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مقدمه

تا تَجِ تِ ضیَع ٍیشٍس کشًٍا دس کطَس ٍ خساسات ًاضی اص آسیة ّای ٍاسدُ تشتٌگاُ ّا ٍکسة کاسّای
سیٌوایی ٍسوؼی تػشی ٍضشٍست حوایت اصفؼاالى ٍکسة ٍکاسّای هزکَستا ّذف استوشاسفؼالیت ّای
سیٌوایی ٍسوؼی تػشی ٍایجاد تثثیت ٍتمَیت فشغت ّای ضغلی ٍسًٍك التػاد (ضیَُ ًاهِ اػطای
تسْیالت تاًکی اسصاى لیوت تِ کسة ٍکاسّای سیٌوایی ٍسوؼی تػشی دسدٍساى ضیَع کشًٍا

) دس

چاسچَب ضشایط صیش تْیِ ٍتشای اجشا اتالؽ هی گشدد .
ماده  1تعاریف:
هادُ  -1-1دتیشخاًِ کاسگشٍُ سیٌوایی دس ساصهاى اهَس سیٌوایی ٍسوؼی تػشی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد
اسالهی هستمش است.
1-2ساصهاى  :ساصهاى اهَس سیٌوایی ٍسوؼی تػشی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی
 1-3غٌذٍق :غٌذٍق کاسآفشیٌی اهیذ
 1-4طشح :ػثاست است اص فؼالیت ّای سیٌوایی ٍسوؼی تػشی تا هَضَػات ٍ صیشضاخِ ّای اػالهی
کِ تا ّذف تثتیت ٍایجاد اضتغال ٍ سًٍك التػاد سیٌوا اًجام هی پزیشد
 1-5هتماضی :هتماضی هطوَل ایي ضیَُ ًاهِ ضاهل کلیِ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی تخص ّای
خػَغی ٍ تؼاًٍی دس حَصُ فؼالیت ّای التػادسیٌوا داسای هجَص سسوی یا فؼالیت ضاخع ٍ هَسد
تاییذ حَصُ ّای تخػػی ساصهاى هی تاضٌذ کِ تماضای دسیافت تسْیالت جْت اًجام فؼالیت دس
لالة چاسچَب هادُ  2ایي ضیَُ ًاهِ سا داسد.
 1-6سستِ فؼالیت ّای هٌتخة :فػالیت ّایی کِ دس چاسچَب تشًاهِ تثثیت ٍ ایجاد فشغتْای ضغلی دس
تخص سیٌوا داسای تیطتشیي ظشفیت تَلیذ ٍ ایجاد اضتغال دس سطح هلی ٍ استاًی هٌطثك تا هطالعات
پَیای (دیٌاهیک) کسة ٍ کاس ّستٌذ.
 1-7ساهاًِ  :ساهاًِ الکتشًٍیکی تشخط هستمش دس ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد تِ آدسس
 www.tohfeh.fargang.gov.irکِ تشای اجشا ٍ ًظاست تش حسي اجشای تشًاهِ ّای هَضَع
تفاّن ًاهِ هَسد استفادُ لشاس خَاّذ گشفت ٍ دس آى توام اطالػات هشتَط تِ مساحل پزیشش ،تشسسی
ٍ پشداخت تسْیالت تِ طشح ّای هَضَع ایي ضیَُ ًاهِ ثثت هی ضَد.
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 -1-8هَسسِ ػاهل:غٌذٍق کاسآفشیٌی اهیذ هی تاضذ کِ جْت اسائِ تسْیالت تاًکی تا کاسهضد  4دسغذ
تِ طشح ّای هػَب ریل تشًاهِ (حوایت اص ایجاد ٍ تثثیت فشغت ّای ضغلی تخص فشٌّگ ٍ ٌّش )
تؼییي ضذُ است.
ماده  – 2طشح ّای هطوَل دسیافت تسْیالت حوایتی هَضَع ایي ضیَُ ًاهِ ریل سستِ فؼالیت ّای
ضغلی هٌتخة تِ ضشح صیش هی تاضذ
-2-1طشح ّای حوایتی حفظ اضتغال هَجَدهشاکضٍ هَسسات سیٌوایی
-2-2طشح ّای ایجاتی (کاسآفشیٌی ٍ کاسفشهایی)
 -2-3طشح ّای تَسؼِ ای تٌگاُ ّا ٍ کسة ٍ کاس ّای سیٌوایی هَجَد
ماده -3تسْیالت پشداختی تِ ّش هتماضی تا کاسهضد  4دسغذ تا تٌفس  6هاُ ُ ٍ دٍسُ تاصپشداخت حذاکثش
54هاِّ (هجوَػال 60هاُ)دس چاسچَب ضَاتط داخلی غٌذٍق هی تاضذ.
ماده – 4فشآیٌذ پزیشش تشسسی ٍ تػَیة طشح ّا دس چاسچَب تشًاهِ اتالغی هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ
هٌاتغ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ٍ تش اساس ًوَداس فشآیٌذّای هػَتات تشًاهِ حوایت اص ایجاد
ٍ تثثیت فشغت ضغلی تخص فشٌّگ ٍ ٌّش هی تاضذ
ماده  – 5ثثت کلیِ اطالػات هشتَط تَسط دتیشخاًِ کاسگشٍُ

