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 آران وبیدگل های شهرستانمعرفی قابلیت : قسمت اول

 موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان  .1

 3325دقیقه و  36درجه طول جغرافیایی و  5125دقیقه و  2225  : مختصات جغرافیایی و همجواری ها -1-1

درجه عرض جغرافیایی و از طرف شمال به شهر قم و از طرف جنوب به نطنز و از طرف شرق به اردستان و از 

 .طرف کاشانطرف غرب به 

  حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا -1-2

  وضعیت اقلیمی -1-3

 میانگین بارندگی در سال                      میلیمتر  -1-3-1

 میانگین درجه حرارت در سال                      سانتیگراد  -1-3-2

 تعداد روزهای یخبندان در سال                       روز   -1-3-3

 کیلومتر مربع :                  وسعت شهرستان -1-4

 جمعیت و جوامع -2

 آران وبیدگل :نام شهر مرکز شهرستان -2-1

 نفر:                         1335جمعیت مرکز شهرستان در سال  -2-2

 شهر به نام های ابوزیدآباد، سفیدشهر و نوش آباد 3 تعداد :تعداد و نام سایر مراکز شهری شهرستان -2-3

 : تعداد آبادی های شهرستان -2-4

 (:هزار نفر)جمعیت  -2-5

 

 1831پیش بینی  1831 شرح

 191121 39132 شهرستان

 33313 11181 نقاط شهری

  18311 نقاط روستایی
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55333 

114 

11257 

11 
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 :*وضعیت زیر ساختهای فیزیکی در شهرستان -8

 شهرستانمنابع تامین آب در  -3-1

 منابع آب زیر زمینی                       میلیون متر مکعب -3-1-1

 منابع آب سطحی قابل استفاده                       میلیون متر مکعب           -3-1-2

 تعداد مشترکین آب شهری در شهرستان                      -3-1-3

 :قمیت فروش هر متر مکعب آب -3-1-4

       ریال                آب کشاورزی 

 آب صنعتی                         ریال 

 آب شرب                       ریال 

 :کیفیت آب شرب در مرکز شهرستان -3-1-5

 دارد           ندارد     :     آلودگی میکربی 

 653:  سختی آب      

 2711:   هدایت الکتریکی  

 :شهرستانکیفیت آب صنعتی در  -3-1-6

 سختی آب         : 

 ذرات معلق در آب  : 

 کمبود آب در شهرستان -3-1-7

 دارد           ندارد    :        کمبود فصلی 

 وجود دارد            وجود ندارد       : کمبود مقطعی آب 

ساعت کارکرد الکتروپمپ چاه ها در طول  22الزم به توضیح است که این میزان تولید در شهرستان های کاشان و آران وبیدگل بر اساس *  

ساعت کارکرد و تحویل آب  22کارکرد می باشد و علیرغم ساعت  13در حالی که کارکرد استاندارد حداکثر بر اساس . شبانه روز می باشد

 .ن شهرستان های مذکور با مشکل جدی کمبود آب مواجه می باشندزاینده رود، کماکا

621 

127 

25317 
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 وضعیت دسترسی به برق در شهرستان -8-2

 :نحوه تأمین برق مراکز زیست و فعالیت -3-2-1

 از طریق شبکه           تولید محلی     

 تعداد پست های فشار قوی و متوسط در شهرستان -3-2-2

 5 :تعداد پست های فشار قوی موجود در شهرستان 

 763: تعداد پست های فشار متوسط موجود در شهرستان 

 1 : روزهای قطعی برق در سال گذشته -3-2-3

 دارد            ندارد:  وضعیت نوسان ولتاژ برق -3-2-4

 وجود دارد             وجود ندارد    : ظرفیت های بالقوه برای تامین برق صنعتی و کشاورزی -3-2-5

میلیون ریال و  121صنعتی :  و کشاورزی در شهرستان هزینه های انشعاب برق صنعتی -3-2-6

 .میلیون ریال 6کشاورزی 

 (:ریال)بهای متوسط هر کیلو وات ساعت برق در شهرستان  -3-2-7

 سایر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی 

 56721 21124 2122 23723 13226 قبل از هدفمندی یارانه ها

 125123 46325 13525 33127 35121 بعد از هدفمندی یارانه ها

توجه شود که قیمت های پلکانی در اینجا مورد نظر نیست، بلکه مقصود متوسط هزینه هر کیلو وات برق : توضیح

 .مصرفی است

 

