تسْیالت اضتغال صا تِ عشح ّای تا سستِ ّای هٌتخة دس قالة اضتغال فشاگیش
هٌاتغ قاًًَی
*تثػشُ 18
الف -تِ دٍلت اجاصُ دادُ هیضَد تشای هشدهیضذى اقتػاد ،حذاکثشساصی هطاسکت اقتػادی،
تْشُگیشی هؤثش اص ظشفیتّای ػظین جوؼیت فؼال کطَس (جَاًاى ،صًاى ٍ داًصآهَختگاى
داًطگاّی) ٍ تشای تْشُتشداسی هؤثش اص هضیتّای ًسثی ٍ سقاتتی هٌاعق دس پٌِْ سشصهیٌی ایشاى
اسالهی (تا اٍلَیت هٌاعق سٍستایی ٍ ػطایشی ٍ هحشٍم) ًسثت تِ تشًاهِسیضی ٍ سیاستگزاسی
هٌاسة تشای ایجاد فشغتْای ضغلی جذیذ ٍ پایذاس دس هٌغقِ ٍ ضٌاسایی استؼذادّا ٍ قاتلیتّای
هٌاعق ،اص عشیق حوایتّای ًْادی ،اػتثاسی ،آهَصضی ٍ اجشائی ،اقذاهات صیش سا تشاساس
سیاستّای هػَب ضَسای ػالی اضتغال اًجام دّذ:
 -1تذٍیي ٍ اسائِ اٍلَیتّای سشهایِگزاسی تِ تفکیک سضتِ فؼالیتّا تا سغح ضْشستاى تَسظ
دستگاّْای اجشائی تا ّوکاسی تخص خػَغی ٍ تؼاًٍی تا تَجِ تِ قاتلیتّا ٍ هحذٍدیتّای
هحیغی ٍ اقتػادی هٌغقِ ٍ

تحلیل پَیای(دیٌاهیک) کسة ٍ کاس ،تاصاس ػَاهل ٍ اضتغال ،تاصاس

هحػَل ٍ صیشساختّای هَجَد
 -2ظشفیتساصی تشای هطاسکت فؼال ٍ هؤثش جاهؼِ ّذف تَسظ دستگاُ اجشائی
 -3تسْیلگشی ٍ ظشفیتساصی ًْادی دس هٌاعق سٍستایی ٍ گشٍّْای ّذف ٍ احیاء ٍ تَسؼِ
کطاٍسصی دس هٌاعق هشصی ٍ ًقاط هحشٍم کطَس
 -4اعالعسساًی ضفاف هطَقْای هالی ،حوایتی هستوش ٍ فشاگیش ّش یک اص دستگاّْای اجشائی
 -5ایجاد سًٍق دس تخص ساختواى ٍ خذهات ػوَهی

 -6اٍلَیت تخػیع هطَقْای هالی تِ عشح(پشٍطُ)ّا ،تِ تشتیة تشای ایجاد ٍ تَسؼِ تٌگاّْای
کَچک ،هتَسظ ٍ غٌایغ دستی
ب -یاساًِ سَد تسْیالت سشهایِگزاسی ٍ اضتغال هَضَع تٌذ (الف) ایي تثػشُ ،اص هحل اػتثاس سدیف
ضواسُ  550000 -118جذٍل ضواسُ ( )9ایي قاًَى تأهیي هیضَد.
حذاکثش تیستدسغذ(  )%20اػتثاس ایي سدیف تِ تؼاًٍیّایی اختػاظ هییاتذ کِ حذاقل ّفت ػضَ
فاسؽالتحػیل داًطگاّی تیکاس داضتِ تاضٌذ.
آییيًاهِ اجشائی تٌذّای (الف) ٍ (ب) ایي تثػشُ ضاهل ًَع ٍ ضکل حوایتّا ،هیضاى ٍ هٌاعق هَسد
ضوَل ،هیضاى تسْیالت ،افشاد حقیقی ٍ حقَقی هطوَل تش اساس پیطٌْاد ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ
کطَس ٍ تا ّوکاسی دستگاّْای اجشائی ریستظ حذاکثش تا یکهاُ پس اص تػَیة ایي قاًَى تْیِ
هیضَد ٍ تِتػَیة ّیأتٍصیشاى هیسسذ.
*******************************************
هیضاى تسْیالت کل کطَس 200000 :هیلیاسد سیال
سْن ٍصاست جْاد کطاٍسصی  70000 :هیلیاسد سیال( %35اص سْن کل کطَس) تا اضتغال 690000
ًفش( 10/5دسغذ اص سْن کطَس)
سْن استاى اغفْاى  16529 :هیلیاسد سیال ( % 8/26اص سْن کل کطَس) ٍ اضتغال 53000
ًفش( % 8/13اص سْن کطَس)
سْن تخص کطاٍسصی استاى  6940 :هیلیاسد سیال ( % 41/9اص سْن کل استاى ٍ  %9/9اص سْن
ٍصاست جْاد کطاٍسصی ٍ  % 3/47اص سْن کل کطَس) تا اضتغال ً 6013فش( %11/3اص سْن استاى ٍ
 % 0/9اص سْن کطَس)

