
 

و عشایری روستایی  توسعه اشتغالاولویت دار تسهیالت  رسته های   

 

 رسته های بخش صنعت 

  صنایع دستی
فرآوری محصوالت معدنی  کوچک 

 مقیاس

ساخت ماشین آالت و ادوات و 

 مکانیزاسیون  کشاورزی
 پوشاک* کفش و مصنوعات چرمی* مبلمان و مصنوعات چوبی* فرش دستبافت  و دستبافته ها 

هزار نفر  10سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهر های زیر و یا  )غیر صنعتی(فقط واحدهای صنفی *    

 

 رسته های بخش کشاورزی  

بندی میوه، سبزی، بسته

نان، ادویه و خشکبار 

  صادراتی

 کشت نهال و بذر
 محصوالت

 گلخانه ای  

 صنایع غذایی و تبدیلی

 ی کشاورزی  تکمیل
 شیالت و آبزیان

 پرورش  و فرآوری طیور**

 وزنبورعسل

 گذار()غیر از مرغ گوشتی و تخم

پروش دام  سبک و *

 سنگین 

سردخانه و نگهداری 

 محصوالت
 زعفران و گیاهان دارویی

  می مناطق دارای اولویت می باشند . در تما شرکتهای کشت  و صنعت یکپارچه )مدیریت زنجیره تولید و ارزش (  فارغ از نوع محصول کشاورزی 

 .،صرفا برای دامداری صنعتی و یا همراه با اصالح نژاد می یاشدطرح های پرورش دام سبک ،سنگین*

 شود.گذاری )مشتمل بر شتر مرغ، بوقلمون، بلدرچین و غیره( محدود میپرورش طیور صرفاً به واحدهای تولیدی طیور غیر از مرغ گوشتی و تخم**

 

 

 رسته های بخش خدمات   

 خدمات مدرن سازی 

تعمیر ماشین آالت و ادوات و 

 مکانیزاسیون  کشاورزی 

 خدمات ورزشی
فناوری اطالعات 

 )محتوا( 

خدمات بازرگانی  و بازاریابی 

 محصوالت کشاورزی و دامی 

خدمات حمل و نقل و 

 لجستیک 

و  گردشگری

 طبیعت گردی

خدمات تخصصی و فنی مهندسی 

 دامپزشکی و گیاهپزشکی کشاورزی،
 بوم گردی 

 

توسعه نرم 

افزارها  و 

 یها یفناور

در حوزه  نینو

 سالمت

توسعه و گسترش 

خدمات سالمت در 

 یمشاغل خانگ

 یتوسعه و گسترش طب سنت

 یعلم

 (یدولت ری) غ

توسعه و گسترش خدمات 

 یبهداشت

 ی(دولت ری) غ

 یمراقبت ها

 سالمت جامعه نگر
 سالمت یتوسعه گردشگر

ته رس

های برنامه

 حوزه سالمت

 

 های تعریف شده در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد.های رسته فعالیتهای فوق، امکان استفاده عشایر و متقاضیان فعال در بخش عشایری کشور از ظرفیتدر کلیه رسته*

 

 
 

 