 وضعیت دسترسی به گاز در شهرستان -8-8

دارای شبکه گاز  روستاییتعداد نقاط :                 تعداد نقاط شهری دارای شبکه گاز رسانی  -3-3-1

   رسانی

 روز :                   مدت انتظار برای اتصال به شبکه گاز -3-3-2

 11111111 :هزینه انشعابات گاز در شهرستان به ریال  -3-3-3

  

  

  

4 

12 
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 (:ریال)میانگین بهای هر  متر مکعب مصرف گاز در شهرستان  -3-3-4

 سایر کسب و خدمات کشاورزی صنعتی خانگی 

 154 231 13325 13325 117 قبل از هدفمندی یارانه ها

 1445 1111 1 711 552 بعد از هدفمندی یارانه ها

توجه شود که قیمت های پلکانی در اینجا مورد نظر نیست، بلکه مقصود متوسط هزینه هر متر مکعب : توضیح
 .گاز مصرفی است

 

 وضعیت دسترسی به تلفن در شهرستان -8-1

 روز:                      شهرستانمدت انتظار برای دریافت انشعاب تلفن در  -3-4-1

 ریال :                               *هزینه انشعاب -3-4-2

 ریال در دقیقه:                    هزینه متوسط مکالمات تلفنی -3-4-3

 نرخ مکالمات بین شهری بر حسب فاصله و زمان نرخ مکالمات درون شهری

 زمان
نرخ 

 (ریال)
 کیلومتر 199تا 

 تا 199از 

 کیلومتر 199 

 تا 199از 

 کیلومتر 199 

 199بیشتر از 

 کیلومتر 

 11216 18صبح لغایت  3از 
134 263 536 715 

 1627 21لغایت  18از 

صبح روز  3لغایت  21از 

 بعد
13236 31 171 263 353 

 353 263 171 31 13236 روزهای تعطیل

 

و روستایی  111شهری :  (درصد) شهرستانوضعیت آنتن دهی تلفن همراه در نواحی مختلف  -3-4-4

61  

  111شهری و روستایی : ( درصد) تعداد مراکز شهری و روستایی زیرپوشش اینترنت -3-4-5

  25:   ***  (درصد) وضعیت دسترسی به اینترنت پرسرعت -3-4-6

 515111مالیات بر ارزش افزوده درصد  3ریال می باشد که با احتساب  511111هزینه انشعاب تلفن ثابت در حال حاضر در کل کشور *  

 .ریال محاسبه می گردد

15 

515111 
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 .این اعداد بر حسب تعداد شهرهایی که امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت دارند محاسبه گردیده اند ***  

 وضعیت راه های زمینی شهرستان -8-1

 کیلومتر نوع راهها

 11 طول بزرگراه ها

 53 طول راههای اصلی اسفالته

 25 طول راههای فرعی

 

 وضعیت حمل و نقل جاده ای در شهرستان -8-1

 وجود دارد            وجود ندارد     :    بنگاه های باربری در شهرستان -3-6-1

 ریال:                      هزینه حمل هر تن کیلومتر بار از مرکز شهرستان به مرکز استان -3-6-2

 ریال                  :کیلومتر بار از مرکز شهرستان به نزدیکترین بندر صادراتیهزینه حمل هر تن -3-6-3

 :  وضعیت حمل و نقل ریلی در شهرستان -8-1

 صفر :تعداد ایستگاه های راه آهن در شهرستان -3-7-1

 : فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین ایستگاه راه آهن و نام ایستگاه -3-7-2

 کاشان:    نام ایستگاه. کیلومتر                   فاصله

 نرخ حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه آهن                      ریال -3-7-3

 وضعیت حمل و نقل هوایی در شهرستان -8-3

 وجود دارد             وجود ندارد:   فرودگاه در شهرستان -3-3-1

 کیلومتر:                       خارج از شهرستان با مرکز شهرستانفاصله نزدیکترین فرودگاه  -3-3-2

 صفر  :تعداد پروازهای هفتگی به فرودگاه شهرستان یا فرودگاه نزدیک شهرستان -3-3-3

 ریال    :                       نرخ حمل هر تن کیلومتر بار هوایی -3-3-4

 وضعیت حمل و نقل دریایی در شهرستان  -8-3

 :نزدیکترین بندر تجاری به شهرستان نام -3-1-1

 کیلومتر:                       فاصله جاده ای مرکز شهرستان با بندر فوق -3-1-2

  

373 

173 

1 

  

211 

 - 
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 شهرک های صنعتی فعال و در دست احداث در شهرستان و امکانات آنها -8-19

