالؽ ٘ٛبیس .ای ٚته٘یٖ ثطای ًٔی ٠زؾتِب٢١بی ارطایی الظٕ االرطا اؾت.
هادُ  -18زؾتٞضآؼْ٘ پبیف ٛ ٝظبضت ثط ارطای ای ٚثؿت ٠عی یي ٗب ٟتٞؾظ ًبضُط ٟٝترههی ٗٔی ت٢ی ٝ ٠ث ٠تهٞیت ً٘یؿی ٙٞؾتبز
كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتی ٗیضؾس.
ضئیؽ ًبضُط ٟٝترههی ٗٔی ٗٞظق اؾت ٛؿجت ث ٠اضائُ ٠عاضـ ػٌ٘ٔطز كهٔی ث ٠زثیطذب ٠ٛاهسإ ٘ٛبیس.
زثیطذبً ٠ٛبضُط ٟٝترههی اؾتبُ ٙعاضقبت زٝضٟای ضا ١ط ؾٗ ٠ب ٟیٌجبض ثً ٠بضُطٔٗ ٟٝی اضائ ٠ز١س.

ح -چارچَب فرایٌذ اجرایی تستِ:
هادُ  -19چبضچٞة كطایٜس ارطایی ای ٚثؿت ٠ث ٠قطح ٞ٘ٛزاض ق٘بض )1( ٟاؾت.
هادُ  -21ای ٚثؿت ٠زض ٗ 20بز 10 ٝ ٟتجهط ٟزض رٔؿ ٠ثیؿت  ٝپٜزٖ ٗٞضخ  1395/6/15ث ٠تهٞیت ؾتبز كطٗبٛس١ی اهتهبز ٗوبٗٝتی
ضؾیس ٟاؾت.
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ً .وَدارشوارُ ( :)1چبضچٞة كطایٜسارطایی ثؿت٠

