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 مقدمه   

مصوب  رانیا ،دسا عی)د( و  )هتتتت( و )و( اسیسایما سینمین  ای  مادرج در اادهی یراتیو اخا فیوظی استاید ایای دسا،   اجراراستای  در 

اسااید تبصره دو میده دو ا ادوات و  سییست هی  االیغ، و قینون ارنیما شتمتت توس ا ومور  (29( و )22مقرر در میده ) فیتکیا  2/4/4534

 و اینرگین،توس ا تواید  ایجید و حمییت اناا ماظور    4521قینون حمییت ان هارمادان  استایدویران و ع یاین  تاییع دستا، مصتوب ا م  

و ای هدف ایجید استار مایس  ارا  وحدت رویا و انسجی  در ببت نی   اررس، و ارنییا، رر  هی  سرمییا گاار  و همنای    تاییع دستا،

ستتا ا ت تواید   اینرگین، و عرایاد اعطیء در ای  شتتیوه نیما  تلیش ارا  جلوگیر  ان ارون هرگونا انحراف در اعطیء تستت یلیت اینک، ماوور

 . ت یا و تدوی  شده است تس یلیت

 تولید حوزه   حمایت از         (   الف 

 دامنه کاربرد  -1

 موارد ذیل م، ایشد : شیمل  در ا ت تواید ا ویرارد ای  شیوه نیماادام

 تواید  اییع دسا، .ولیا سرمییا گااران ا ت خصو ، ماقیض، راه اندان  و ایجید واحدهی   -

 تواید  اییع دسا، ماقیض، توس ا ع یایت هی  تواید   اییع دسا، . هی  ت یون، شروت -

د دارا  مجون مرتبط ای  ع یایت در توایماقیضت، توس ا ع یایت هی  تواید   اییع دسا، شتروا ی  حقیق، و حقوق، غیردواا،  -

  اییع دسا، .

  اییع دسا،  ماقیض، توس ا ع یایت هی  تواید   اییع دسا، .  تمکل هی  مرد  ن ید رسم، ع یل در تواید -

 .  اییع دسا، اش یص حقیق، ) ا اگران و توایدواادگین(  -
 

 مشمولین دریافت تسهیلات  -2

یع یوا نسبت اا سرمییا گاار  مطیاق ضوااط و دساوراا مل هی  ونارت میراث عرهاگ،  گردشگر  و  ا (4) میدهممموای  هر یک ان 

 مممول درییعت تس یلیت م، ایشاد.دسا،)م یونت  اییع دسا، و هارهی  ساا،( امر  ذیل اقدا  نمییاد  

 :  احداث واحدهای تولیدی صنایع دستی -2-1

 واشتیمل نن دستاا ان ماقیضتیین دارا  جوان تیستیر ویرگیه، ان اداره ول میراث عرهاگ، گردشگر  و  اییع دسا، اساین 

 . وا ماجر اا ایجید شغل خواهدشد تواید  اییع دسا،ید واحد قصد تیسیر و ایج

 :واحدهای تولیدی صنایع دستی طرح توسعه -2-2
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ع یایت  گسارش و توس ا مراوط اا نیراایهی و نیرسیخت هی  شتیمل نن دستاا ان رر  هی و ورو ه هیی، استت وا اراسین نن

ربق ضوااط و مقررات م یونت  اییع دسا، و   دستا، در رشتاا هی  مصتوب  تاییع هی  تواید محصتوایت  تاییع دستا، 

ای  دساا ان رر  هی  ان گاشاا دارا  ع یایت تواید  اییع دارا  وروانا تواید ماقیضیین  .  احیظ گردیده است هارهی  ستاا،

 ارا  توس ا وس  و ویر خود و ایجید اشاغیل ماقیض، درییعت تس یلیت هسااد . و م، ایشاد دسا، 

 و بهسازی  بازسازیاصلاح ،  -2-3

اینسین  اای و مکین تواید  تج یز و ا سین  اازارنایت و و  شتیمل نن دساا ان رر  هی و ورو ه هیی، است وا اراسین نن  ت میر

رر  هی دارا  ماقیضیین ای  و ع یایت مورد نظر م، ایشد . واحد تواید  تاییع دستا، درحیل ا ره اردار  تج یزات ویرگیه، 

   سیاقا ع یایت در حونه تواید  اییع دسا، و دارا  وروانا تواید م، ایشاد . 

 سرمایه ثابت  -2-4

ت یا و شتیمل نن دستاا ان رر  هی و ورو ه هیی، استت  وا اا ماظور توست ا و ارتقیء تواید محصتوایت  تاییع دسا، نیینماد 

مورد نیین واحد تواید  تتاییع دستتا، درحیل ع یایت م، ایشتتد .  بیات تیمی  تج یزات و وستتییل ویرگیه، اا عاوان ستترمییا

ماقیضتیین ای  دساا ان رر  هی  دارا  ع یایت تواید  اییع دسا، اوده و وعق دساوراا مل هی  االیغ، ان سو  م یونت  اییع 

 شده اند .  « وروانا تواید»عت دسا، و هارهی  ساا، )دعار نمونش و حمییت ان تواید( و احران شرایط مراورا  موعق اا دریی

 سرمایه در گردش  -2-5

واد م ا ان رر  هی و ورو ه هیی، است  وا اا ماظور توس ا و ارتقیء تواید محصوایت  اییع دسا، نیینماد تیمی شتیمل نن دسا 

ا ان رر  هی  دارا  ماقیضیین ای  دسا . واحد تواید  تاییع دستا، درحیل ع یایت م، ایشدمورد نیین و مصتیا  اوایا مصترع، 