نام شهرک ناحیه یا 

 مجتمع صنعتی

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 کیلومتر

وسعت 

 شهرک

 (هکتار)

 امکان

تهیه 

زمین 

صنعتی 

در 

 شهرک

وضعیت 

راه 

دسترسی 

به شهرک 

 یا مجتمع

 دسترسی

به برق 

صنعتی 

در 

 شهرک

 دسترسی

به گاز در 

 شهرک

دسترسی 

به آب در 

 شهرک

دسترسی 

به تلفن 

در 

 شهرک

قیمت هر 

متر مربع 

در زمین 

شهرک 

 (ریال)

دسترسی 

به 

ساختمان 

صنعتی 

پیش 

 ساخته

 ندارد 172251 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد 41273 11 یدگلبشهرك آران و 

 ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد   *ناحیه یزدل

 در مرحله مکان یابی*   

 پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها -8-11

نام 

 پارک

 وسعت

 (هکتار)

دسترسی 

 به زمین

قیمت هر 

متر مربع 

 زمین

تعداد واحدهای 

 پارکمستقر در 

آزمایشگاه های 

مشترک موجود 

 در پارک

سایر 

تسهیالت 

موجود در 

 پارک

       

       

       

 1839-1833ظرفیت های آموزش عالی در شهرستان در سال تحصیلی  -1

 تعداد دانشجو تعداد رشته  تحصیلی نام دانشگاه 

 9 9 دانشگاه آزاد

 8211 11 دانشگاه پیام نور

 9 9 ....دانشگاه  

 8211 11 جمع

 1839-1833ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان در سال تحصیلی  -1

 رشته های تحصیلی

تعداد هنرجویان 

فنی و ی ها هنرستان

 ای حرفه

 رشته های تحصیلی
تعداد هنرجویان 

 ی کارودانشها هنرستان

1 221 19 813 
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 کم و کیف نیروی انسانی در شهرستان -1

 1831در شهرستان در سال وضعیت نیروی انسانی  -1-1

 شرح
جمعیت دهساله و 

 (هزار نفر)بیشتر 

 نرخ بیکاری (هزار نفر)جمعیت فعال 

 بیکارجمعیت  شاغلجمعیت  فعالجمعیت  (درصد)

 8.1 1828 81119 81318 11128 شهرستان

 8.1 1123 23133 89821 11181 مناطق شهری

 8.9 131 1812 1111 11131 مناطق روستایی

 

 

 ( درصد) 1831وضعیت سواد نیروی انسانی در شهرستان در سال  -1-2

 جنس

شاخصهای 

کلیدی بازار 

 کار

 جمع
بی 

 سواد

 باسواد

 ابتدایی
راهنمایی 

 و متوسطه

پیش 

 دانشگاهی
 سایر عالی

 19جمعیت  زنان

 ساله و بیشتر

81191 1113 3183 12292 332 8131 8893 

 323 1131 32 2181 8913 1211 3338 جمعیت شاغل

 1 111 89 181 12 1 883 جمعیت بیکار

 389 1118 112 2211 8939 1239 3822 جمعیت فعال

 19جمعیت  مردان

 ساله و بیشتر

83911 1193 19812 11311 111 8319 1311 

 1891 2121 211 11119 1339 8211 21111 جمعیت شاغل

 11 123 28 112 299 11 331 جمعیت بیکار

 1822 2113 233 11122 3139 8239 21111 فعالجمعیت 

 

 

 محدودیت های اجتماعی و فرهنگی کار زنان در بیرون منزل -1-8

 وجود دارد             وجود ندارد
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 1839دستمزد کارگران در شهرستان در سال  -1-1

 (ریال)مبلغ مزد و حقوق  زمان نوع تخصص

 299999 روزانه کارگران ساده ساختمانی

 819999 روزانه بنا

 طبق قانون کار ماهانه *تکنیسین

 طبق قانون کار ماهانه مهندس

 طبق قانون کار ماهانه کارمند دفتری لیسانسیه

 طبق قانون کار ماهانه کارگر صنعتی ماهر
هر شرکتی که دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشد بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هر شرکت، مزد گروه و پایه هر یک از مشاغل  *

 های خدماتی نیز بر اساس طرح هماهنگ شرکتهای خدماتی و جدول مزد طرح هماهنگ شرکت شرکت. هر شرکت با هم متفاوت می باشد

 .های مذکور، مزد پرداخت می کنند

 

 وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها  -1

 کیلومتر                       :فاصله مرکز شهرستان از مرکز استان -7-1

 کیلومتر                       :فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین بندر صادراتی -7-2