 اسناد باالدستی
 مسیت نسبی و رقابتی منطقه
 رستههای پراشتغال منطقهای
 بازار نیروی کار
 تحلیل بازار محصول و نهادهها
 زیرساختها و السامات
 نیازهای آموزشی
 مجوزهای الزم
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پیوست  :1رویکرد و روشمندی بسته
ثط اؾبؼ ثطضؾی ١بی ٗٔی ٗ ٝیساٛی یٌی اظ ٗٓٞل١ ٠بی ٗٞحط زض تكسیس  ٝاكعایف ثیٌبضی زض ًكٞض ،تؼ٘ین ضًٞز زض عطف ػطضٝ ٠
توبضبی اهتهبز ًكٞض ٜٗ ٝبعن زض ؾبّ ١بی اذیط ثٞز ٟاؾت .ثٜبثطای ،ٚزض ای ٚثؿت ٠ث٢جٞز ٝضؼیت عطف ػطض ٠اهتهبز ٜٗبعن (ثِٜب١ ٟبی
ًؿت ً ٝبض – توبضبی ٛیطٝی ًبض)  ٝتٞاٜ٘ٛسؾبظی عطف توبضبی اهتهبز (ػطضٛ ٠یطٝی ًبض) ثب ؾبظ ً ٝبضی ث ٠قطح شیْ زض اٞٓٝیت تٞر٠
هطاض ٗیُیطز:
 شٌاسایی دیٌاهیک فعالیتّای اقتصادی ٍ کسة ٍ کار هٌطقِ :ثطای ث٢ؿبظی ٝضؼیت كؼبٓیت ثِٜب١ ٟبی اهتهبزیٗٞرٞز  ٝهبثْ ایزبز ،ضطٝضی اؾت ای ٚاٗط ٗجتٜی ثط ٗعیت ١بی ١ط ٜٗغو ٠نٞضت ُیطز .زض ای ٚذهٞل ،الظٕ اؾت ٗغبٓؼبت
قٜبؾبیی زیٜبٗیي اهتهبز ً ٝؿت ً ٝبض ٜٗغوٗ ،٠عیت ١بی ٜٗغو ٠ای  ٝاٞٓٝیت ١بی ضؾت ٠ای ث ٠ارطا زضآیٜسٗ .ساذٔ ٠زٓٝت ثطای
ح٘بیت اظ ثِٜب١ ٟب ٛیع اظ ٗؿیط ح٘بیت اظ ضؾت ٠كؼبٓیت ١بی زاضای اٞٓٝیت زض ١ط ٜٗغو ٠ػجٞض ًٜس .ثٜبثطای ،ٚثطٛبٗ ٠ایزبز اقتـبّ ٠ٛ
ت٢ٜب ثط ح٘بیت اظ ثِٜب ، ٟثٌٔ ٠ثط ١سایت ث٢ی ٠ٜزیٜبٗیي ًؿت ً ٝبض  ٝاقتـبّ  ٝح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠ضؾت ٠كؼبٓیت ١بی زاضای ظطكیت
تٞؾؼ ٝ ٠اقتـبّ ٗت٘طًع ذٞا١س ثٞز .ثسی٢ی اؾت ً ٠زض ای ٚحبٓت ،ثِٜب١ ٟب  ٖ١اظ ٛتبیذ ًبض ٜٗتلغ ٗی قٛٞس.
 هذاخلِ ّذفوٌذ دٍلت ٍ تکویل زًجیرُ تَلیذ ٍ ارزشٝ :ضؼیت ضًٞزی اهتهبز  ًٖ ٝتٞاٛی ثبظیِطا ٙانٔی یؼٜی كؼبالٙاهتهبزی  ٝنبحجب ٙثِٜب١ ٟبی اهتهبزی زض قطایظ ضًٞز  ٝزٝضا ٙثالكبنٔ ٠پؽ اظ ضًٞز٘١ ،عٗب ٙثب چبٓك٢بی ٛظبٕ تأٗیٗ ٚبٓی،
ٗساذٔ١ ٠سكٜ٘س زٓٝت ضا ارتٜبة ٛبپصیط ٗیؾبظز .زض ػی ٚحبّ ،ضًٞز ،ثرف هبثْ تٞر٢ی اظ تٞاٗ ٙبٓی  ٝثٞزر٠ای زٓٝت ضا ٛیع ٗحسٝز
ؾبذت ٝ ٠ثٜبثطایٗ ٚساذالت تٞؾؼ ٠ای زٓٝت الظٕ اؾت اظ زهت ١ ٝسكٜ٘سی حساًخطی ثطذٞضزاض ثبقس.
ثٜبثطای ٚقٜبذت اٞٓٝیت ١ب  ٝضتج ٠ثٜسی ضؾت١ ٠ب پیف ٛیبظ ایٗ ٚساذالت ٗیثبقس .زض ػی ٚحبّ اضتجبعبت پؿی ٝ ٚپیكی ٚكؼبٓیت ١ب ٝ
احطات ضطیت كعایٜس ٝ ٟت٘بٗی تأحیطات ؿیطٗؿتویٖ  ٝآوبئی ایٗ ٚساذالت ١سكٜ٘س ٗٞضزٛظط هطاض ٗیُیطز.
 تَسعِ کسة ٍ کار تا حوایتّای هشاٍرُای ،آهَزشی ،فٌی ،هالی (تسْیلگری)ٗ :ساذٔ ٠زٓٝت ثطای تٞؾؼ ٠ضؾت٠١بی ًؿت ً ٝبض زاضای اٞٓٝیت زض ١ط ٜٗغو ،٠اظ عطین اضایً٘ ٠ي ١بی كٜی ،آٗٞظقی  ٝتؿ٢یْ ُطی ٘١ ٝچٜی ٚتبٗیٗ ٚبٓی
١سكٜ٘س نٞضت ٗی ُیطز .ای ٚقی ٟٞاظ ٗساذٔ ٠اظ آ ٙر٢ت ضطٝضی اؾت ًٗ ٠ی ثبیؿت ؾطٗبیُ ٠صاضی ثط تٞؾؼ ٠ضؾت ٠كؼبٓیت ١بیی
ٗت٘طًع قٞز ً ٖ١ ٠اضظـ اكعٝز ٝ ٟاقتـبّ ثبالیی زاقت ٠ثبقٜس  ٖ١ ٝث ٠زٓیْ اٌٗب ٙقٌْ ُیطی ًؿت ً ٝبض١بی ًٞچي  ٝتأحیطات