ع یایت تواید  تاییع دسا، اوده و وعق دساوراا مل هی  االیغ، ان سو  م یونت  اییع دسا، و هارهی  ساا، )دعار نمونش 

 شده اند .  « وروانا تواید»و حمییت ان تواید( و احران شرایط مراورا  موعق اا درییعت 

 

 ضوابط اعطاء تسهیلات   -3

 تسهیلات انواع  -3-1

 ایجید ورو ه اعطی  تس یلیت ارا  احداث و (4

 توس ا و تکمیل ورو ه عطی  تسی لیت ارا ا (2

 تواید تج یزات مورد نیین اعطی  تس یلیت ارا  ا لی   اینسین  و ا سین  امکینیت و  (5

 اعطی  تس یلیت ارا  تیمی  سرمییا در گردش مورد نیین تواید  (4

 انواع مجوزهای تولید مرتبط با تسهیلات :  -3-2
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( م، اییست  ماایس  ای رر  و ورو ه مورد نظر  یک، ان مجونهی  ممروحا ذیل 4ماقیضیین درییعت تس یلیت میا، )ممموای  میده 

دساوراا مل هی  االیغ، ان سو  م یونت  اییع دسا، و هارهی  ساا، )دعار نمونش و حمییت ان شرایط مادرج در  ور ان احران را

 ان اداره ول میراث عرهاگ،   گردشگر  و  اییع دسا، اساین اخا نمییاد . تواید( 

   اییع دسا، جوان تیسیر ویرگیه، -

  اییع دسا،وروانا تواید انفراد   -

  اییع دسا، وروانا تواید گروه،  -

 خینا  اییع دسا، )ا ت خصو ،( -

ایستااید تبصتره میده سا قینون حمییت ان هارمادان و ع یاین  اییع دسا،  دساوراا مل راه اندان  خینا هی   اییع  تبصرر::

 دسا، توسط ا ت خصو ،  در دست تدوی  اوده و ور ان ن یی، شدن  قیالیت اجرا خواهد داشت.

  نیاز مدارک مورد  -3-3

 نیین ج ت اررس، ورونده در ومیاا تس یلیت  اییع دسا، : مدارک مورد

  مراورا اساید میاکیت نمی  اای  مجر  یی ارائا قرارداد اسایجیر  م ابر و مدارک و مساادات. 

  نقمتا هی  رر  ربق ضتوااط عا، و م میر  ونارت میراث عرهاگ،  گردشتگر  و  اییع دسا، مراورا همراه ایCD 

 ودتحت نر  اعزار اُتو

  . ،وروانا سیخت  یدره توسط ش ردار  یی ا مدار  محل ای ویرار  تواید   اییع دسا 

  ،همراه ایرر  توجیا عا CD 

  عروشاده و  2ویت عیواور اازارنایت و تج یزات ویرگیه، و ملزومیت مورد نیین . )ارائا ویت عیواور مقییستتا ا  حداقل ان

 سیننده(.

 یستیت عا، نظیر ستیسات گرمییت و سرمییت  م زن ذخیره سوخت و نب و ویت عیواور مراوط اا دستاگیه هی  تسست

 غیره(.

 . تصیویر محل اجرا  ورو ه )ویمرعت عیزیک،( ای مم صیت ویمل 

    مدارک شتایستیی، اشتت یص حقیق، و حقوق، شتیمل  وا، شتایستتایما   ود وستا، و مل، شتتمیره تلف  بیات و همراه

 اضت اا و  ورتجلسیت هیئت مدیره .اسیسایما و نخری  تغییرات هیئت مدیره  م

   . ،ورت هی  میا، شروت ارا  سا سیل گاشاا ارا  اش یص حقوق  

  . نداشا  مطیابیت غیرجیر  و عد  سوء سیاقا نزد اینک هی  عیمل 

  ل،.عیمارائا اساید این  ارا  احران توانیی،  تسمی  وبییق موردنیین ج ت درییعت تس یلیت مطیاق ضوااط و مقررات اینک 

  ویمرعت عیزیک، )یی تودیع ا م، ان نن اا  ورت سارده نقد  در اینک عیمل(. % 22داشا  حداقل 

   ت یی  خواهد شد .    حس  موردسییر مدارک مورد نیین 
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 بازرگانی  حوزه               (       ب

 دامنه کاربرد -1

 شیمل موارد ذیل م، ایشد :  اینرگین، داماا ویرارد ای  شیوه نیما در ا ت

 سرمییا در گردش ارا  انجی  ولیا ع یایا ی  اینرگین،) ایجید    توس ا ا    تکمیل،( در حونه  اییع دسا،    -4

 توس ا و تج یز امیو  عرضا و عروش محصوایت  اییع دسا، در داخل ومور  -2

 اقلی   اییع دسا، ایران، در عضی لیی   رعیً ننعروش نیک ارا  نمییت  عرضا وتجیرت ااکاروراه اندان   توس ا وتج یز -5

 مجین 

 ایجید وییینا  یدرات،  اییع دسا،  -4

  اییع دسا، حمییت ان شروت هی  اینرگین،  -3

 ضوابط اعطاء تسهیلات -2

 دستی ایعصن حوز: در(  تکمیلی یا و ای توسعه ، ایجادی)  بازرگانی فعالیتهای انجام برای گردش در سرمایه تامین -1

ماطبق  ای رشاا هی  مصوب م یونت  اییع دسا، و قبل  ، و گواه، مبداء ارا  دو سیلاظ یرنیما هی  گمروارائا  -4-4

 هزار دایر در هر سیل( 522هارهی  ساا، ومور )حداقل 

-دارا اودن ویرت اینرگین، )دارا  اعابیر ( در  ورت نداشا  ویرت اینرگین،   ارائا اساید مثباا ان شروت اینرگین، حق -4-2