 کیلومتر                       :فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین مرز زمینی -7-3

 کیلومتر                       :فاصله تا نزدیکترین فرودگاه -7-4

213247 

721 

312 

211 
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 امکانات تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در شهرستان -8

 مراحل دریافت تسهیالت بانکی و زمان تقریبی آن

  تسهیالت سرمایه گذاری

عملیات زیربنایی و خرید کاالههای سرمایه ای بصورت بلند تسهیالتی که برای انجام امور اساسی 

مدت زمان باز پرداخت این تسهیالت بر . مدت در جهت انجام فعالیت های مذکور پرداخت می گردد

 .اساس بازدهی فعالیت های ذیربط و سایر ضوایط مصوب تعیین می گردد

 

 : مراحل و شرح اقدامات 

 مورد نیاز و تکمیل فرم اطالعات طرح ارایه درخواست کتبی جهت تسهیالت -

 بررسی وضعیت عمومی و اختصاصی طرحها و متقاضیان و بازدید از محل فعالیت -

 برآورد و تعیین تسهیالت مورد نیاز طرح در کمیسیون تسهیالت بانکی شهرستان -

 معرفی طرح متقاضی به شعبه بانک عامل یا ارسال پرونده به بخش تخصصی سازمان -

 ی وضعیت فنی و تخصصی طرحها و تایید تسهیالت مورد نیاز توسط بخش تخصصی مربوطهبررس -

 معرفی طرح ها و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت به مدیریت امورسرمایه گذاری سازمان -

  ها با اهداف، سیاست ها، اولویت ها و ضوابط مصوب توسط مدیریت امورسرمایه گذاری تطبیق طرح -

 متقاضیان به بانک های عامل یا مراجع ذیصالح جهت اخذ تسهیالتمعرفی  -

 پیگیری اخذ تسهیالت توسط متقاضی با مراجعه به بانک عامل یا مراجع ذیصالح -

 

 :مدارک مورد نیاز 

 مدارک شناسایی متقاضی -

 مدارک مربوط به تملک محل اجرای طرح -

 ب مورد از مراجع قانونیمجوز های مربوط به مجاز بودن هر نوع فعالیت برحس -

 داشتن مجوزهای الزم ازجمله پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری یا موافقت مدیریت شهرستان -

 

 :مدت زمان انجام كار 

درصورت تخصیص اعتبار ، داشتن شرایط الزم و دریافت پرونده ، این مدیریت طی مدت یک مااه   -

 .یا مراجع ذیصالح معرفی می نماید متقاضیان را جهت اخذ تسهیالت به بانک عامل
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  انگیزش های مالی برای سرمایه گذاران-9

 :گذاری های مالیاتی مرتبط با سرمایه قوانین و مشوق

باشد که به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه  های مستقیم می های مالیاتی، بخشی از مجموعه قوانین مالیات مشوق

، توسعه و بازسازی واحدهای موجود، توسعه صادرات (خص نواحی توسعه نیافتهدر مناطق مختلف و باال)گذاری  سرمایه

محصوالت تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا 

 :های به عمل آمده در چارچوب مواد قانونی عبارتند از عمده حمایت. گذارده شده است

 (:88)ماده 

های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،  درآمد حاصل از کلیه فعالیت

 .باشند ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می داری، احیاء مراتع و جنگل نوغان

 ( : 9۹)ماده 

طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه  مناطق كمتر توسعه یافتهکنان شاغل در مالیات حقوق کار(  19۵)پنجاه درصد 

  .ریزی کشور بخشوده می شود 

 (:83۹)ماده

های تعاونی و  های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت

برداری صادر یا قرارداد استخراج  ربط برای آنها پروانه بهره های ذی رتخانهبه بعد از طرف وزا 1831خصوصی که از اول سال 

تر  مناطق كمسال و در  1درصد و به مدت  39برداری یا استخراج به میزان شود، از تاریخ شروع بهره و فروش منعقد می

 . معاف هستند این قانون 191سال از مالیات موضوع ماده  19درصد و به مدت 199به میزان  یافته توسعه

اجتماعی و فرهنگی جمهوری . فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی  :8تبصره 

اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور 

 .یه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن ته

کیلومتری مرکز  129های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع  معافیت: ۹تبصره 

هزار نفر جمعیت  819ها و شهرهای دارای بیش از  کیلومتری مراکز استان 89و كیلومتری مركز اصفهان 05تهران و 
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کیلومتری مراکز استانها و  89به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع ( براساس آخرین سرشماری)

