تسْیالت اضتغال سا تِ عزح ّای تا رستِ ّای هٌتخة در لالة اضتغال پایذار
رٍستایی ٍ ػطایزی
تِ استٌاد تٌذ ب هادُ  ٍ 8هَاد  15 ٍ 9آییي ًاهِ اجزایی لاًَى حوایت اس تَسؼِ ٍ ایجاد اضتغال
پایذار در هٌاعك رٍستایی ٍ ػطایزی تا استفادُ اس هٌاتغ صٌذٍق تَسؼِ هلی – هصَب 1396
هیشاى تسْیالت کل کطَر:
1/5هیلیارد دالرصٌذٍق تَسؼِ هلی ٍ  1/5هیلیارد دالر هٌاتغ داخلی تاًک
 50درصذ اس هحل اػتثارات صٌذٍق تَسؼِ هلی تا سَد  0درصذ (  60000هیلیارد ریال)
 50درصذ اس هحل اػتثارات هٌاتغ داخلی تاًک تا سَد  18درصذ (  60000هیلیارد ریال)
کل اػتثار استاى ّا تز اساس  70درصذ هٌاتغ  8400هیلیارد تَهاى
( 3600هیلیارد تَهاى هزتَط تِ  30درصذ هتوزکش)
سْن تخص کطاٍرسی اس تسْیالت کل کطَر(  45درصذ) (  3780هیلیارد تَهاى)
اػتثار اتالغی تِ استاى ّای کل کطَر تا هَرخ  42000 ( 1396/10/04هیلیارد ریال)
سْن استاى اصفْاى تز اساس ضاخص تزکیثی جوؼیت رٍستایی ٍ ػطایزی ً ،زخ تیکاری ٍ درآهذ
سزاًِ استاى  3/04درصذ
سْن استاى اصفْاى اس اػتثارات کل کطَر
 57/465هیلیارد تَهاى

 127/7هیلیارد تَهاى ٍ سْن تخص کطاٍرسی استا

ى

ًزخ سَد تسْیالت هَضَع ایي دستَرالؼول :
تا ًزخ  10درصذی تزای سزهایِ در گزدش ٍاحذّای تَلیذی هستمز در ًَاحی صٌؼتی رٍستایی ٍ
ضْزّای تا جوؼیت سیز دُ ّشار ًفز ٍ تزای سایز عزح ّا،تسْیالت تا سَد تلفیمی

 4درصذ تزای

هٌاعك رٍستایی ٍ ػطایزی هزسی ٍ  6درصذ تِ هٌاعك رٍستایی ٍ ػطایزی غیز هزسی ارائِ خَاّذ
ضذ.
هَسسِ ػاهل:
تاًک ّای کطاٍرسی ،پست تاًک،تَسؼِ تؼاٍى،صٌذٍق کارآفزیٌی اهیذ ٍ صٌذٍق حوایت استَسؼِ
سزهایِ گذاری در تخص کطاٍرسی.
ٍثایك ٍ تضاهیي لاتل اخذ اس هتماضی:
سٌذ هٌاسل هسکًَی رٍستاییسٌذ سهیي کطاٍرسیسٌذ ٍاحذّای داهپزٍری ٍ تجاری در رٍستاّا ٍ ًَاحی صٌؼتیسفتِضواًت ًاهِ ّای تاًک ّا ،صٌذٍق ّا ٍ یا تیوِ ّااسٌاد هالکیت هحل اجزای عزحاسٌاد هاضیي آالت عزح-سایز ٍثایك لاتل ارائِ تِ هَسسِ ػاهل

تزای افشایص کارایی هٌاتغ تسْیالت استاى ّا ،تسْیالت اػغایی تِ عزح ّای سزهایِ گذاری هٌاعك
ّذف هغاتك جذٍل سیز خَاّذ تَد:

ًکات تسیار هْن:
پزداخت تسْیالت تِ عزح ّای سزهایِ گذاری تاالی  25هیلیارد ریال پس اس تزرسی کارگزٍُاضتغال استاى تا تاییذ کارگزٍُ هلی اهکاى پذیز است .
-عزح ّای سزهایِ گذاری تا درخَاست تسْیالت تیص اس

 2/5هیلیارد ریال پس اس تزرسی

اٍلیِ تَسظ کارگزٍُ ضْزستاى جْت تصَیة ًْایی تِ استاى ارسال هی گزدد.
هتماضی هَضَع ایي دستَرالؼول کِ اس تسْیالت کارگزٍُ تسْیل ٍ رفغ هَاًغ تَلیذ ٍ یا اسهحل تثصزُ ( 18اضتغال فزاگیز) ٍ یا سایز تسْیالت ػادی تاًک ّا تْزُ هٌذ ضذُ است ً ،وی
تَاًذ اس هحل ایي تسْیالت تزای ّواى عزح استفادُ ًوایٌذ( ٍ تالؼکس ).
اگز هتماضی دریافت تسْیالت ،لثالً تسْیالتی اس سایز هٌاتغ دریافت ًوَدُ تاضذ ٍ تٌا تِتطخیص کارگزٍُ ٍ یا هَسسِ ػاهل تِ تؼْذات خَد ػول ًوَدُ تاضذ اهکاى دریافت تسْیالت
اس هحل ایي لاًَى را خَاّذ داضت.
هَسسِ ػاهل ًوی تَاًذ اس هٌاتغ هَضَع ایي دستَرالؼول جْت تسَیِ تذّی لثلی هتماضیاستفادُ ًوایذ.
-هتماضی صزفاً تزای یک عزح اهکاى استفادُ اس تسْیالت ایي لاًَى را دارد.

استفادُ اس تسْیالت اضتغال پایذار رٍستایی ٍ ػطایزی تزای کلیِ کارهٌذاى دستگاُ ّایاجزایی هطوَل هادُ  7لاًَى هذیزیت خذهات کطَری ،کارهٌذاى تاًک ّا ٍ هَسسات ػاهل
هوٌَع هی تاضذ.
دٍرُ استفادُ اس تسْیالت (هطارکت هذًی)حذاکثز دٍسال ،دٍرُ تٌفس حذاکثز یک سال ٍدٍرُ فزٍش الساعی حذاکثز ضص سال ٍ هجوَع دٍرُ تاهیي سزهایِ در گزدش حذاکثز
ّجذُ هاُ حسة عزح هتماضی هیثاضذ.
سْن آٍردُ هتماضی هغاتك ضَاتظ ٍ همزرات تاًک تؼییي هی ضَد.تجذیذ ًظز در سْن استاى ّا ٍ تخص ّا در سمف سی درصذ هٌاتغ تز هثٌای ارسیاتی ػولکزد.هتماضی ٍ ضاهي فالذ چک تزگطتی ٍ تذّی سزرسیذ ضذُ ًشد سیستن تاًکی تاضٌذ.در حَسُ فؼالیت هزتَط تِ پزٍرش ،پزٍارتٌذی ٍخزیذ دام ٍ احذاث تاؽ تٌْا عزح ّاییهَرد حوایت لزار هیگیزًذ کِ در فزآٍری هحصَالت داهی ٍ تاغی تاضٌذ .
در تخص پزٍرش دام غیز صٌؼتی تٌْا عزح ّای ّوزاُ تا اصالح ًژاد دام هَرد تاییذ ّستٌذ.در عزح ّای خَیص فزهایی ٍ هطاغل خاًگی اس پذیزش عزح ّای تا سزهایِ گذاری سیز 500هیلیَى ریال خَدداری گزدد.