 ویر وا ویای  یدر گردیده اازام، م، ایشد.اا مل

 ای احیظ نمودن موارد ذیل : ( 2)عر  ویوست شمیره ارائا رر  توجی ، عا، و اقاصید   -4-5

 اعلی  میزان ارننور  سیایینا 

  ویت ایا، ت یی  میزان اشاغیل نای، در رر 

  میزان نورده ماقیض، در رر 

  میزان در خواست تس یلیت در رر 

 ت روننیما رسم، و اسیسایما شروت و یی مجون ویرگیه تواید  یدرات،ارائا بب -4-4

 وا، شایسایما و ویرت مل، -4-3

 اساین مبا، ار ع یایت در نمیاا اینرگین،  اییع دسا، ومیاا تس یلیت  اییع دسا،تکمیل عر  اا همراه تیئیدیا  -4-1

 ا اساید و مدارک خرید  اییع دسا،ارائ -4-7

رائا نمییاد  م، اییست نسبت اا ااوای  ایر اقدا  اا ع یایت )  یدرات (   اییع دسا، م، در  ورتیکا ماقیضیین ارا  تبصر: :

در د خرید ویای   اییع دسا،    32عیواور خرید ویایهی    اییع دسا، و گواه، مبدا اقدا  وا در ای   ورت م یدل 

 تس یلیت درییعت خواهاد نمود.
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 های عرضه و فروش صنایع دستی در داخل و خارج از کشور ایجاد ، توسعه و تجهیز محل -2

 (2)عر  ویوست شمیره ت یا رر  توجی ، عا، و اقاصید   -2-4

 میزان ارننور  سیایینا 

  ت یی  میزان اشاغیل نای، در رر 

  میزان نورده ماقیض، در رر 

  ،میزان در خواست تس یلیت در رر  و ت یی  سقف خرید سیاینا  اییع دسا 

 ملک، یی اجیره ا  مکین هی  عروش  ای تیئیدیا:ارائا ساد  -2-2

 اتحیدیا  اف،  ارا  ایجید عروشگیه در داخل ومور ) ای اواویت ایجید در مراوز اساین ی و مایرق نناد ( -ااف

 سفیرت جم ور  اسلیم، ایران در ومور مابوع ارا  ایجید عروشگیه ) ای اواویت ایجید در وییا ت هر ومور( تسییدیا -ب

 ا وروانا وس  ارا  عروشگیه هی  داخل، ومورارائ -2-5

 ارائا مجون ع یایت تجیر  در خیرج ان ومور -2-4

 ارائا مدارک اقیمت دائت نیمبرده در ومور مقصد -2-3

 مراورا مبا، ار ع یایت در نمیاا اینرگین،  اییعاساین  ومیاا تس یلیت  اییع دسا،تکمیل عر  اا همراه تیئیدیا  -2-1

 دسا،

 مار مراع ایشد. 42عروشگیه در داخل و خیرج ان ومور م، اییست حداقل مارا   تبصر::

 

 ایجاد پایانه صادراتی صنایع دستی  -3

 سیل( ارا  اجرا  ورو ه 42ارائا اساید مثباا میاکیت و یی سرقفل، ملک تجیر  و یی اجیره  الاد مدت مکین )حداقل  -5-4

 ن ارا  اجرا  ورو ههی  ذیراط  اسایاندان  وییینا  یدرات، ان ارگینوس  مجون راه -5-2

 (2)عر  ویوست شمیره ارسیل رر  توجی ، عا، و اقاصید   -5-5

 میزان ارننور  سیایینا 

  ت یی  میزان اشاغیل نای، در رر 

  میزان نورده ماقیض، در رر 

   میزان درخواست تس یلیت ماقیض،  در رر 

 هی  گمرو، ماواا،( ارائا اساید مثباا درامر  یدرات  خصو یً محصوایت  اییع دسا، )اظ یر نیما -5-4

ع مبا، ار ع یایت در نمیاا اینرگین،  اییمراورا اساین  ومیاا تس یلیت  اییع دسا،تکمیل عر  اا همراه تیئیدیا  -5-3

 دسا،

مار مراع نیراای ای گار مایس  ارا  عبور ویمیون و تریل، و  4222مار مراع  ای  2222حداقل مارا  مکین ایجید وییینا  : 1تبصر:

 امکینیت این  تیسیسیت،)نب  ارق   گین (دارا اودن 

استتاین ی  ا تتف ین  شتتیران  ورمین  ت ران  خراستتین رضتتو   یزد  همدان  نذراییجین شتترق،  و مایرق نناد مجین اا :2تبصرر: 

 اندان  وییینا  یدرات،  اییع دسا، م، ایشاد.راه
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ان  وییینا  یدرات، داشاا ایشاد  م، اییست مرات  در  تورتیکا سییر اساین ی  ماقیض، ا ت خصو ، ارا  راه اند :3تبصرر: 

  مورد تسیید م یون محار   اییع دسا، و هارهی  ساا، قرار گیرد.