 .نخواهد بود شهرهای مذکور

برداری از فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت  کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره :3تبصره 

 .ف هستنددرصد مالیات متعلق معا 19

 : (833)ماده 

داناش   دانشاجویان و . کارمندی . کارگری . صیادان . کشاورزی . عشایری . صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی 

 .آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است 

 (:838)ماده 

نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و  آن قسمت از سود ابرازی شرکت

صنعتی و نوسازی و یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال 

که قبالً اجازه توسعه یا  این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این 191درصد مالیات متعلق موضوع ماده  19مصرف گردد از 

ربط تحصیل شده  گذاری معین از وزارتخانه ذی یجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهتکمیل یا ا

های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه  که هزینه اجرای طرح یا طرح باشد در صورتی

های بعد حداکثر به  مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالتواند از معافیت  ر باشد شرکت میتگذاری کم طرح سرمایه

 .مند شود مانده هزینه اجرای طرح بهره سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی 8مدت 

 (:848)ماده 

شامل )درصد درآمد حاصل از صادرات و محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی  199 (الف

درصد درآمد حاصل  19و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ( محصوالت زراعی، باغی و دامی و طیور و شیالت و جنگل و مرتع

شوند از  ات کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر مییافتن به اهداف صادر منظور دست از صادرات سایر کاالهایی که به

های اموراقتصادی  فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه. شمول مالیات معاف هستند

 .رسد وزیران می  های صنعتی به تصویب هیأت و دارائی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارتخانه

شوند و بدون تغییر  آمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میدرصد در199 (ب

 .شوند از شمول مالیات معاف است در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می
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شود از  قبول می هایی که سهام آنان طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس شرکت (:843)ماده 

که کلیه نقل و انتقاالت سهام از طریق  ها در بورس حذف نشده در صورتی سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ

 .شود ها بخشوده می ن درصد مالیات آ19کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 

 های مالیاتی ترین معافیت مهم

 (درصد)میزان معافیت  لیتمدت زمان فعا فعالیت ردیف

 855 دائم كشاورزی 8

 85 سال 4 صنعتی و معدنی ۹

 855 سال 85 صنعتی و معدنی در مناطق محروم 3

 855 سال 80 مناطق آزاد تجاری، صنعتی 4

 05 دائم تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی 0

 855 دائم صادرات كاالها و خدمات 6
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 :گذاری مرتبط با سرمایههای گمركی  قوانین و مشوق

بندی اشیاء یا  حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته

در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و . گردد ها وارد می مواد دستگاه

از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت تر  عوارض آن بیش

 .صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد

ر حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و تواند به پیشنهاد وزارت صنایع د به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می :تبصره

های داخلی به کشور  های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه آالت صنعتی و کشاورزی و دستگاه قطعات ماشین

 .شود به میزان الزم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می وارد و در آن کارخانه

  :هیأت وزیران 9/4/8311مورخ  8159ت /۹8613اره تصویب نامه شم

آالت و  سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین

های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق  نماید، مشمول هر یک از ردیف تجهیزات تولید می

 .باشد می 1/1/1813نامه از  تاریخ اجرای این تصویب. کی و سود بازرگانی معاف هستندگمر

 (:8۹)ماده 

صورت  بندی کاالهای صادراتی به سازی و بسته واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده

وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه 

 .دارد معاف است

 (:84)ماده 

کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه  التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف مابه

سازی و  مصرف در ساخت، تکمیل، آمادههزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کاالها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد 

 .گردد شود به صادرکننده مسترد می نامه مشخص می بندی کاالهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین بسته

صورت قطعی از گمرک ترخیص  در مورد مواد و کاالهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کاالهای صادراتی که به :3تبصره 

 .باشد شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می رداختشده باشد، وجوه پ
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ها از خارج کشور  که کاالهای مورد مصرف در ساخت اقالم صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن در صورتی :4تبصره

 .باشد وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می

ها و اشخاص که در رابطه با کاالهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته  چنانچه کاالی تولید داخل به سازمان :0تبصره 

شوند وجه پرداختی برای ورود کاالها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد 

 .باشد می

 (:89)ماده 

صورت کمک سود  له وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به سا تواند همه دولت می

 .وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید تسهیالت پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت 

 :سایر موارد

ی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از نامه اجرائ قانون مقررات صادرات و واردات و آئین 21و  12با استناد به مواد 