ؿیطٗؿتویٖ ٗخجت١ ،عی ٠ٜثبالؾطی چٜساٛی ثطای كؼبّ قسٛ ٙساقت ٠ثبقٜس .ثب ای ٚقی ٟٞاظ ٗساذٔ ٠ظٗی ٠ٜالظٕ ثطای كؼبّ قس ٙثرف
ػطض ٠زض اهتهبز ٜٗغو ٠كطاٗ ٖ١ی قٞز .اثعاض انٔی زض ایٞٛ ٚع اظ ٗساذٔ ٠نطكبً ٝإ ٛیؿت .ثٌٔ ٠كؼبّ ؾبظی ظطكیت ١بی ٗٞرٞز،
تز٢یع ربٗؼ١ ٠سف ث ٠اثعاض١ب  ٝؾبظًٝبض١بی انالح اهتهبز ٗحٔی ،اظ عطین كؼبّ ؾبظی  ٝتٞؾؼ ٠ظطكیت ًبضآكطیٜبٗ ٙجتٜی ثط
ٗعیت١بی ٜٗغو٠ای ،ایزبز ٢ٛبز ١بی ٗٞضز ٛیبظ  ٝیب انالح ١ ٝسایت ًبضًطز ٢ٛبز١بی ٗٞرٞز اؾتٛ .تیز ٠ای ٚاٗط قٌٞكبیی  ٝایزبز
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ٗعیت١بی ٜٗحهط ث ٠كطز ٜٗغو ٠ای  ٝتٞؾؼ ٠ضؾت ٠كؼبٓیت ١بی زاضای ثیكتطی ٚظطكیت زض ایزبز اضظـ اكعٝز ٝ ٟاقتـبّ ث ٠عٞض
٘١عٗب ٙاؾت .زض نٞضت ضٛٝن ضؾت١ ٠بی ١سف زض ١ط ٜٗغو ،٠ػ٘ال ًبضآكطیٜبٗ ٙحٔی  ٝكؼبال ٙثرف ذهٞنی ت٘بیْ ث ٠ایزبز
ثِٜب١ ٟبی رسیس  ٝیب اكعایف ظطكیت  ٝتٞؾؼٝ ٠احس ١بی ٗٞرٞز ضا پیسا ذٞاٜ١س ًطز .ثسی ٚتطتیت ،اٗط تبٗیٗ ٚبٓی ٗٞضٞػیت پیسا ٗی
ًٜس ٛ ٝظبٕ تبٗیٗ ٚبٓی ٛیع ث ٠نٞضت ر٢تٜٗس اهسإ ث ٠تبٗیٗ ٚبٓی ٗی ٘ٛبیس.
ثب كطٝو كٞم آصًط ،كطایٜس تٞؾؼً ٠ؿت ً ٝبض  ٝایزبز اقتـبّ اظ عطین پطزاذت ٝإ ثطای ایزبز ثِٜبٗ ٟبٜٛس آ ٙاتلبم ٘ٛی اكتس ،ثٌٔ٠
اظ عطین اضائ ٠ذسٗبت تٞؾؼ ٠ای ٗ ٝكتطى ث ٠٘١ ٠كؼبال ٙاهتهبزی زض ضؾت١ ٠بی زاضای اٞٓٝیت اتلبم ٗیاكتس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙخبّ زض
نٞضت قٜبؾبیی كطـ زؾتجبف ث ٠ػٜٞا ٙضؾت ٠زاضای اٞٓٝیت زض یي ٜٗغو ،٠اٞٓٝیت ٗساذٔ ٠ثطای ث٢جٞز ٝضؼیت ،پطزاذت ٝإ ثطای
ایزبز زاض هبٓی ٛیؿت ،ثٌٔ ٠ایزبز ٗطًع ثبظاضیبثی ٗی تٞاٛس زض زؾتٞض ًبض ٗطزٕ ٗحٔی هطاض ُیطز .ؾپؽ ذسٗبت عطاحی ٗجتٜی ثط ٛیبظ
ثبظاض ر٢بٛی ،آٗٞظـ ثبكٜسُبٞٗ ... ٝ ٙضز ػْ٘ هطاض ُطكت ٝ ٠زض ٢ٛبیت  ٝزض نٞضت اكعایف ؾلبضـ اظ ؾٞی ثبظاض (ر٢بٛی) ،ایزبز
ٝاحس١بی رسیس هبٓی ثبكی ثب ضٝـ١بی اذتهبنی (  ٠ٛ ٝضٝـ ٗطؾ ٕٞتبٗیٗ ٚبٓی ٝاحس١بی ثعضٍ نٜؼتی) ث ٠پطزاذت ٝإ اهسإ ُطزز.
 تَاًوٌذ سازی هٌاتع اًساًی  :زض عطف توبضبی اهتهبز( عطف ػطض ٠ثبظاض ًبض) ؾطٗبی ٠اٛؿبٛی ثیٌبض  ٝیب قبؿْ ٝرٞز زاضز ً٠زض عی ز١ ٠١بی اذیط ؾطٗبیُ ٠صاضی ظیبزی زض ًكٞض ثط ضٝی آ٢ٛب نٞضت ُطكت ٠اؾت .اظ ٝیػُی ١بی ٜٗبثغ اٛؿبٛی ٗٞرٞز ،زضنس
ثبالی زاٛف آٗٞذتِب ٙزاٛكِب١ی ،ػسٕ تغبثن ضقت١ ٠بی تحهیٔی ثب ٗعیت ١بی ٜٗغو ٠ای  ٝضؾت١ ٠بی ٗٞرٞز زض ٜٗبعن ٗ ٝز٢ع
ٛجٞز ٙث٢ٗ ٠بضت ١بی الظٕ ثطای اقتـبّ اؾت .ثسی ٚتطتیت  ،آٗبز ٟؾبظی ٜٗبثغ اٛؿبٛی ٗٞرٞز ر٢ت ٝضٝز ث ٠كطنت ١بی قـٔی هبثْ
ایزبز زض ضؾت١ ٠بٛ ،یبظٜٗس تٞاٜ٘ٛس ؾبظی آ٢ٛب ثٞیػ ٟاظ حیج ٗ٢بضت١بی ػ٘ٔی اؾت٘٢ٗ .تط اظ آ ٙتٞاٜ٘ٛس ؾبظی ٜٗبثغ اٛؿبٛی ٗٞرٞز اظ
ٛظط ًبضآكطیٜی  ٝذٔن كطنت٢بی رسیس قـٔی اؾت .تٞاٜ٘ٛس ؾبظی ُط١ ٟٝبی ١سف ذبل ٗبٜٛس ظٛب ٙؾطپطؾت ذبٞٛاض  ٝتبظٝ ٟاضزیٚ
ث ٠ثبظاض ًبض ٛیع ٗی ثبیس ٗٞضز تٞر ٠هطاض ُیطز .ای ٚاٗٞض تٞؾظ ٢ٛبز ١بی تٞاٜ٘ٛس ؾبظ ٗٞضز تٞر ٠ثٞزٗ ٝ ٟسیطیت ٗیقٞز.