تاًک ّای ػاهل

سْن اػتثاسی(هیلیاسد سیال)

دسغذ

کطاٍسصی

2479

15

هلی

3306

20

هلت

2066

12/5

غادسات

1653

10

سپِ

2066

12/5

تجاست

2066

12/5

سفاُ کاسگشاى

1653

10

تَسؼِ تؼاٍى

1240

7/5

جوغ

16529

100

سستِ ّای هٌتخة کسة ٍکاسدس تخص کطاٍسصی:
-1کطت ّای گلخاًِ ا ی
 -2کطت گیاّاى داسٍیی
 -3آتضی پشٍسی
 – 4غٌایغ تثذیلی ٍ تکویلی
 -5هکاًیضاسیَى ٍ فؼالیت ّای داًص تٌیاى
 -6داهپشٍسی ( صًجیشُ ضیش ٍ گَضت ٍ)..

 -7تؼاًٍی ّای کطاٍسصی
 -8داهپضضکی
 -9ضشکت ّای خذهات فٌی ٍ هطاٍسُ ای
 -10اهَس ػطایشی
عشح ّا دس قالة  :ایجادی  ،تَسؼِ ای ٍ سشهایِ دس گشدش

ًکات تسیاس هْن:
* ّوِ هٌاعق تشخَسداس ٍ غیش تشخَسداس دس ًَاحی ضْشی ٍ سٍستایی هطوَل دسیافت تسْیالت ایي
قاًَى هی گشدًذ.
* عشح ّای سشهایِ گزاسی تاالی  2500هیلیَى سیال پس اص تشسسی اٍلیِ تَسظ کاسگشٍُ اضتغال
ضْشستاى جْت تػَیة ًْایی تِ کاسگشٍُ اضتغال استاى اسسال هی ضَد.
* سْن آٍسدُ هتقاضی تسْیالت هغاتق هادُ

 5آییي ًاهِ تثػشُ  18قاًَى تَدجِ سال 1396کل

کطَس دس هٌاعق سٍستایی ( اص جولِ ػطایشی )  ،هشصیً ،قاط هحشٍم ٍ حوایت ّای داًص تٌیاى ّش
کذام حذاکثش ٍ 3احذ دسغذ (  ٍ )%17تِ غَست تجوؼی حذاکثش ٍ 7احذ دسغذ ( ً )%13سثت تِ
ضَاتظ ضَسای پَل ٍ اػتثاس هَسد تخفیف قشاس هی گیشد.
* سْن آٍسدُ هتقاضی  20تا  30دسغذ ٍ دس صهاى ػقذ قشاسداد تایذ قاتل تقَین تاضذ ٍ تسْیالت
تاًکی تؼذ اص ّضیٌِ کشد آٍسدُ هتقاضی جْت اجشای عشح تخػیع هی یاتذ.
*حذاکثش 20دسغذ اص اػتثاسات هَضَع ایي تسْیالت تِ عشح ّای اضتتغال صای تؼاًٍی دس سضتِ
فؼالیت ّای هٌتخة کِ حذاقل  7ػضَ فاسؽ التحػیل داًطگاّی تیکاس داضِ تاضٌذ اختػاظ هی یاتذ
(تثػشُ 1هادُ ()6عشح سٍستا تؼاٍى) 18ضْشستاى تا  18دّستاى دس  121سٍستا هطوَل عشح