که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از ( اعم از صنفی و صنعتی)ها و واحدهای تولیدی  کارخانجات، شرکت

بندی کاالهای صادراتی ستاد  سازی و بسته مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده( ورود موقت)صادرات 

ها موافقت نموده و پس از  الذکر با ورود موقت آن ظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوقن

شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام  صادرات کاالی ساخته 

 .نماید می

نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد  مقررات صادرات و واردات و آئینقانون  21و 11همچنین با استناد به مواد 

شده در تولید،  بندی و سایر کاالهای خارجی مصرف حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته

ختیارات اجرایی آن به این ستاد های مجدانه، ا گیری بندی کاالی صادراتی که اخیراً پیرو تالش و پی سازی و بسته آماده

که مجاز به انجام ( سهالن ا جلفا ا تبریز)که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت  این مضافاً .نظارت تفویض گردیده است

های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کاال با  تشریفات گمرکی رویه

از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات الزم در  نامه بانکی ضمانت

 .خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کاال در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است

 :گذاری خارجی های سرمایه مشوق
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مالی خارجی به منظور ایجاد و تکمیل واحدهای های خارجی دستیابی به منابع  گذاری هدف از جلب و حمایت از سرمایه

تولیدی، انتقال تکنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء 

 کیفیت محصوالت صنعتی و دسترسی به بازار های صادراتی بوده و برای پیشبرد این امر در راستای رشد درآمد ملی و

آالت و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی  صورت سرمایه نقدی، ماشین عمران و آبادانی کشور ورود سرمایه در انواع مختلف به

و قطعات منفصله، حق اختراع، دانش فنی، عالیم تجاری، خدمات تخصصی و سایر موارد مجاز مورد توجه و حمایت واقع 

های خارجی  نامه مربوط به جذب و حمایت از سرمایه قانون و آئین های حاکم در این بخش از است و عمده مشوق شده

 :استخراج گردیده که به شرح زیر ارایه می گردد

ها مشمول حمایت بوده و  های خارجی که با اجازه دولت به کشور وارد می شود منافع حاصل از به کار افتادن آن سرمایه

گذاران  های تولیدی داخلی موجود است شامل سرمایه گذاران و بنگاه هها و تسهیالتی که برای سرمای کلیه حقوق، معافیت

های خارجی نیز خواهد بود چنانچه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود دولت جبران عادالنه  بنگاه

ن سرمایه خود را کار انداخت  صاحب سرمایه مجاز است که هرسال سود ویژه حاصل از به .کند خسارت وارده را تضمین می

نامه مقرر گردیده به همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است از  در ایران تا میزانی که در آئین

گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت  کشور خارج کند در صورتی که سرمایه

الشرکه خارجی را با رعایت مواد قانون به صورت کاال صادر نماید وزارت امور اقتصادی  یا سهم فروش یا واگذاری سرمایه و

و دارائی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کاالی مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوطه صادر 

 .نمایند

هیأت وزیران و  11/2/1811مورخ  11118ت /1811نامه شماره  تصویبموضوع  1هایی که مشمول اولویت بند  غیر از فعالیت

های صنعتی و معدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته  گردد سایر فعالیت مصوبات جایگزین آن در آینده می

 .و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود

 . های مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی استافزایش سنوات، معافیت ناشی از استقرار واحد

تواند سرمایه یا بخشی از سرمایه  های خارجی می جلب و حمایت سرمایه 8از ماده  1گذار خارجی با رعایت تبصره  سرمایه

ائید وزیر امور گذاری خارجی و ت گذار داخلی یا خارجی و یا هیأت سرمایه الشرکه خود را با موافقت سرمایه خارجی، یا سهم

 .گذار خارجی واگذار نماید اقتصادی و دارائی به سرمایه

 (قانون مالیاتها9۹و  83۹فهرست مناطق كمترتوسعه یافته موضوع ماده)88/0/38م  ۹85/048۹9بخشنامه 
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هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر  19/1/33ها مورخ 81931ت/11211تصویر تصویب نامه شماره 

( 32)و ماده(182)ماده ( 1)تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره( 1)بند( ب)یافته در امور حمایتی با توجه به جزء توسعه

 .به پیوست جهت اجرا ابالغ می گردد 21/11/39اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

 .ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود

قانون فوق االشاره،از ابتدای  32و  182مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ( 1)به موجب بند -1