12

ریاست جمهوری

سازمان ربانهم و بودهج کشور

شماره انهم :
اترخی انهم :
ویپست :

پیوست  :2فرآیند تدوین و اجرای طرح در پروژههای مشارکتی
كطآیٜس تؼطیق عطح پطٝغ ،ٟتجیی ،ٚتكٌْ  ٝتٞاٜ٘ٛسؾبظی ربٗؼٗ ٠حٔی ثب تٞر ٠ثٗ ٠طاحْ ظیط تٞؾظ زؾتِب١ٟبی ارطایی  ٝزض ؾغح ٜٗبعن
ضٝؾتبیی تٞؾظ ٗؼبٛٝت تٞؾؼ ٠ضٝؾتبیی ٜٗ ٝبعن ٗحطً ٕٝكٞض ٗسیطیت  ٝتٞؾظ ازاضات اؾتبٛی ارطایی ذٞا١س قس:
جذٍل شوارُ( :)3فرآیٌذ تذٍیي ٍ اجرای طرح در پرٍشُّای هشارکتی

آق  :اٛتربة ٗكبٝض  ٝتؿ٢یْ ُط
ث٢طُ ٟیطی اظ زاٛف ثٗٞی ٜٗ ٝغو ٠ای
ًؿت اعالع اظ اؾتؼساز ١ب  ٝظطكیت ١ب  ٝتٔلین ثب زاٛف ثٗٞی
ت٢ی ٠عطح تٞری٢ی اظ یي ظطكیت یب اؾتؼساز ثبٓو ٟٞزض ر٢ت ثبٓلؼْ قسٙ
ؾٜزف ٗیعا ٙػاله ٝ ٠آُب١ی ٗطزٕ اظ عطح
حطًت زض ر٢ت اكعایف آُب١ی ٗطزٕ  ٝاٛتوبّ ٗلب١یٖ ٗٞضز ٛظط اظ ٗكبضًت
ظزٝز ٙاكٌبض ؿٔظ زض اش١ب ٙزضذهٞل اٛزبٕ ًبض ث ٠نٞضت اٛلطازی
آٗٞظـ  ٝتٞا ٙاكعایی زضذهٞل تكٌیْ یي قرهیت حوٞهی اهتهبزی
٘١طا١ی ثب قرهیت حوٞهی ایزبز قس ٟثطای اذص ت٘بٗی ٗزٞظ١بی ٗطثٞع٠
٘١طا١ی ٛ ٝظبضت ثط ت٢ی ٠عطح تزبضی ًؿت ً ٝبض ثطاؾبؼ اؾتبٛساضز١بی ٗتساٗ ّٝبٜٛس ٛطٕ اكعاض ًبٗلبض
٘١طا١ی ٛ ٝظبضت ثط ت٢یٛ ٠وكٝ ٠احس تٓٞیسی  ٝتٌ٘یْ پطٛٝس ٟزض ٗٞؾؿٗ ٠بٓی
آٗٞظـ  ٝتٞاٜ٘ٛس ؾبظی ٛیطٝی اٛؿبٛی ٘١ ٝطا١ی ثب ٗزطیب ٙزض عی ٗطاحْ ٗكبضًت  ٝتٜلؽ
ٛظبضت  ،ضاٜ٘١بیی ٘١ ٝطا١ی ثب ٗزطیب ٙثؼس اظ زٝض ٟتٜلؽ ثٗ ٠ست  1ؾبّ( تحٞیْ هغؼی)
ة  :تكٌیْ ٢ٛبز حوٞهی (ُط ، ٟٝقطًت )...ٝ
تؼیی ٚؾبذتبض ٛ ٝحٌ٘١ ٟٞبضی اػضبء
اعالع ضؾبٛی  ٝتٞری ٠اػضبء ثٝ ٠یػ ٟزضذهٞل رٞاٛت  ٝحٞاقی ٗبٓی  ٝاهتهبزی ًبض

13

ریاست جمهوری

سازمان ربانهم و بودهج کشور

شماره انهم :
اترخی انهم :
ویپست :

تسٝی ٚاؾبؾٜبٗ ٝ ٠چبضچٞة ٌ٘١بضی
تؼییٗ ٚسیطاٙ
تبٗیٜٗ ٚبثغ ٗبٓی
عی كطآیٜس ازاضی حجت قطًت  ٝیب تكٌْ
د  :تسٝی ٚعطح پطٝغٟ
ٗكرم ًطزٞٛ ٙع عطح اػٖ اظ ایزبزی یب تٞؾؼ ٠ای
ٗكرم ًطزٝ ٙضؼیت ثبظاض ٗحه ّٞاظ رٜج١ ٠بی ٗرتٔق ػطض ،٠توبضب ،تؼبزّ ،ثبظاض ١سف
ٗكرم ًطزٝ ٙضؼیت كٜی عطح اظ ٛظط ٗبقی ٚآالت ،تز٢یعات ،ؾبذتبض ارطائیٗ ،تٜبؾت ثب ٗٞاضز شًط قس ٟزض ثٜس 2
ٗكرم ًطزٝ ٙضؼیت ٗبٓی  ٝتحٔیْ آ ٙاظ ٓحبػ ؾٞز  ٝظیبٙ
ٗكرم ًطزٞٛ ٙع اؾتطاتػی ٜٗبؾت ثطای ٝضٝز ث ٠ثبظاض

14

ریاست جمهوری

شماره انهم :
اترخی انهم :

سازمان ربانهم و بودهج کشور

ویپست :

پیوست شماره  -3سایر مشوق های قانونی

جذول شماره( :)4بخشی اس حمایتها و مشوقهای قاوووی سزمایه گذاری در استانها بزاساس قواویه و احکام مصوب
موجود

ردیف
1
2

3

عٌَاى هشَق

هادُ قاًًَی هرتَطِ

دستگاُ ارائِ کٌٌذُ

ث٢طٜٟٗسی اظ تؼطك١٠بی اػ٘بّ قس ٟآة ،ثطمُ ،بظ  ٝؾٞذت تٞؾظ ًبضُب١ٟبی

ثٜس ( )2ثركٜبٗ ٠ق٘بضٞٗ9905 ٟضخ  90/1/21ؾتبز

ازاضٗ ًْ ٟیطاث كطِٜ١ی ،نٜبیغ

١سكٜ٘س ًطز ٙیبضا١٠ٛب

زؾتی ُ ٝطزقِطی اؾتبٙ

ٗؼبكیت ٗ ٪50بٓیبتی ًٔی ٠تبؾیؿبت ایطاِٛطزی  ٝر٢بِٛطزی زاضای پطٝا٠ٛ

ثٜس (ض) ٗبز )132( ٟانالح ٗٞازی اظ هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