هیگشدًذ ( .ضْشستاى ّای ًجف آتاد ،تشخَاس ،خَسٍ تیاتاًک ً ،ائیي  ،آساى ٍ تیذ گل ٍ خَاًساس
هطوَل عشح ًوی تاضٌذ)
* یاساًِ  :اص 2تا  7دسغذ ّن سشهایِ ثاتت ٍ ّن دس گشدش (تستِ تِ هٌغقِ هحل اجشای عشح تِ
ضشط تحقق تؼْذات هتقاضی اص قثیل سساًذى عشح تِ هشحلِ تْشُ تشداسی ٍ جزب ًیشٍی کاس جَاى
هَسد ًیاص عشح ) عشح ّای داًص تٌیاى دس هٌاعق هحشٍم سٍستایی ٍ ضْشی  6دسغذ ٍ دس هٌاعق
ضْشی  3دسغذ  /ضْشی هٌاعق تشخَسداس

 2دسغذ ٍ غیش تشخَسداس

 5دسغذ  /سٍستایی غیش

تشخَسداس  5دسغذ ٍ تشخَسداس  5دسغذ سقف یاساًِ دس سشهایِ دسگشدش حذاکثش تا  500هیلیَى
تَهاى ٍ هاتقی  18دسغذ هحاسثِ هیطَد.
* عشح ّای هتقاضی سشهایِ دس گشدش تاالی یک هیلیاسد تَهاى هَظف تِ اسائِ گضاسش حساتشسی
ساالًِ هیثاضٌذ.

سدیف

1

2

3

4

ًَع عشح

عشح ّای سشهایِ دس گشدش تشای اجشای قشاسداد
فشٍش،پیواًکاسی ٍ تاهیي خذهات فٌی ٍهٌْذسی
عشح ّای تَسؼِ ای تٌگاُ ّای هَجَد تا
اجشادستاصٓ صهاًی صیش 6هاُ
عشح ّای تَسؼِ ای تٌگاُ ّای هَجَد تا
اجشادستاصٓ صهاًی تاالی  6هاُ
عشح ّای جذیذ

هیضاى یاساًِ

سقف تسْیالت

سَد تسْیالت هطوَل یاساًِ

سْن تسْیالت اص کل
تسْیالت اتالغی
استاى

ٍ2احذدسغذ 5هیلیاسدسیال

 20دسغذ

ٍ2احذدسغذ 7هیلیاسدسیال

 35دسغذ

ٍ2احذدسغذ 10هیلیاسدسیال

 20دسغذ

ٍ2احذدسغذ 20هیلیاسدسیال

 25دسغذ

سًٍذ ٍ هشاحل کاس :
 -1هشاجؼِ  ،ثثت ًام ٍتْیِ عشح تَجیْی هتقاضی دس ساهاًِ ٍصاست تؼاٍى  ،کاس ٍسفاُ اجتواػی تِ
آدسس :

www.kara.mcls.gov.ir

 -2تشسسی عشح تَسظ کاسگشٍُ ّای ضْشستاى ٍ استاى ٍ اسجاع تِ کاسگشٍُ اضتغال استاى
 -3تشسسی  ،تاییذ ٍ اسسال تِ تاًک ػاهل
 -4تشسسی  ،تکویل هذاسک ٍ ٍثائق ٍ پشداخت تسْیالت
 -4اجشای عشح ٍ ػول تِ تؼْذات تَسظ هتقاضی
 -5تاییذ تؼْذات هتقاضی تَسظ کاسگشٍُ ًظاست ٍ اػالم تِ تاًک ػاهل
 -6پشداخت یاساًِ هَسد ًظش تِ هتقاضی

تَصیغ استاًی اضتغال پشٍطُ ّای تخص کطاٍسصی دس تشًاهِ اضتغال فشاگیشاستاى اغفْاى دس سال 1396

تَصیغ استاًی اػتثاسات پشٍطُ ّای تخص کطاٍسصی دس تشًاهِ اضتغال فشاگیشاستاى اغفْاى دس سال 1396

