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 قسمت اول: معرفی قابلیتهای شهرستان

 موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان

 مختصات جغرافیایی و همجواریها:

تان سرایان از شمال وشمال شرق به بخش کاخک شهرس .شهرستان سرایان در شمال غربی استان خراسان جنوبی واقع است 

شهرستان گناباد وبخش نیمبلوک شهرستان قاینات ، از شرق به بخش سده شهرستان قاینات ، از جنوب به بخش خوسف شهرستان 

 بیرجند واز جنوب غربی به بخش دیهوک شهرستان طبس واز شمال غرب به شهرستان فردوس محدود می شود.

کیلومتری مرکز استان) شهرستان بیرجند (واقع شده است که دردشتی هموار در حاشیه کویر در دامنه  ۰۶۱ر شهرستان سرایان د

 ۸۰درجه و ۱۱دقیقه طول شرقی ودر  ۱۰درجه و ۸۵این شهرستان در  ۱جنوب غربی رشته کوه زابری معروف به شتران قرار دارد 

 متر می باشد. ۰۱۵۱دریا دقیقه عرض شمالی قرار داشته وارتقاع متوسط آن از سطح 

 وسعت شهرستان:                                     کیلومتر مربع

 وضعیت اقلیمی

 میانگین بارندگی درسال                                          میلیمتر

 میانگین درجه حرارت در سال                                       سانتیگراد

های یخبندان در سال                                  روزتعداد روز  

 جمعیت و جوامع

سرایان نام شهر مرکز شهرستان:  

هزار نفر                                         0931جمعیت مرکز شهرستان در سال   

                    تعداد                      شهر         تعداد و نام سایر مراکز شهری شهرستان:

سه قلعه -آیسک -سرایان :به نامهای  

  تعداد آبادیهای شهرستان:
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شهرستان جمعیت  

 شرح شهرستان نقاط شهری نقاط روستایی

)هزار نفر(30جمعیت در سال  32493 22245 10248  

 

 وضعیت زیرساختهای فیزیکی در شهرستان

 منابع تامین آب در شهرستان

نی                                میلیون متر مکعبمنابع آب زیرزمی  

میلیون متر مکعب       منابع آب سطحی قابل استفاده                         

  تعداد مشترکین آب شهری در شهرستان

 قیمت فروش هر متر مکعب آب

 شرح آب کشاورزی آب صنعتی آب شرب

 پلكاني:

0<x≤5         0920 

5<x≤00        0230 

00<x≤05       9550 

05<x≤90      3990 

90<x≤95     0500 

95<x≤30     5000 

30<x≤35     2550 

35<x≤00    09050 

00<x≤05    95500 

x>50         50000 

 و...

 

 قیمت فروش هر متر مكب آب  

       

 

 

 

2000 

6 

9374 
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 کیفیت آب شرب در مرکز شهرستان:

 ندارد                   روبی:        دارد  آلودگی میک      

  140-150حدودا   سختی آب:

1300-1400حدودا  هدایت الکتریکی:  

 کیفیت آب صنعتی در شهرستان:

 سختی آب:

ندارد ذرات معلق در آب:  

 کمبود آب در شهرستان

   ندارد                        کمبود فصلی:     دارد        

      وجود ندارد         :     وجود دارد   کمبود مقطعی آب      

 

 

 وضعیت دسترسی به برق در شهرستان

 

یک عدد تعداد پست های فشار قوی موجود در شهرستان:  

0 روزهای قطعی برق در سال گذشته:  

      ندارد         :     دارد   وضعیت نوسان ولتاژ برق       

: ظرفیت های بالقوه برای تامین برق صنعتی و کشاورزی      

      داردنوجود     د دارد      وجو       
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 هزینه های انشعاب برق

 

 بهای متوسط هرکیلو وات ساعت برق در شهرستان

 

 

توضیح: توچه شود که قیمتهای پلکانی در اینجا مورد نظر نیست، بلکه مقصود متوسط هزینه هر کیلو وات 

 برق مصرفی است.