ث٢طٟثطزاضی اظ ٝظاضت كط ٝ َٜ١اضقبز اؾالٗی

ٗؿتویٖ ٗهٞة 1394

نٜبیغ زؾتی

ٗؼبكیت ٪100زضآٗس حبنْ اظ نبزضات ٗحهٞالت ت٘بٕ قسً ٟبال١بی نٜؼتی

تجهطٗ )2( ٟبز )141( ٟانالح ٗٞازی اظ هبٙٞٛ

ٗ ٝحهٞالت ثرف ًكبٝضظی  ٝنٜبیغ تجسیٔی  ٝتٌ٘یٔی آٗ ٝ ٙؼبكیت %50

ٗبٓیبت١بی ٗؿتویٖ ٗهٞة 1394

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

زضآٗس حبنْ اظ نبزضات ؾبیط ًبال١بیی ً ٠ثٜٗ ٠ظٞض زؾت یبكت ٚث ٠ا١ساف
نبزضات ًبال١بی ؿیط ٛلتی ث ٠ذبضد اظ ًكٞض نبزض ٗی قٛٞس اظ پطزاذت
ٗبٓیبت

4

5

ٗبز )142( ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗؿتویٖ

ٗؼبكیت ًٔیً ٠بضُب٢١بی نٜبیغ زؾتی اظ پطزاذت ٗبٓیبت

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

(ٗهٞة )66/12/3
ثركٞزُی  ٪10اظ ٗبٓیبت ثط زضآٗس حبنْ اظ كطٝـ ًبال زض ثٞضؼ١بی

ٗبز )143( ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗؿتویٖ

ًبالیی ٗ ٪10 ٝبٓیبت ثط زضآٗس قطًت٢بیی ً ٠ؾ٢بٕ آ٢ٛب زض ثٞض ؾ٢بی زاذٔی

(ٗهٞة )66/12/3

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

 ٝذبضری پصیطكت ٠قسٗ ٪5 ٝ ٟبٓیبت ثط زضآٗس قطًت٢بیی ً ٠ؾ٢بٕ آ٢ٛب زض
ثبظاض١بی ذبضد اظ ثٞضؼ ٗؼبٗٔٗ ٠ی قٞز
تؿطی ٗبٓیبت ثب ٛطخ نلط ثطای ٝاحس١بی تٓٞیسی  ٝذسٗبتی  ٝؾبیط ٗطاًع

6

ٗٞضٞع ایٗ ٚبز ٟثب اكعایف ٛیطٝی ًبض رسیس

ثٜس (ة) ٗبز )132( ٟانالحی هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

ٗؿتویٖ ٗهٞة ( 1394ثٞٗ ٠رت ٗبز 31 ٟهب ٙٞٛضكغ
ٗٞاٛغ تٓٞیس)

ٗؼبكیت اظ پطزاذت ؾ ٖ٢ثیً٘ ٠بضكطٗب ثب حساًخط پٜذ ٛلط ًبضُط

7

ٗبزٝ ٟاحس ٟهبٗ ٙٞٛؼبكیت اظ پطزاذت ؾ ٖ٢ثی٘٠

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ًبضكطٗبیبٛی ً ٠حساًخط پٜذ ٛلط ًبضُط زاضٛس (ٗهٞة

ارت٘بػی اؾتبٙ

)61/12/16

8

نسٝض رٞاظ تبؾیؽ ثطای اؾتوطاض نٜبیغ ٞٛی ٚزض زاذْ قؼبع ً 120یٔٗٞتطی

تجهطٗ ٟبز )2( ٟتهٞیتٛبٗ١ ٠یئت ٝظیطا ٙث ٠ق٘بضٟ

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت

ت٢طا ٝ ٙزض زاذْ ق٢طً٢بی نٜؼتی  ٝنسٝض پطٝا ٠ٛث٢طٟثطزاضی ثطای ای٠ِٜٛٞ

/ 120/997ت 48608

اؾتبٙ

نٜبیغ ً ٠هجالً احساث قسٟاٛس

9

ثركٞزُی ؾٞز ً ٝبضٗعز تؿ٢یالت اػغبیی ؾبال ٠ٛاظ اػتجبضات ٝر ٟٞازاض ٟث٠
ثرف١بی ذهٞنی  ٝتؼبٛٝی ثٜٗ ٠ظٞض ح٘بیت اظ ؾطٗبیُ٠صاضی ذغطپصیط زض

15

ثٜس (آق) ٗبز )151( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت

ریاست جمهوری

شماره انهم :
اترخی انهم :

سازمان ربانهم و بودهج کشور
عٌَاى هشَق

ردیف

هادُ قاًًَی هرتَطِ

دستگاُ ارائِ کٌٌذُ

تٞؾؼ ٠ر٘ٞ٢ضی اؾالٗی ایطاٙ

اؾتبٙ

ٗبز )81( ٟهب ٙٞٛآحبم ٗٞازی ث ٠هب ٙٞٛتٜظیٖ ثرف

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت

اظ ٗوطضات ٗبٓی زٓٝت ()2

اؾتبٙ

ٗٞاز ( )17( ٝ )16( ، )8هب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

ؾطٗبیُ٠صاضی ذبضری (ٗهٞة )81/3/4

اؾتبٙ

ٗٞاز ( )14( ٝ )13هب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت ؾطٗبی٠

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

ُصاضی ذبضری (ٗهٞة )81/3/4

اؾتبٙ

ٗٞاز ( )7( ٝ )6هب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت ؾطٗبیُ ٠صاضی

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

ذبضری (ٗهٞة )81/3/4

اؾتبٙ

نسٝض ضٝازیس ،پطٝاً ٠ٛبض  ٝاهبٗت ؾٗ ٠ب 90( ٠١ضٝظ) ثطای ؾطٗبیُ ٠صاضا،ٙ

ٗبز )20( ٟهب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت ؾطٗبیُ ٠صاضی

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

ٗسیطاً ،ٙبضقٜبؾب ٙذبضری  ٝثؿتِب ٙزضر ٠یي آ٢ٛب

ذبضری (ٗهٞة ٗ ٝ )81/3/4بز )35( ٟآییٛ ٚبٗ٠

اؾتبٙ

نٜبیغ ٞٛیٚ

10
11
12
13

14

ویپست :