 .مالک عمل می باشد 1833 سال

تصویب ( 2)بند( 2)و تبصره(ث)تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء( 1)به موجب تبصره بند -2

سازمان  1/1/31مورخ  211-3891/1131موضوع بخشنامه شماره ) 21/8/31ها مورخ 88911ت /12239نامه شماره 

تنفیذ  1831و  1831برای سالهای  1839حی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصال( 182)و ( 32)در مورد موارد ( متبوع 

 .شده است

مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدراالشاره نیامده است، بر اساس ( 8)بند(الف)طبق جزء -8

ای صنعتی و معدنی موضوع در موارد واحده 81/1/32ها مورخ 23338ت /21812فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 

شروع شود، همچنان تا پایان  1833اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ( 182)ماده 

 .دوره ده ساله مالک عمل خواهد بود

مذکور آمده مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه ( 1)بند( 1)به موجب تبصره -1

 .است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود

مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، مالک اعمال تسهیالت و ( 2)طبق بند – 1

وده آنها تأثیری در تداوم اعمال حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محد

 .تسهیالت و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت

   محمد قاسم پناهی

 (معاون فنی و حقوقی)

 ها 81931ت /11211:شماره

 19/91/1833: تاریخ

 :پیوست

http://www.accpress.com/news/1389/06/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81/
http://www.accpress.com/news/1389/06/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8/
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معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی -وزارت كشور -وزارت صنایع و معادن -وزارت امور اقتصادی و دارایی

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -رییس جمهور

 معاونت برنامه ریزی و 23/2/1831مورخ  11211/199بنا به پیشنهاد شماره  29/2/1833هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 :نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران  -1

فته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یا

 .نامیده می شود“ مناطق کمتر توسعه یافته ” مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، . گردند

اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،( 3)و ( 1)قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح جدول شماره -الف

از درآمد حاصل از ( 2۵)کل کشور به منظور اختصاص دو درصد 1831فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه سال 

 .-1831مصوب  -صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور

 . -1839مصوب  –اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ( 182)و ( 32)مواد  -ب

تنفیذ شده ) -1813مصوب  -قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( 19)ماده -پ

 (.-1838مصوب  -قانون برنامه چهارم توسعه( 198)به موجب ماده

عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین  قانون الزام دولت برای جبران -ت

 .-1831مصوب  -کشور است

 .-1811مصوب  -اصالحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ″1”بند -ث

تماعی و فرهنگی قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اج( 8)ماده” الف“بند ( 8)تبصره  -ج

 .-1831مصوب  -قانون اساسی( 11)جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم

 .-1831مصوب  -قانون مالیات بر ارزش افزوده( 83)ماده( 8)تبصره -چ

 .-1831مصوب  -قانون مدیریت خدمات کشوری( 28)ماده( 2)تبصره -ح

 .-1831مصوب  -انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق موادی به ق( 21)ماده -خ

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و ( 1)مقررات استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی موضوع ماده -د

 .-1838مصوب  -فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب  -1تبصره

 .نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود

تصویب نامه شماره ( 1)تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده -2تبصره

روستایی، موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی  13/3/1831ها مورخ 81218ت/111992

 .مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند

محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، مالک اعمال تسهیالت و  -2

تداوم اعمال حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در 

 .تسهیالت و حمایت های یاد شده نخواهد داشت

 :نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود -8

در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی  81/1/1832ها مورخ 23338ت/21812فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره  -الف

شروع می شود، همچنان  1833اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ( 182)موضوع ماده 

 .تا پایان دوره ده ساله مالک عمل خواهد بود

تسهیالت اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  -ب

 .یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد از تسهیالت 1831

از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و  1831سهم تخصیص یافته سال  -پ

موضوع )و معافیت مالیاتی ( مه سوم توسعهقانون برنا( 19)موضوع ماده )عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی 

این تصویبنامه ( 1)و تسهیالت موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند ( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم( 32)ماده 

برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 

 .قابل اعمال است 1831

این تصویب نامه مالک ( 1)فهرست پیوست این تصویب نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در بند -1

 .عمل می باشد

 .مالک عمل می باشد 1833مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال  -1

ها مورخ 88911ت /12239تصویب نامه شماره  (2)بند( 2)و تبصره( ث)مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء  -تبصره

 .تنفیذ میشود 1831و 1831این تصویب نامه برای سالهای ( 1)در مورد قوانین و مقررات موضوع بند 21/8/31
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معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و  -1

س رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از معاونت حقوقی و امور مجل

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت 

رای تصمیم گیری به هیئت وزیران زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصالحات ضروری ب

 .ارائه نماید

 پرویز داودی

 معاون اول رییس جمهور
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 (شهرستانها و بخشها و دهستانهای استان اصفهان)فهرست مناطق كمتر توسعه یافته در امور حمایتی 

 اصفهان شهرستان كمتر توسعه یافته استان 

  فریدونشهرهرستان ش -1

 خور و بیابانک شهرستان  -2

 

 بخشهای كمتر توسعه یافته استان اصفهان 

 آران و بیدگلاز توابع شهرستان  كویراتبخش  -1

 اردستاناز توابع شهرستان  زوارهبخش  -2

 اصفهاناز توابع شهرستان  جرقویه سفلیبخش  -3

 اصفهاناز توابع شهرستان  جرقویه علیابخش  -4

 چادگاناز توابع شهرستان  چنارودبخش  -5

 سمیرماز توابع شهرستان  پادنابخش  -6

 سمیرماز توابع شهرستان  مركزیبخش  -7

 فریدناز توابع شهرستان  بوئین و میاندشتبخش  -8

 نائیناز توابع شهرستان  انارکبخش  -9

 



ري استان اصفهان                                  مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان                      طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهي گذا

23 

 

 دهستانهای كمتر توسعه یافته استان اصفهان 

 اردستاناز توابع شهرستان  مركزیاز بخش همبرات  دهستان -1

 اردستاناز توابع شهرستان  مركزیاز بخش  برزاوند دهستان -2

 اردستاناز توابع شهرستان  مركزیاز بخش  علیا دهستان -3

 اردستاناز توابع شهرستان  مركزیاز بخش  كچو دهستان -4

 اصفهاناز توابع شهرستان  جلگهاز بخش  (ع)امامزاده عبدالعزیز  دهستان -5

 اصفهانابع شهرستان از تو كوهپایهاز بخش  تودشک دهستان -6

 اصفهاناز توابع شهرستان  كوهپایهاز بخش  جبل دهستان -7

 اصفهاناز توابع شهرستان  كوهپایهاز بخش  زفره دهستان -8

 اصفهاناز توابع شهرستان  كوهپایهاز بخش  سیستان دهستان -9

 برخواراز توابع شهرستان  حبیب آباداز بخش  برخوار شرقی دهستان -11

  چادگاناز توابع شهرستان  مركزیاز بخش  كاوه آهنگر دهستان -11
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 فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده در سطح شهرستان: قسمت دوم
 مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در زمینه كشاورزی

ف
دی

ر
ژه 
رو

د پ
ک

 

 عنوان پروژه

ژه
رو

ی پ
صل

ل ا
صو

ح
م

 

ظرفیت 

 پروژه

 (نفر)اشتغال دوره بهره برداری 
سرمایه گذاری مورد نیاز 

 (میلیون ریال)

محل 

تقریبی 

اجرای 

 پروژه

کارگر 

 ساده

کارگر 

 ماهر
 تکنسین

کارمندان 

 اداری
 در گردش ثابت جمع متخصصین

1  
پایانه گل و 

 گیاه استان
 شاخه

51 

 میلیون 
     31 231111   

2  
پایانه گل و 

 گیاه استان
 نشا

151 

 میلیون 
     61 231111   

3  
پایانه گل و 

 گیاه استان

گلدان 

 آپارتمانی

51 

 میلیون 
     31 231111   

4  
پایانه گل و 

 گیاه استان

درخت و 

 درختچه

61 

 میلیون 
     31 231111   

5  
مرکز مشاوره 

 باغ و مزرعه
   91 8       مشاوره 
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 8صفحه  مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در زمینه صنعت
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ظرفیت 

 پروژه

 (نفر)اشتغال دوره بهره برداری 
سرمایه گذاری مورد نیاز 

 (میلیون ریال)

محل 

تقریبی 

اجرای 

 پروژه

کارگر 
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 ماشین

 آْالت فرش بافی

      41 15111   

   95 3       تولیدی کارگاه  خیاطی  4
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   91 6       لباس تولید لباس کودک  21

   61 7       خدماتی چاپ بر روی کاال  21

   71 7       پرده کارگاه پرده دوزی  22
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کارگاه نقشه کشی 

 ینترنتیا
   31 8       خدماتی

   111 8       خدماتی کارگاه تعمیر مبل  9

   61 5       خدماتی پیرایشگاه مردانه  11

 