 

 وضعیت دسترسی به گاز در شهرستان 

 تعداد نقاط شهری دارای شبکه گازرسانی 

   سانیتعداد نقاط روستایی دارای شبکه گازر

مدت انتظار برای اتصال به شبکه گاز:                               روز   

 مدت انتظار برای نصب کنتور و رگوالتور                                 روز 

 

 

 

 

 

 

 

آمپرتک فاز خانگی93 آمپرسه فاز خانگی32  آمپرتک فاز خانگی32   شرح 
 

01886111 32252111 6252111 
 هزینه های انشعاب برق)ریال(

 

 شرح خانگی عمومی کشاورزی صنعتی تجاری

 بهای متوسط)ریال( 21802 586 028 557 0390

3 

7 

90 
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 هزینه انشعابات گاز در شهرستان:

 ردیف زیربنای مفید حداکثر مصرف تعداد واحد ظرفیت کنتور قیمت )ریال(

9000000 G0 0 5 050 1 

3300000 G5 9 00 950 2 

5300000 G00 0 05 500 3 

0350000 G05 5 95 000 4 

03350000 G95 00 00 0300 5 

90500000 G00 05 55 9000 6 

33000000 G55 90 000 3000 7 

53000000 G000 30 050 5000 8 

 توضیح : مصرف برحسب متر مکعب مد نظر می باشد.

پوند،مشترک عمده  32/1متر مکعب و یا با فشار مورد نیاز بیش از  081با مصرف بیشتر از  مشترکین

محسوب شده و برای برخورداری از گاز طبیعی باید به واحد گازرسانی به صنایع عمده و مجتمع های 

 مسکونی شرکت گاز استان مراجعه نمایند .

 بهای متوسط هر متر مکعب مصرف گاز در شهرستان

 شرح خانگی کسب و خدمات کشاورزی صنعتی سایر

 بهای متوسط)ریال( 0611 0911 331 0111 612

 08توجه شود در بخش تعرفه خانگی حداکثر متوسط قیمت به اعضای هر متر مکعب در ماههای سرد سال )توضیح: 

وع اقلیم و پله مصرف هر فروردین ماه سال بعد (درج شده ،بدیهی است میزان گاز بهاء بر اساس ن 02تا  39آبان سال 

مشترک متفاوت خواهد بود و همانطور هم که در باال ذکر شد رقم مندرج در جدول ،حداکثر متوسط هزینه هر متر 

 مکعب گاز مصرفی با شرایط عنوان شده می باشد.

یر در سایر بخش ها نیز با توجه به اختالف گاز بهاء در فصول گرم و سرد سال تعرفه های ذکر شده ،مقاد

 متوسط گاز بهاء مصرفی می باشد.

 091مبلغ  39ماده واحده قانون بودجه سال  3همچنین عالوه بر نرخ های فوق ، بر اساس بند )ح( تبصره 

 ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی دریافت می گردد.
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 وضعیت دسترسی به تلفن در شهرستان

حد اکثر هرستانمدت انتظار برای دریافت انشعاب تلفن در ش  روز   

 هزینه انشعاب:  ریال 

: ثابت هزینه متوسط مکالمات تلفنی ریال در دقیقه   

 شرح نرخ

ریال در دقیقه 30  درون استانی 
 نرخ مکالمات ثابت

ریال در دقیقه 330  خارج استانی 

ریال در دقیقه 550  دائمی 
 نرخ مکالمات همراه اول

ریال در دقیقه 550  اعتباری 

 

نتن دهی تلفن همراه در نواحی مختلف شهرستان بر حسب درصدوضعیت آ  

 

درصد     شهری                                        درصد              روستایی  

 

 تعداد مراکز زیر پوشش اینترنت در شهرستان بر حسب درصد

درصد     روستایی          شهری                                    درصد          

 

 وضعیت دسترسی به اینترنت پر سرعت) درصد(:  

 

 

 

 

4 
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 وضعیت راه های زمینی شهرستان

 نوع راه ها کیلومتر

 طول بزرگراهها 1

 طول راههای اصلی آسفالته 76

 طول راههای فرعی 37

 وضعیت حمل و نقل جاده ای در شهرستان:

 وجود ندارد         :     وجود دارد       بنگاههای باربری در شهرستان  

 هزینه حمل هر تن کیلومتر بار از مرکز شهرستان به مرکز استان:                                     ریال

 هزینه حمل هر تن کیلومتر بار از مرکز شهرستان به نزدیکترین بندر صادراتی:                              ریال

ترمکیلو                  فاصله تا مرز افغانستان )پترگان( کترین مرز زمینی:فاصله مرکز شهرستان از نزدی  

 وضعیت حمل و نقل ریلی در شهرستان:

      وجود ندارد           ایستگاه راه آهن در شهرستان:     وجود دارد 

 فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین ایستگاه راه آهن و نام ایستگاه

فاصله:                                کیلومتر                                                               نام ایستگاه:      