 را: اندازی تجارت الکترونیک در زمینه صنایع دستی  -4

 (2)عر  ویوست شمیره ارسیل رر  توجی ، عا، و اقاصید   -4-4

 میزان ارننور  سیایینا 

  رر ت یی  میزان اشاغیل نای، در 

  میزان نورده ماقیض، در رر 

  میزان درخواست تس یلیت ماقیض، در رر 

 اسیسایما و ببت روننیما رسم، شروت  -4-2

 وا، شایسایما و ویرت مل، -4-5

 ا  محل اجرا  ورو ه اا همراه محل عرضا  و عروش محصوایت  اییع دسا، ارائا اساید مثباا ملک، و یی اجیره -4-4

 اا مماریین و ارائا اساید مثباا در ای  خصوصداشا  انبیر ذخیره ویای ج ت عرضا  -4-3

 مبا، ار ع یایت در نمیاا اینرگین،  اییع دسا،اساین  ومیاا تس یلیت  اییع دسا،تکمیل عر  اا همراه تیئیدیا  -4-1

 

 حمایت از شرکت های بازرگانی صنایع دستی  -5

 هزار دایر                        222ارائا مدارک و اساید خرید و عروش محصوایت  اییع دسا، ای گردش میا، سیایینا حداقل اا میزان  -3-4

 سیل سیاقا ع یایت اینرگین، در نمیاا  اییع دسا،  5داشا  حداقل  -3-2

 دارا اودن دعار تجیر  بیات و محل ذخیره سین  ویای  -3-5

  اییع دسا، اییسا، حامیً در موضوع شروت درج شده ایشد عاوان ع یایت اینرگین،  -3-4

 م رع، اعضی   هیئت مدیره و س یمداران و اینرسی  اوایا شروت اا م یونت  اییع دسا،  -3-3

 ارائا ساد میاکیت و یی اجیره ا  محل ع یایت شروت اینرگین،  -3-1

 ارائا یک نس ا اسیسایما و ببت روننیما رسم، شروت  -3-7

 سا مجمع عموم، موسسی ارائا یک نس ا  ورتجل -3-9

وا، شایسایما  و ویرت مل، اراار ا ل شده تمیم، اعضیء هیئت مدیره و س یمداران و اینرسی  ) در دعیتر اساید رسم،  -3-2

 و یی وویل رسم، شروت(

در  ورت داشا  س یمدار خیرج، ارا  اش یص حقیق، ارائا وا، اراار ا ل ویساورت و ارا  اش یص حقوق، ارائا  -3-42

شروت نزد مرجع ببت شده حیو  نخری  وض یت شروت و همنای  ارائا ا ل و ترجما وویااایما و اخاییر گواه، ببت 

 نیما وویل س یمدار خیرج، ) اعت ان حقیق، و حقوق، (

 در د سرمییا اوایا شروت ور ان تسسیر 53ارائا گواه، اینک، مبا، ار ورداخت حداقل  -3-44

ضی  هیئت مدیره   مدیر عیمل و اینرسین شروت ان ررف ماقیض، ببت ارائا گواه، عد  سوء ویمیاا ویفر  ولیا اع -3-42

 (42شروت ) مراوز ولیر +
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ارائا اقرارنیما در ما    ورتجلسا ج ت ولیا اعضی  هیئت مدیره و مدیرعیمل شروت مبا، ار ایاکا مممول مماوعیت  -3-45

قینون تجیرت ارا  421و  444مواد قینون اسیس، نبوده و هینگونا مماوعیت قینون، موضوع  444هی  مادرج در ا ل 

   نن ی ج ت عضویت در هیئت مدیره و مدیرعیمل، وجود ندارد .

 ارائا ا ل وویااایما یی وا، اراار ا ل وویااایما -3-44

 ارائا ا ل قیت نیما یی وا، اراار ا ل قیت نیما -3-43

 انطبیق مجون  یدره ای موضوع ع یایت  -3-41

 ،مبا، ار ع یایت در نمیاا اینرگین،  اییع دسااساین   اییع دسا،ومیاا تس یلیت تکمیل عر  اا همراه تیئیدیا  -3-47

 

  فرآیند  اعطاء تسهیالت        (     ج

   راوط اا ع یایت هی  مادرج در ا ت هی  )ااف( و )ب( اخا یک، ان مجونهی  م (1

و سییر مدارک مورد نیین  ا مراه رر  توجیا عا، ورو ه ربق عرمت هی  االیغ، )ویوستت شتمیره یک(ارائا درخواستت واب،  (2

  گردشتتگر  و  تتاییع دستتا، استتاین. میراث عرهاگ،و ببت در دایرخینا اداره ول  )مادرج در ا ت هی  تواید و اینرگین،(

 )در ورت ااکارونیکیل اودن مراحل ببت نی   درییعت ود رهگیر  ان سیمینا مراورا(

میراث عرهاگ،   گردشتگر  و  تاییع دستتا، اساین ان محل  م یونت  تاییع دستا، اداره ول ایندید میدان، توستط ارنییب (3

 اجرا  ورو ه و تییید نظریا ویرشایس، ربق مادرجیت رر  توجیا عا، .

م یونت  مورد تیییدارنییب  اییع دسا،  ویرشاین مجرب  ما  د و دارا  دانت ویع، نسبت اا رشاا هی   اییع دسا، وا  تبصر: :

اوده و ذیل م یونت مراحل تواید محصوایت  اییع دسا،  عرهاگ،   گردشگر  و  اییع دسا، اساین اییع دسا، اداره ول میراث 

  را مورد ارنییا، قرار م، دهد .  