ً٘ي ث ٠ق٢طً٢ب ٞٛ ٝاحی نٜؼتی زٓٝتی  ٝؿیطزٓٝتی زض اٗٞض تبٗی ٚضا ،ٟآة،
ثطمُ ،بظ  ٝتٔل ٚتب ٝضٝزی ٝاحس١بی ٗؿتوط زض ای ٚق٢طى ١ب
ثطذٞضزاضی ؾطٗبیُ٠صاضا ٙذبضری اظ ضكتبضی ٗكبث ٝ ٠ثطاثط ثب ؾطٗبیُ٠صاضاٙ
زاذٔی
اٛتوبّ انْ ؾطٗبی،٠ؾٞز ٜٗ ٝبكغ حبنْ اظ ثٌبضُیطی ؾطٗبی ٠ذبضری ث ٠نٞضت
اضظ یب ًبال
كطآیٜس ًٞتب ٝ ٟؾطیغ زضذٞاؾت پصیطـ  ٝتهٞیت ؾطٗبی١ ٠بی ذبضری

ارطایی آٙ

15
16
17

تض٘ی ٚؾطٗبی ٠ذبضری زض هجبّ ٗٔی قس ٝ ٙؾٔت ٗبٌٓیت  ٝحن زضیبكت
ؿطاٗت
ػسٕ اػ٘بّ ١طُٗ ٠ٛٞحسٝزیت زض حزٖ  ٝزضنس ٗكبضًت ؾطٗبیُ ٠صاضی
ذبضری (اٌٗب ٙحجت قطًت ایطاٛی ثب  %100ؾطٗبی ٠ذبضری)
اػ٘بّ  %25ترلیق ٗبٓیبتی زض زضآٗس ٗك٘ٗ ّٞبٓیبت اثطاظی قطًت١ب ٝ
اتحبزی١٠بی تؼبٛٝی ٗتؼبضف

(ٗهٞة )81/3/4

اؾتبٙ

ٗبز )4( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

ؾطٗبیُ ٠صاضی ذبضری (ٗهٞة )81/3/4

اؾتبٙ

تجهطٗ )6( ٟبز )105( ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗؿتویٖ

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

(ٗهٞة )66/12/3

ٗؼبكیت  %100زضآٗس قطًت١بی تؼبٛٝی ًكبٝضظی ،نیبزا ٝ ... ٝ ٙاتحبزی ٠آ٢ٛب

18

ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛتكٞین  ٝح٘بیت ؾطٗبیُ٠صاضی ذبضری

ؾبظٗب ٙاٗٞض اهتهبزی  ٝزاضایی

 ٝنٜسٝم ح٘بیت اظ تٞؾؼً ٠كبٝضظی اظ پطزاذت ٗبٓیبت

ٗبز )133( ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗؿتویٖ (ٗهٞة

اٗٞض ٗبٓیبتی ق٢ط  ٝاؾتبٙ

 ٝ )66/12/3ثٜس ( )31انالحی هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی
ٗؿتویٖ (ٗهٞة )1394

19
20
21
22

اؾتلبز ٟاظ ٗكٞم١ب ً٘ ٝي١بی زٓٝتی (ؿیط اظ ٗبٓیبت١ب) ثطای ثرف تؼب،ٙٝ
 %20ثیكتط اظ ثرف ١بی ؿیطتؼبٛٝی
ً٘ي ثالػٞو  ٝپطزاذت تؿ٢یالت هطوآحؿ ٠ٜث ٠قطًت١بی تؼبٛٝی ً٠
اػضبء آ ٙرعء ؾ ٠ز١ي ا ّٝزضآٗسی ربٗؼ ٠ثبقٜس .
ترلیق حن ثی٘ ٠ؾً ٖ٢بضكطٗبیب ٙثطای اػضبء قبؿْ زض ١ط تؼبٛٝی ث٠
ٗیعا%20 ٙ
اضائٗ ٠كبٝضً٘،ٟي ث ٠اضتوبء ث٢طٟٝضی  ٝاٛزبٕ ٗغبٓؼبت ،ت٢ی ٠عطح ،ت٘ٔي ٝ

16

ثٜس(ة) ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛارطا ؾیبؾت١بی ًٔی انْ

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

ضزیق ( )1ثٜس (د) ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛارطاء ؾیبؾت١بی

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ًٔی انْ ( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

ضزیق ( )2ثٜس (د) ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛارطاء ؾیبؾت١بی

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ًٔی انْ ( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

ضزیق ( )5( ٝ )3ثٜس (د) ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛارطاء

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ریاست جمهوری

شماره انهم :
اترخی انهم :

سازمان ربانهم و بودهج کشور
عٌَاى هشَق

ردیف

هادُ قاًًَی هرتَطِ

دستگاُ ارائِ کٌٌذُ

ؾیبؾت١بی ًٔی انْ ( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

ضزیق ( )4ثٜس (د) ٗبز )9( ٟهب ٙٞٛارطاء ؾیبؾت١بی

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ًٔی انْ ( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