 وضعیت حمل و نقل هوایی در شهرستان:

      وجود ندارد           فرودگاه در شهرستان:     وجود دارد 

گاهفاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین فرودگاه و نام فرود  

 کیلومتر                                نام فرودگاه:                                                                   فاصله: 

       

پرواز در هفته 6تعداد پرواز هفتگی بیرجند به مقصد تهران :   

پرواز در هفته 0تعداد پرواز هفتگی بیرجند به مقصد مشهد :   

:حمل و نقل دریایی در شهرستانوضعیت   

بندرعباس : نام نزدیکترین بندر تجاری به شهرستان  

 فاصله جاده ای مرکز شهرستان با بندر فوق:                                   کیلومتر

 

 160 بیرجند

1069 

300.000 

800.000 

 بجستان 80

254 
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 شهرکهای صنعتی فعال و در دست احداث در شهرستان و امکانات آنها

 

دسترسی به 

ساختمان 

صنعتی پیش 

 ساخته

یمت هر ق

متر مربع 

در زمین 

 شهرک

 ) ریال(

دسترسی 

 به گاز

دسترسی 

 به برق

دسترسی 

 به تلفن

دسترسی 

 به آب

وضعیت 

راه 

دسترسی 

 به شهرک

امکان 

تهیه زمین 

صنعتی 

 در شهرک

وسعت 

 شهرک

 )هکتار(

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 ) کیلومتر(

نام 

شهرک، 

ناحیه یا 

 مجتمع

 دارد دارد دارد دارد دارد 020000 دارد
وجود 

 دارد
00 5 

ناحیه 

صنعتي 

 سرایان

 

فناوری موجود و امکانات آنها مراکز رشد واحدهای  

سایر تسهیالت 

 موجود در پارک

آزمایشگاه های مشترک موجود 

 در پارک

تعداد واحدهای 

 مستقر در پارک

قیمت هر متر 

 مربع زمین

دسترسی 

 به زمین

 وسعت

 ) هکتار(
 نام

و  رایانه، سایت ، میز

 ملزومات اداری

امكان استفاده از آزمایشگاهها و 

کارگاههای مراکز عالي و آموزش و 

 پرورش فراهم شده است

واحد فعال 0  

واحد در حال  5

 شكل گیری

ریال 00000  نیم هكتار دارد 
مرکز رشد 

 واحدهای فناور

 

43-44وضعیتهای آموزش عالی در شهرستان در سال تحصیلی   

شته تحصیلیتعداد ر تعداد دانشجو  نام دانشگاه 

 دانشگاه علمي کاربردی 0 050

 پیام نور 00 959

 دانشكده کشاورزی 3 055

 جمع  
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43-44ظرفیتهای آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان در سال تحصیلی   

 

تعداد هنرجویان هنرستان 

 های کار و دانش

تعداد هنرجویان هنرستان  رشته های تحصیلی

ای های فنی و حرفه  

 رشته های تحصیلی

نفر در سال 00  

نفر سال 00  

نفر در سال 00  

 

 اتومكانیك

 برق ساختمان

 تاسیسات

نفر در سال 90  

نفر در سال 30  

نفر در سال 00  

نفر در سال 50  

نفر در سال 00  

نفر در سال 00  

نفر در سال 50  

نفر در سال 00  

کارفرمابنا به درخواست   

 اتومكانیك

 برق ساختمان

 تاسیسات

 قالي بافي

 رشته های کشاورزی

 صنایع دستي

 کامپیوتر

 الكترونیك کار

 رشته های صنفي

 

 کم و کیف نیروی انسانی در شهرستان

 

0939وضعیت نیروی انسانی در شهرستان در سال   

 نرخ بیکاری

 )درصد(

ساله و  جمعیت ده جمعیت)هزارنفر(

 بیشتر) هزارنفر(
 شرح

لجمعیت فعا جمعیت شاغل جمعیت بیکار  

 شهرستان   0000  

 مناطق شهری   200  

  000   
مناطق 

 روستایی
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()درصد3131وضعیت سواد نیروی انسانی در شهرستان در سال   

 باسواد
 جمع بیسواد

شاخصهای کلیدی 

 بازار کار
 جنس

 ابتدائی سیکل دیپلم لیسانس فوق و باالتر

 جمعیت شاغل 500  30 050 900 050 00

 جمعیت بیکار 050  03 39 53 00 0 زنان

 جمعیت فعال 9000      

 جمعیت شاغل 0000  090 300 000 050 90

 جمعیت بیکار 950  30 05 25 55 0 مردان

 جمعیت فعال 5000      

 