ویرشایس، و مادرجیت رر  نن اراسین گزارش ارنییب و نظریا  صوی و ت استاین رر  در ومیاا تست یلیت  تاییع دستا، (4

 .  مو وف  توجی ، توسط اعضیء ومیاا 

م یون  اییع دسا،   مسئول واحد تس یلیت م یونت  اییع  اییع دسا، اساین مامکل ان مدیرول ومیاا تست یلیت  ت:   تبصرر:

 نفر ویرشاین  اییع دسا، م، ایشد .  یکدسا، اساین  ارنییب  اییع دسا، اساین  

میا،  یرشایس،  میزان مایاعارع ده ومیاا تست یلیت  تاییع دسا، اوده و اراسین نظریا و اینک،تصتوی  میزان تست یلیت  (5

   .یی  م، شودمم ص و ت واادگین  نوع و اهمیت اجرا  رر   توانماد  و وسع میا، ماقیض، و...    ت دد ببت نی مراورا

 م رع، اا اینک و موسسا عیمل ررف تفیهت ای ونارت )م یونت  اییع دسا،( . (6

 در رول اجرا  ورو ه . م یونت اساین  اییع دسا، مرعت عیزیک، ورو ه توسط ارنییب یندید و ارنییا، ویا (7
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 دور و  موظف است ایدر  تورت ارون ت لف در هر مرحلا ان اجرا  ورو ه توسط مجر  )درییعت وااده تس یلیت( اداره ول  (8

  مرات  را ارا  رعع ت لف و ا لی  نن اا مجر  اعلی  نمیید .  االیغ اخطیر واب، 

عد  انطبیق عملکرد واحد دارنده مجون ای موضتوع ع یایت مادرج در مجون  اسافیده ان مواد اوایا غیر ربی ، و نیمرغوب و  ت لف  تبصرر: :

و ند  ( CNCایزر(  دستتتاگیه تراش رایینا ا )   عراتیو)استتافیده ان اازار و تج یزات دیجیایل و مکینیزه نظیر  پیگ گر)وریاار( ستتا اُ د

  32  39  37مکینیک، )رایت( اصتورت غیا  در تواید  عد  رعییت استایندارد هی  مصتوب سینمین مل، اسایندارد  ت لفیت مادرج در مواد 

حس  مورد اراسین دساوراا مل قینون نظی   تاف، و عد  رعییت ضتوااط شترع، و قینون،. ستییر مصیدیق ت لف  74و  17  11  13  15

 هی  االیغ شده ان سو  ونارت ت یی  م، شود .

موظف است ور ان درییعت اخطیر واب،   ظرف مدت واج رون ویر  نسبت اا ا لی  و رعع مجر  )درییعت وااده تس یلیت(  (9

  مورد ت لف اقدا  نمیید . 

اداره ول مجین استت در  تورت اتمی  م لت ت یی  شده ارا  رعع ت لف و عد  رعع و ا لی  موارد قید شده در اخطیر واب،  (11

 توقف ورو ه و رد دی  اقدا  نمیید . اعلی  اا اینک عیمل ارا  االیغ شده توسط مجر    نسبت اا 

تست یلیت  نرخ مصتوب اینک مروز  جم ور  اسلیم، ایران اوده و تیاع قوانی  و مقررات اینک، و مصوایت شورا   ستود نرخ -4-5

ایک  در موارد    اای اا قوانی  خیص و ستییست هی  حمییا، دوات ان رریق تیمی  مایاع میا، مایس   تغییر و .  وول و اعابیر استت

 ویهت نرخ سود امکین وایر م، ایشد .  

مدت اینورداخت تستتت یلیت  تافر  ارائا وبییق و تضتتتیمی  وستتتییر شتتترایط مراورا  تیاع تواعقیت ع، میای  ونارت میراث  -4-6

 عرهاگ، گردشگر  و  اییع دسا، ای اینک عیمل اوده و حس  مایاع اعابیر  مافیوت م، ایشد .  

 یاع میا، و اعابیر مراورا انجی  م، شود .اعطیء هرگونا تس یلیت اینک،  رعیً در  ورت تسمی  و ت صیص ما  -4-7

  رعیً در  ورت تسمی  و ت صیص مایاع میا، و اعابیر مراورا انجی  م، شود . اینک،اعطیء هرگونا تس یلیت  -4-8

جداگینا اوده ارا  اجرا  رر  هی  ازرگ نظیر مجامع هی  پاد ماظوره و ... تیاع ضتتوااط و مقررات  اینک،اعطیء تستت یلیت  -4-9

 .   وا ما یقبیً االیغ خواهد شد 

 ی  واب، ان م یونت  اییع دسا، و هارهی  ساا، سییر موارد  وا در ای  شیوه نیما اا نن اشیره نمده است ان رریق اسا ل -4-11

 . م، ایشدقیال ویگیر  
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 (1) پیوست شمار: یک 

 (ی)طرح های تولیرد صنایع دستطرح توجیه فنی ، اقتصادی 
 

  متقاضی :مشخصات 

 نام شرکت:.........................            حقوقی   حقیقی نام  : ......................                    نام خانوادگی : ......................

 :.........................یکدشناسه اقتصاد نامه:  ..............شماره شناس   ...نام پدر: .................                   تاریخ و محل تولد:.  .................

 ....................................آخرین مدرک تحصیلی: .................................شماره کد ملی: .........................

 ......................  بخش : .......................   دهستان: ...................     روستا : .................آدرس پستی: استان : ..........................شهرستان : 

 ...........................................................آدرس محل سکونت :  ...........................................................................................................

 ...........................  کد : ............آدرس الکترونیکی)اختیاری(: ......................................................................................    تلفن : ..
 

 رت های فنی تولید (سوابق شغلی :  ) تشریح وضعیت اشتغال و مها 

 دارا  گواهیایما نمونش،         ) مرجع  یدر وااده : ...........................................   ( 

 دارا  م یرت عا، تواید و عیقد ویرگیه 

 دارا  وروانا تواید انفراد  

 دارا  ویرت شایسیی،  ا اگر  

 دارا  مجون ممیغل خینگ،  :      ) مساقل             ومایبین      ( 

 دارا  وروانا تواید ویرگیه، )گروه، (
 

 : مشخصات مجوز تولید 

 ( ) مرجع  یدر وااده : ...........................................  شماره و تاریخ ثبت : ............................................  