تأٗیٜٗ ٚبثغ ؾطٗبی٠ای ثرف تؼب ٙٝثب ح٘بیت ثبٛي تٞؾؼ ٠تؼب ٝ ٙٝنٜسٝم

تجهط )1( ٟشیْ ثٜس (ٗ )ٝبز )9( ٟهب ٙٞٛارطاء

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ض٘بٛت ؾطٗبیُ ٠صاضی تؼبٙٝ

ؾیبؾت١بی ًٔی انْ ( )44هب ٙٞٛاؾبؾی

ارت٘بػی اؾتبٙ

اذتهبل  %30اظ زضآٗس حبنْ اظ ٝاُصاضی ثِٜب١ٟبی اهتهبزی زٓٝتی ث٠

ضزیق ( )2-2ثٜس (ز) ؾیبؾت١بی ًٔی انْ ()44

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

تؼبٛٝی١بی كطاُیط ٗٔی

هب ٙٞٛاؾبؾی (اثالؿیٞٗ ٠ضخ ٗ 84/4/31وبٕ ٗؼظٖ

ارت٘بػی اؾتبٙ

آٗبزٟؾبظی اضاضی

23
24

25

ویپست :

پطزاذت یبضا ٠ٛؾٞز تؿ٢یالت ثبٌٛی  ٝؾبیط ١عی١٠ٜبی ؾطٗبیُ ٠صاضی آٝی٠
ثطای ضاٟاٛساظی قطًت تؼبٛٝی

ض١جطی)

26
27

28

ثٜس (ط) ٗبز )143( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ تٞؾؼ٠

ازاض ًْ ٟتؼبً ،ٙٝبض  ٝضكبٟ

ُؿتطـ پٞقف ثی٘ ٠تٓٞیسات ثرف ًكبٝضظی  ٝػٞاْٗ تٓٞیس ثٗ ٠یعاٙ

ر٘ٞ٢ضی اؾالٗی ایطاٙ

ارت٘بػی اؾتبٙ

اذتهبل ثركی اظ ثٞزر ٠ؾبال ٠ٛث ٠ػٜٞاً٘ ٙي  ٝاكعایف ؾطٗبی ٠نٜسٝم

ثٜس (ی) ٗبز )143( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ؾبظٗب ٙر٢بز ًكبٝضظی اؾتبٙ

١بی ؿیط زٓٝتی ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠ثرف ًكبٝضظی

تٞؾؼ ٠د.ا.ایطاٙ

ح٘بیت اظ تٓٞیس ٗحهٞالت ًكبٝضظی زض هبٓت رجطا ٙثركی اظ یبضا ٠ٛؾٞز ٝ

ثٜس (آق) ٗبز )145( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ًبضٗعز تؿ٢یالت ثبٌٛی ً٘ ،ي ١بی ثالػٞو  ،پطزاذت یبضا ٝ ٠ٛؾبیط

تٞؾؼ ٠د.ا.ایطاٙ

حساهْ %50

سازمان جهاد کشاورزی
استان

ٗكٞم١ب

29

30

ٝضغ تؼطكٞٗ ٠حط ثطای ٝاضزات ًٔیً ٠بال١ب ٗ ٝحهٞالت ًكبٝضظی ث ٠ُٛٞ ٠ای

ثٜس (ة) ٗبز )145( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ٛطخ ٗجبزٓٞ٘١ ٠از ٟثٛ ٠لغ تٓٞیس ًٜٜس ٟزاذٔی ثبقس .

تٞؾؼ ٠د.ا.ایطاٙ

ح٘بیت حوٞهی ٗ ٝبٓی الظٕ اظ تكٌیْ تكٌْ ١بی حوٞهی ثب اٞٓٝیت تؼبٛٝی

ٗبز )146( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ تٞؾؼ٠

١بی تٓٞیس ًكبٝضظی زض ر٢ت اػ٘بّ ٗسیطیت ٝاحس  ٝیٌپبضچ ٠ؾبظی ظٗیٚ

د.ا.ایطاٙ

سازمان جهاد کشاورزی
استان
سازمان جهاد کشاورزی
استان

١بی ًكبٝضظی

31

32
33

34

ح٘بیت ٗبٓی اظ تٞؾؼً ٠كتبضُب١ ٟبی نٜؼتی  ٝث٢جٞز ًكتبضُب٢١بی ؾٜتی ٝ

ثٜس (آق) ٗبز )149( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ٛی٘ ٠نٜؼتی تٞؾظ ثرف ؿیط زٓٝتی

تٞؾؼ ٠د.ا.ایطاٙ

اضتوبء ؾغح ًٔی ح٘بیت اظ ثرف ًكبٝضظی ث ٠حساهْ  %35اضظـ تٓٞیس ایٚ

ثٜس (ة) ٗبز )149( ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠پٜزؿبٓ ٠پٜزٖ

ثرف

تٞؾؼ ٠د.ا.ایطاٙ

تطذیم ًبال ثب اذص ض٘بٛت ٛبٗ ٠ثبٌٛی

ثٜس (ت) ٗبز )38( ٟهب ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ تٓٞیس ضهبثت پصیط

گمرک ج .ا .ایران

تطذیم ٛؿی ٠هغؼبت ٞٗ ٝاز آٝی ٠اظ عطین ٢ِٛساضی ثركی اظ ًبال ثٗ ٠یعاٛی

ثٜس (ت) ٗبز )38( ٟهب ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ تٓٞیس ضهبثت پصیط

گمرک ج .ا .ایران

ً ٠تٌبكٞی حوٞم ٝضٝزی ًبالی تطذیم قس١ ٝ ٟعی١ ٠ٜبی ٗتؼٔو ٠اظ ر٘ٔ٠
١عی٢ِٛ ٠ٜساضی  ٝكطٝـ ًبال ضا ثٌٜس
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سازمان جهاد کشاورزی
استان
سازمان جهاد کشاورزی
استان

ریاست جمهوری

شماره انهم :
اترخی انهم :

سازمان ربانهم و بودهج کشور
ردیف
35

36

ویپست :