سیٌوایی دس ساهاًِ تخػػی الصم

االجشاست
ماده – 6طشح ّای هطوَل اػطای تسْیالت دسچاسچَب ایي ضیَُ ًاهِ تِ ضشح جذٍل صیش هی تاضذ:
ردیف

سقف تسهیالت اعطایی به
متقاضی

عنوان طرح/فعالیت

ازای هرمتقاضی(میلیون
ریال)

ضْشداسی ٍیا سشهایِ گزاس تخص

6-1

احذاث پشدیس سیٌوایی اهیذ

6-2

تَسؼِ ٍتَلیذ اتضاس ٍتجْیضات سیٌوایی

غٌایغ سیٌوایی

6-3

تَلیذ آثاس سیٌوایی

هَسسات تْیِ ٍتَلیذ فیلن یاتْیِ

6-4

خشیذ سایت ()vodآثاس سیٌوایی

ساهاًِ ًوایص دسخَاستی()vod

6-5

ایجادیاتَسؼِ ٍتجْیضاستَدیَ

هشاکض پطتیثاًی فٌی سیٌوایی

2000

6-6

تَسؼِ ٍتجْیض آهَصضگاّْا

آهَصضگاُ آصاد سیٌوایی

1000

6-7

تَسؼِ ٍتجْیض هَسسات

هَسسات سیٌوایی

1000

خػَغی

کٌٌذگاى

2

10000
5000
تِ اصای ّش پشٍطُ ساخت
سیٌوایی5000
تِ اصای ّش ػٌَاى فیلن 2000

ماده -7ضشایط دسیافت تسْیالت تَسط هطوَالى هَضَع ایي ضیَُ ًاهِ تِ ضشح صیش هی تاضذ:
 -7-1ایي تسْیالت غشفا هطوَل هشاکض ٍهَسسات سیٌوایی فؼال داسای هجَص اص ساصهاى اهَس سیٌوایی
است.
 -7-2هَسسات ٍهشاکض سیٌوایی کِ تؼذاد اضتغال تیطتشی ایجاد کشدُ اًذ ٍدسدٍساى ضیَع کشًٍا ًسثت
تِ حفظ ًیشٍی اًساًی ٍتثثیت اضتغال هثادست داضتِ اًذ،دساٍلَیت لشاس داسًذ.
 -7-3پشدیس ّای سیٌوایی کِ اص پیطشفت فیضیکی تیطتشی تشخَسداسًذ دساٍلَیت لشاس داسًذ
 -7-4اػطای ٍام تِ ساهاًِ ّای ًوایص دسخَاستی ( )vodهٌَط تِ تاسگزاسی فیلن سیٌوایی ٍهستٌذ
سیٌوایی تَلیذ ضذُ دس سالْای ٍ99ٍ98خشیذ سایت هزکَس اص هالکاى آثاس هی تاضذ.
 -7-5هشاکض ٍهَسسات سیٌوایی کِ اص ساتمِ فؼالیت تیضتشی تشخَس داسًذدساٍلَیت لشاس داسًذ
 -7-6هَسسات سیٌوایی کِ دس سالْای 99ٍ98هیضاى تَلیذ  ،ػشضِ ًٍوایص آثاس سیٌوایی ٍغیش
سیٌوایی تیطتشی داضتِ اًذ ،دساٍلَیت لشاس داسًذ
 -7-7هتماضیاى اجشای طشح یا فؼالیت سیٌوایی ٍسوؼی تػشی هَضَع جذٍل هادُ  6ایي ضیَُ ًاهِ تش
حسة تشش استاًی تؼییي ضذُ ٍتا هؼشفی اداسات کل فشٌّگ ٍاسضاد اسالهی استاًْا تِ ساصهاى اهَس
سیٌوایی تِ هٌظَس دسیافت تسْیالت تاًکی هؼشفی خَاٌّذ ضذ.
ماده  -8ایي ضیَُ ًاهِ دس  8هادُ ٍ 26تٌذ تٌظین ٍاصتاسیخ اتالؽ لاتل اجشا هی تاضذ.
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