 ........................................آدرس پستی کارگاه )مندرج در مجوز( :    .......................................................................................

 تلفن همراه :  .............................................        تلفن ثابت :   .......................................   کد :  .................        
 

 :سوابق و زمینه فعالیتهای کارگاهی 

 

 

 

 

 ( سرمایه گذاری موجود : 1

 الف( سرمایه ثابت موجود :

 ساختمانها :(  1–الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( زیر بنا )مترمربع( شرررررح ردیف

    کارگاه 

    انبار 

 .......    

  جمع

..........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  
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 (  تجهیزات کارگاهی: 2–الف 
 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( تعداد شرررررح ردیف

     

     

     

     

  جمع
 

 ( سایر تجهیزات:3–الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( شرررررح دیفر

   

   

   

  جمع
 

 ( جمع کل سرمایه گذاری ثابت )موجود(:4-الف 

 هزینه )میلیون ریال ( شررررررح

  ساختمانها

  تجهیزات کار گاهی

  سایر تجهیزات

  جمع

 

 ب ( سرمایه در گردش )وضع موجود( :
 

 ( مواد اولیه  تولید : 1 –ب 
 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( مصرف سالانه شرررررح ردیف

     

     

     

     

 جمع

 

 ( حقوق و دستمزد :  2 -ب
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 حقوق سالانه )میلیون ریال( حقوق ماهانه )میلیون یال( نفر –تعداد  شررررح ردیف

     

     

     

    جمع کل

 ( سوخت و انرژی :3–ب 

 هزینه کل )ریال( هزینه واحد )ریال( مصرف سالانه واحد شرررح ردیف

     آب 

     برق 

     گاز 

     تلفن 

  جمع

 ( جمع کل سرمایه در گردش )دوره یک ساله( :4 -ب

 هزینه )میلیون ریال ( شرررررح

  مواد اولیه 

  حقوق و دستمزد

  سوخت و انرژی

  کل جمع
 

 ج ( جمع کل سرمایه گذاری )وضع موجود(:

 هزینه )میلیون ریال ( شرررح

  سرمایه ثابت 

  سرمایه در گردش 

  جمع کل

 

  .......................................  : میلیون ریال(میزان آورده متقاضی در این طرح(  
 

   ..................................................  : میلیون ریال(میزان تسهیلات درخواستی( 

 

 ( شرح هزینه کرد تسهیلات درخواستی : 2

 الف ( عنوان طرح:
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 تجهیزاتایجاد کارگاه               توسعه کارگاه                    سرمایه در گردش             خرید و نوسازی        

 

 

 

 

 

 
 

 

 ب ( آیا تا کنون برای اجرای طرح، تسهیلاتی از مراجع دیگر گرفته شده است :

 از ...............................................)میلیون ریال(       خیر                                بلی                             میزان ................................................             
 

 غیر مستقیم : ........................ نفر -مستقیم : .................... نفر             -ج ( میزان اشتغالزایی  پیش بینی شده :  

 

 د(  سرمایه گذاری ثابت  )پس از دریافت تسهیلات ( : 

 (  ساختمانها :1–د 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( زیر بنا )مترمربع( شررررح ردیف

    کارگاه 

    انبار 

 .......    

  جمع

 (  تجهیزات کارگاهی: 2–د 
 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( تعداد شررررح ردیف

     

     

     

     

  جمع
 

 ( سایر تجهیزات:3–د  

 هزینه کل )میلیون ریال( شرررررح دیفر

   

   

   

  جمع
 

توضیحات تکمیلی :  

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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 ( جمع کل سرمایه گذاری ثابت )پس از دریافت تسهیلات(:4-د 

 هزینه )میلیون ریال ( شررررررح

  ساختمانها

  تجهیزات کار گاهی

  سایر تجهیزات

  جمع

 

 تسهیلات( :هـ ( سرمایه در گردش )پس از دریافت 
 

 ( مواد اولیه  تولید : 1 –هـ 
 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )میلیون ریال( مصرف سالانه شررررح ردیف

     

     

     

 جمع

 

 ( حقوق و دستمزد :  2 -هـ

 حقوق سالانه )میلیون ریال( حقوق ماهانه )میلیون یال( نفر –تعداد  شررررح ردیف

     

     

    کلجمع 

 ( سوخت و انرژی :3–هـ 

 هزینه کل )ریال( هزینه واحد )ریال( مصرف سالانه واحد شرح ردیف

     آب 

     برق 

     گاز 

  جمع

 ( جمع کل سرمایه در گردش )دوره یک ساله( :4 -هـ

 هزینه )میلیون ریال ( شرررررح

  مواد اولیه 
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  حقوق و دستمزد

  سوخت و انرژی

  جمع کل

 ( جمع کل سرمایه گذاری )پس از دریافت تسهیلات(: و

 هزینه )میلیون ریال ( شررررح

  سرمایه ثابت 

  سرمایه در گردش 

  جمع کل
 

 ز ( فروش : 

 ارزش کل)میلیون ریال( مقدار تولید ارزش واحد)هزار ریال( شرح ردیف

     

     

   جمع کل :
 

 

 تاریخ  / امضاء :     :                                                                 نام و نام خانوادگی مترقاضی  

                                                                           
 

                                                                             
 

 :  یلات صنایع دستی استان ......... میته تسهنظریه ک

 

ن ارزیابی قرارگرفت وضمطرح فوق در تاریخ .....................  در جلسهه شهماره ........ کمیته تسههیلات یهنایع دستی استان ................  مورد بررسی و 

 موافقت شد . )موضوع یورتجلسه شماره .................... مورخ ................  (تصویب طرح، با اعطاء تسهیلات بانکی به مبلغ .................... ریال 

 

 ...................................................................................................................................................توضیحات : 
 

 

:نام  و نام خانوادگی مدیرکل استان        نام و نام خانوادگی معاون صنایع دستی استان :                                                                                     
 

 

 تاریخ  / امضاء  :                            تاریخ  / امضاء :                                                                                                                               
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 (2پیوست شمار:  دو )

 (صنایع دستی طرح توجیه فنی، اقتصادی )طرح های بازرگانی

 متقاضی/ متقاضیان طرح:مشخصات -1

 نام  : ............................                    نام خانوادگی : .........................