عٌَاى هشَق

هادُ قاًًَی هرتَطِ

دستگاُ ارائِ کٌٌذُ

ترلیق  %15اضظـ ؾیق ُ٘طًی ًبال اظ ؾٞز ثبظضُبٛی ًبال١بی ٝاضزاتی اظ

ٗبز )2( ٟتهٞیت ٛبٗ١ ٠یئت ٝظیطا ٙث ٠ق٘بضٟ

ُ٘طى د.ا.ایطاٙ

ٜٗبعن آظاز تزبضی – نٜؼتی

/64648ت ١29291ـ ٗٞضخ 1382/12/16

ٗؼبكیت ٗبقی ٚآالت تٓٞیسی ً ٠تٞؾظ ٝاحس١بی تٓٞیسی نٜؼتی ٗ ٝؼسٛی

ثٜس (ؽ) ٗبز )119( ٟهب ٙٞٛاٗٞض ُ٘طًی (انالحی ث٠

ٗزبظ ٝاضز ٗی قٞز اظ پطزاذت حوٞم ُ٘طًی  ٝؾٞز ثبظضُبٛی

ٗٞرت ثٜس (ح) ٗبز )38( ٟهب ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ تٓٞیس ضهبثت

ُ٘طى د.ا.ایطاٙ

پصیط)

37

38

اؾتطزاز حوٞم ٝضٝزی ٗٞاز آٝی ٝ ٠تز٢یعات ٝاضزاتی ٗٞضز ٗهطف زض ؾبذت

تجهطٗ )3( ٟبز )14( ٟهبٗ ٙٞٛوطضات نبزضات ٝ ٝاضزات

ًبال١بی نبزضاتی

زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛاٗٞض ُ٘طًی

ٝاضزات هجْ اظ نبزضات ٗٞاز آٝیٞٗ ٠ضز ٗهطف زض تٓٞیس ًبال١بی نبزضاتی ث٠

ثٜس (ث) ٗبز )38( ٟهب ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ تٓٞیس ضهبثت پصیط

ُ٘طى د.ا.ایطاٙ

ُ٘طى د.ا.ایطاٙ

نٞضت ٝضٝز ٗٞهت ثب اضائ ٠تؼ٢س یب ؾلتٗ ٠ؼتجط ثُ٘ ٠طى اظ پطزاذت ًٔیٝ ٠رٟٞ
ٗتؼٔن ثٝ ٠اضزات ،رع آ ٙچ ٠ً ٠رٜج١ ٠عی ٠ٜیب ًبضٗعز زاضز ٗ ،ؼبف اؾت .
پطزاذت ثركی اظ ١عی١ ٠ٜبی ٗكبضًت زض ٘ٛبیكِب١ ٟبی ذبضری ث٠

تهٞیت

نبزضًٜٜسُبٙ

/167890ت١41479ـ ٗٞضخ  ٝ 87/9/18ثٜس (ح) ٗبزٟ

39

ٛبٗ٠

١یئت

ٝظیطاٙ

ث٠

ق٘بضٟ

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت
اؾتبٙ

( )9زؾتٞض آؼْ٘ ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠نبزضات ؿیط ٛلتی
ًكٞض ث ٠ق٘بضٞٗ 1/584261 ٟضخ ٝ 90/7/18ظاضت
نٜؼت ٗ ٝؼس ٝ ٙتزبضت
پطزاذت رٞایع نبزضاتی

40

ثٜس ( )1تهٞیت ٛبٗ١ ٠یئت ٝظیطا ٙث ٠ق٘بضٟ

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت

/167890ت ١41479ـ ٗٞضخ ٞٗ ٝ 87/9/18از ( )1آی

اؾتبٙ

( )8زؾتٞضآؼْ٘ ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠نبزضات ؿیط ٛلتی
ًكٞض ث ٠ق٘بضٞٗ 1/584261 ٟضخ ٝ 90/7/18ظاضت
نٜؼت ٗ ٝؼس ٝ ٙتزبضت
ٛبٗ٠

١یئت

ٝظیطاٙ

ث٠

ق٘بضٟ

پطزاذت ثركی اظ ١عی١ ٠ٜبی اػعإ ١یئت١بی تزبضی  ،ثبظاضیبثی  ٝؾطٗبی٠

تهٞیت

ُصاضی تٞؾظ ؾبظٗب ٙتٞؾؼ ٠تزبضت ایطاٙ

/167890ت١41479ـ ٗٞضخ  ٝ 87/9/18ثٜس ح ٗبزٟ

ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت
اؾتبٙ

( )9زؾتٞضآؼْ٘ ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠نبزضات ؿیط ٛلتی

41

ًكٞض ث ٠ق٘بضٞٗ 1/584261 ٟضخ ٝ 90/7/18ظاضت
نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت

پطزاذت ثركی اظ ١عی ٠ٜپصیطـ ١یئت ١بی تزبضی  ،ثبظاضیبثی  ٝؾطٗبی٠

تهٞیت

ُصاضی تٞؾظ ؾبظٗب ٙتٞؾؼ ٠تزبضت ایطاٙ

/167890ت١41479ـ ٗٞضخ  ٝ 87/9/18ثٜس (ى) ٗبزٟ

42

ٛبٗ٠

١یئت

ٝظیطاٙ

ث٠

ق٘بضٟ

( )9زؾتٞضآؼْ٘ ح٘بیت اظ تٞؾؼ ٠نبزضات ؿیط ٛلتی
ًكٞض ث ٠ق٘بضٞٗ 1/584261 ٟضخ ٝ90/7/18ظاضت
نٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت
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ؾبظٗب ٙنٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت
اؾتبٙ

