ب )1-طرح های کارآفرینی :

 -1سوق اػؽایی تٍ ؼشح َای مزکًس تا یک میلیاسد سیال ي پس اص تصًیة دس کمیتٍ ػالی اػتثاسات ي تجُیض مىاتغ صىذيم مُش حعشت
امام سظا (ع) می تاضذ.
 -2ایه اػتثاسات تٍ ؼشح َای کاسآكشیىی تا ضشایػ ریل اختصاظ می یاتذ:
2-1غسحُای جذیذ داسای هاتلیت اجشایی مطشيغ تٍ احشاص تًاومىذی ي اوگیضٌ مجشیان داضته حذاهل 30تا 40دسصذ آيسدٌ نهذی/ؿیشووذی)
 2-2ؼشح َایی کٍ ویاص سشمایٍ گزاسی کل آوُا اص  2میلیاسد سیال تجايص وىمایذ.
 2-3ؼشح َا تا هاتلیت اضتـالضایی تا 10ولش ویشي مًسد پزیشش می تاضذ.
 2-4ؼشح َایی کٍ هثالً اص تسُیالت صىذيم مُش امام سظا(ع) تسُیالت دسیاكت ومًدٌ اوذ مجاص تٍ استلادٌ اص تسُیالت موشس ومی تاضىذ.
 2-5اخز استؼالم متواظیان اص تامیه اجتماػی دس ساتؽٍ تا تذَی اكشاد ،تحت ػىًان کاسكشما ظشيسی ي دسصًست يجًد ساتوٍ کاسكشمایی اخز
كُشست کاسگشان ي موایسٍ آن تا ضاؿلیه پس اص سشمایٍ گزاسی صًست پزیشد.
 2-6اػؽای تسُیالت تٍ ؼشح َا تا سشاوٍ اضتـال  250میلیًن سیال دس تخص کطايسصی 300 ،میلیًن سیال دس تخص صىؼت ي  200میلیًن
سیال دس تخص خذمات مجاص می تاضذ.
 2-7اص پزیشش اكشاد ي متواظیان كاهذ يثیوٍ ي تعمیه ملکی پشَیض گشدیذ ٌ ي تٍ مىظًس جلًگیشی اص اؼالٍ پاسخگًیی مًظًع دس تشسسیُای
ايلیٍ ،تًسػ مجشی تائیذ گشدد.
2-8اخز يثیوٍ ملکی اػیاوی مسکًوی تا تاکیذ تش سُل الثیغ تًدن ،تالمؼاسض تًدن ،داسای پشياوٍ ساختماوی ي پایان کاس ،ضُشی ي ؿیش مطاع
ي حذاکثش تا  %150مثلؾ تسُیالت هاتل پزیشش می تاضذ.
 2-9غسحُای تًسؼٍ ای مطمًل اخز تسُیالت وثًدٌ ي ؼشح َای داسای جًاص تاسیس پس اص تُشٌ تشداسی ملضم تٍ اسایٍ پشياوٍ تُشٌ بسداسی
یا پشياوٍ کسة اص دستگاٌ مشتًؼٍ خًاَىذ تًد.
 2-10اػؽای تسُیالت جُت تامیه مکان كؼالیت (اص هثیل سَه ي یا ساخت ي ساص) مجاص ومی تاضذ لزا آيسدٌ ؿیش ووذی متواظیان صشكاً دس
هالة مکان اجشای ؼشح مًسد پزیشش ياهغ می گشدد.
 2-11پیص كاکتًسَای ماخًرٌ الضاماً تایستی مؼتثش ي اص كشيضىذٌ اصلی اخز گشدد  .لزا تؼًیط پیص كاکتًس كشيضىذگان پس اص تاییذ ؼشح
مطشيغ تٍ ػذم تـییش دس محتًی صشكاً تا مجًص صىذيم مجاص می تاضذ.
ب )2-طرح های تعاونی جدیدالتاسیس:
 -1حمایت اص ؼشح َای ضشکتُای تؼايوی جذیذ التاسیس تا سيیکشد ایجاد تؼايوی تا ايلًیت مىاؼن سيستایی ي تًیژٌ سيستاَای َذف دس
ؼشح اضتـال سيستایی می تاضذ.
 -2سوق سشاوٍ ایجاد َش تؼايوی مطشيغ تٍ داضته يیژگی َای مىاسة ي اجشا یی ي پًضص يثیوٍ کاكی ي مًسد تاییذ تشاتش موشسات تا
یک میلیاسد سیال ي مطشيغ تٍ تصًیة دس کمیتٍ ػالی اػتثاسات ي تجُیض مىاتغ اػالم می گشدد.
 -3ایه اػتثاسات تا سيیکشد حمایت اص ضشکتُای تؼايوی صوان سشپشست خاوًادٌ  ،سيستائیان مىاؼن محشيم ي كاسؽ التحصیالن داوطگاَی
می تاضذ.