 ...  .............نام پدر: ........................                   تاریخ و محل تولد:.........................           شماره شناسنامه:.....

 شماره کد ملی: ..............................    آخرین مدرک تحصیلی: ..........................

 آدرس پستی: ............................... 

 آدرس الکترونیکی: .....................                  تلفن : .......................

 سوابق شغلی: 

 
 

 

 

 تاریخ( –محل  –مدت  -دوره های آموزشی طی شده در زمینه کار آفرینی و کسب وکار)عنوان دوره
 

 
 

 

 کت/مؤسسه:مشخصات شر -2

 نام شرکت : 

 سهامی خاص             عام         تعاونی            محدود                  سایر        

 شماره و تاریخ ثبت :  ...............                                       کد اقتصادی :.............................

 آدرس پستی :    ...................................................                                  

 ..آدرس الکترونیکی : .............................................................      تلفن : .................................

 ت/ مؤسسه  :               سوابق و زمینه فعالیتهای شرک

 

 
 

 

 بلی             خیرآیا صادرات داشته اید؟ )توضیح دهید(   -3

 

  

 رشد صادرات سال ردیف

 نسبت به سال قبل)درصد(

 توضیحات                        علت تغییر

........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  
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 عنوان طرح :  -4

 

 
 

 

 نوع طرح : )بر اساس نوع فعالیت ( -5

                      

 خدماتی         توزیعی        تولیدی           صادراتی            
 

 سطح طرح :  -6
 ناحیه ای)یک یا چند شهرستان(         منطقه ای)یک یا چند استان(                      

 

 

 بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح :  -7

 

 

 

 
 

 

 

 ابقه اجرای طرح در ایران : س -8

 

 
 

 

 خلاصه مطالب علمی جهت اجرای طرح :  -9

 

 

 

     

..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

................ 

.......................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
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 داف طرح : اه -11

 الف : استراتژیک)اصلی(

 

 
 

 ب : فرعی 

 
 

 

 

 ج : کاربردی

 

 

 

 

 

 

 شرح دقیق روشها و فنون اجرای طرح : - 11
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.......................................................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................
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 .وضعیت مجوز/ پروانه )حسب اجرای طرح( جدول زیر را تکمیل نمایید  -12
 محل اخذ نوع پروانه یا مجوز

 (دستگاه اجرایی)د

 تاریخ صدور مرحله

هنوز اقدامی 

 صورت نگرفته

 اخذ شده در دست اقدام

      تأسیس
      بهره برداری

      تجارت الکترونیک
      کسب و کار

      صادراتی
      تولیدی

      )با ذکر نام(سایر ..

 

 برنامه توسعه بازار محصول شما چیست؟ - 13

 

 
 

 

 بازار هدف شما کجاست و نوآوری شما در بازار چیست؟ -  14

 
 

 

 

 محدودیتهای اجرای طرح :  -15

 

 

 

 راهبرد رقابتی شما برای حفظ سهم بازار چیست ؟ -16

 

 
 

 

 مهم ترین رقبای خود را همرا: با مزیتهای رقابتی آنان نام ببرید. -17

 برنامه کاهش فاصله مزیت رقابتی نام رقیب ردیف

    

 

........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  
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 مدت زمان لازم برای را: اندازی طرح : -18

 

 برنامه زمانبندی اجرای طرح :  -19

 )حسب نیاز جدول ادامه یابد (

 زمان بر حسب ماه مراحل اجرای پروژه
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شرح خدمات ردیف

1              
2              

 

 سهم آورد: متقاضی در این طرح )میلیون ریال( : -02

 درخواستی )میلیون ریال( :سهم تسهیلات  -21

 آیا تا کنون برای اجرای طرح، اعتباری از مراجع دیگر گرفته شد: است : -22

 از ..................  )میلیون ریال(خیر                بلی                    میزان ................................................ 

 

  اجرای پروژ: : میزان اشتغالزایی در دور: -03

 اشتغال مستقیم :                               اشتغال غیر مستقیم :

 میزان اشتغالزایی در دور: بهر: برداری :  -24

 اشتغال مستقیم :                               اشتغال غیر مستقیم :            

 

 

 توجیه اقتصادی طرح : -25

 

 الف( سرمایه گذاری ثابت :

 زمین :  - 1 –الف 

 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )هزار ریال( متراژ )مترمربع(

   

 

 )حسب مورد جایگزین یا ادامه یابد (محوطه سازی :   - 0 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )هزار ریال( مقدار )مترمربع( شرح ردیف

    تسطیح و خاکبرداری 

    دیوار کشی 

    خیابان کشی 

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
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    پارکینگ و فضای سبز 

 .......    

  جمع

 

 ساختمانها :  - 3 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )هزار ریال( زیر بنا )مترمربع( شرح ردیف

    اصلی 

    نگهبانی 

    تأسیسات 

 .......    

  جمع

 

 تجهیزات عمومی :  - 4 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )هزار ریال( تعداد شرح ردیف

     

  جمع

 

 تجهیزات اختصاصی :  - 5 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )هزار ریال( تعداد شرح ردیف  

     

  جمع

 

 : )حسب موردجایگزین یا ادامه یابد(تأسیسات   - 6 –الف 

 هزینه کل شرح ردیف

  کشیحق انشعاب آب و لوله  

  کابل و تابلوهای برق 

  فاز 3حق انشعاب برق تک فاز و  

 .......  

  جمع
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 وسایل نقلیه :  - 7 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد )هزار ریال( تعداد شرح ردیف

     

  جمع

 

 تأسیسات اداری :  - 8 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( شرح ردیف

  Faxخط تلفن و دستگاه   

  میز و صندلی اداری 

 .......  

  جمع

 

 هزینه های قبل از بهره برداری  :  - 9 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال( شرح ردیف

  تأسیس و ثبت شرکت و دریافت مجوزها 

  هزینه تهیه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات 

  تهیه نقشه های ساختمانی و طرح جانمائی  

  آموزش 

 ...  

  جمع

 

 جمع کل سرمایه گذاری ثابت :  -12 -الف 

 هزینه )میلیون ریال ( شرح

  زمین 

  محوطه سازی و ساختمانها

  تجهیزات عمومی

  تجهیزات اختصاصی

  تأسیسات

  تأسیسات اداری

  هزینه های قبل از بهره برداری

........  
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  جمع

  اقلام فوق( %5پیش بینی نشده )معادل 

  جمع کل

 

 ب ( هزینه های جاری :

 مواد اولیه و نهاده های تولید : - 1 –ب 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )هزار ریال( مصرف سالانه شرح ردیف

     

     

     

     

 جمع

 

 حقوق و دستمزد :  - 0 -ب

 حقوق کل )میلیون ریال( حقوق ماهانه )میلیون یال( نفر –تعداد  شرح ردیف

     

     

     

  سهم حق بیمه کارفرما 32%

    جمع کل

 هزینه نگهداری و تعمیرات :  - 3 -ب 

 هزینه کل )میلیون ریال( نرخ ارزش دارائی شرح ردیف

    ساختمان محوطه سازی 

    تأسیسات 

    تجهیزات 

    نقلیهوسایل  

    تأسیسات اداری 

 .....    

  جمع

 

  



23 
 

 هزینه استهلاک : - 4 -ب

 هزینه کل )میلیون ریال( نرخ ارزش دارائی شرح ردیف

    ساختمان و محوطه سازی 

    تأسیسات 

    تجهیزات 

    وسایل نقلیه 

    تأسیسات اداری 

 .......    

 جمع

 سوخت و انرژی : - 5 –ب 

 هزینه کل )میلیون ریال( هزینه واحد )هزار ریال( مصرف سالانه واحد شرح ردیف

     آب 

     برق 

     گاز 

     تلفن 

  جمع

 سرمایه در گردش )دوره یک ماهه( : - 6 -ب

 هزینه )میلیون ریال ( شرح

  مواد اولیه 

  حقوق و دستمزد

  سوخت و انرژی

  جمع کل

 جاری طرح : جمع کل هزینه های - 7 -ب

 هزینه )میلیون ریال ( شرح

  مواد اولیه و نهاده های تولید

  حقوق و دستمزد

  نگهداری و تعمیرات

  استهلاک

  سوخت و انرژی

  جمع

  اقلام فوق( %5پیش بینی نشده )معادل 
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  جمع کل

 

 (7 -و ب 12-جمع کل سرمایه گذاری طرح :)جمع الف

 هزینه )میلیون ریال ( شرح

  سرمایه ثابت

  سرمایه در گردش

  جمع کل

 

 ج : درآمد )فروش( :

 فروش )خدمات و کالا( :   -1-ج

 )میلیون ریال( ارزش کل مقدار تولید )هزار ریال( ارزش واحد شرح ردیف

     

 برآورده هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :  -0-ج 

 هزینه )میلیون ریال( شرح ردیف

  ساله( 4های قبل از بهره برداری )استهلاک هزینه  1

  فروش سالانه( %3هزینه فروش و اداری )معادل  3

  جمع

 پیش بینی مالی طرح  :  - 3-ج 

 میلیون ریال شرح

  درآمد )فروش(

  کسر می شود : قیمت تمام شده 

  سود ناویژه 

  کسر می شود : هزینه های اداری و فروش

  سود عملیاتی

  استهلاک هزینه های قبل از بهره برداریکسر می شود : 

  سود ویژه قبل از کسر مالیات

 محاسبه دوره برگشت سرمایه : -د

 دوره بازگشت سرمایه = 

 

  



25 
 

 خلاصه طرح : -26

 

 عنوان طرح :

 خلاصه ضرورت اجرا و روش انجام طرح : 

 اهداف طرح )استراتژیک، اصلی، کاربردی(:

 محل اجرای طرح :

 متقاضی : سهم آورده

 میزان تسهیلات :

 دوره بازگشت سرمایه :

 اشتغالزایی :

 
 

 :  میته تسهیلات صنایع دستی استان ......... نظریه ک

 

من قرارگرفت وضارزیابی طرح فوق در تاریخ .....................  در جلسهه شهماره ........ کمیته تسههیلات یهنایع دستی استان ................  مورد بررسی و 

 رخ ................  (تصویب طرح، با اعطاء تسهیلات بانکی به مبلغ .................... ریال موافقت شد . )موضوع یورتجلسه شماره .................... مو

 

 ...................................................................................................................................................توضیحات : 
 

 

:نام  و نام خانوادگی مدیرکل استان        نام و نام خانوادگی معاون صنایع دستی استان :                                                                                     
 

 

 تاریخ  / امضاء  :                            تاریخ  / امضاء :                                                                                                                               

 