 محدودیت های اجتماعی و فرهنگی کار زنان در بیرون منزل:

   وجود ندارد            وجود دارد          

 

 

 

3131کارگران در شهرستان در سال روزانه د دستمز  

 

 نوع تخصص زمان مبلغ مزد و حقوق)ریال(

 کارگران ساده ساختمانی 0323 909250

 بنا 0323 900000

 تکنسین 0323 953500

 مهندس 0323 390000

 کارمند دفتری لیسانسیه 0323 900000

 کارگر صنعتی ماهر 0323 953500
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ی سرمایه گذارانانگیزش های مالی برا  

 قوانین و مشوقهای مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاری:

مشوقهای مالیاتی، بخشی از مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم می باشد که به جهت ایجااد انگیازه در امار    

توسعه سرمایه گذاری) در مناطق مختلف و باالخص ناواحی توساعه نیافتاه(، توساعه و بازساازی واحادهای       

سعه صادرات محصوالت تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکاز  موجود، تو

تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است. عمده حمایتهاای بعمال آماده در چهاارچوب ماواد       زدایی صنعتی

 قانونی عبارتند از:

 و عسال  زنبور و ماهی پرورش دامداری، دامپروری، کشاورزی، های فعالیت کلیه از حاصل درآمد – 60ماده 

 نخایالت  و قبیل هر از اشجار باغات جنگلها، و مراتع احیای داری، نوغان ماهیگیری، و صیادی طیور، پرورش

 .باشد می معاف مالیات پرداخت از

 فهرسات  طباق  یافتاه  توساعه  کمتر درمناطق شاغل کارکنان حقوق مالیات% ( 21) درصد پنجاه – 33ماده 

 .شود می بخشوده کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 یاا  تولیادی  واحادهای  در معادنی  و تولیدی های فعالیت از ناشی ابرازی مالیات مشمول درآمد – 093ماده 

 آن برای ذیربط های وزارتخانه طرف از بعد به 0960 سال اول از که خصوصی و تعاونی های بخش در معدنی

اریخ شاروع بهاره بارداری یاا     تا  از شاود،  می منعقد فروش و استخراج قرارداد یا صادر برداری بهره پروانه ها

%( و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در 61استخراج به میزان هشتاد درصد )

 ( این قانون معاف هستند.012%( و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده )011صد )

وم توساعه اقتصاادی، اجتمااعی و    سا  برناماه  مادت  بقیه برای یافته وسعهت کمتر مناطق فهرست – 0تبصره 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مادیریت و برناماه ریازی    
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تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  و صنعت، معدن و تجارتانه های امور اقتصادی و دارایی کشور و وزارتخ

 رسد.

رآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصاد و  د شامل ماده این موضوع های معافیت –3ره تبص

بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکاز اساتانها و شاهرهای    

 دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود.

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از برداری بهره پروانه دارای جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات یهکل –9تبصره 

 .هستند معاف متعلق مالیات درصد 21 پرداخت از سال هر

وع ایان مااده و همچناین    موض معاف واحدهای برداری بهره شروع تاریخ تعیین به مربوط ضوابط –7تبصره 

این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائای و صانایع ومعاادن    ( 3تعیین محدوده موضوع تبصره )

 تعیین و اعالم می گردد.

 کاارگری،  صایادان،  کشااورزی،  عشاایری،  روساتائی،  تعااونی  هاای  شارکت  درآماد  صد در صد –099ماده 

 اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است. و آموزان دانش و دانشجویان کارمندی،

 نوساازی  و بازسازی و توسعه برای که خصوصی و تعاونی های شرکت ابرازی سود از قسمت نآ – 096ماده 

واحدهای جدید صانعتی یاا معادنی در آن ساال      ایجاد یا خود معدنی و صنعتی موجود واحدهای تکمیل یا

بالً این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که ق 012درصد مالیات متعلق موضوع ماده  21مصرف گردد از

اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معادنی جدیاد در قالاب طارح سارمایه گاذاری معاین از        

وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد 

د شارکت مای تواناد از معافیات     بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باش

مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد ماذکور و یاا   

 باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.
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  –070ماده 

 بخاش  محصاوالت  و صانعتی  کاالهاای  شاده  تماام  محصاوالت  صاادرات  از حاصال  درآمد صددرصد –الف 

صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و  و( مرتع و جنگل شیالت، وطیور، دام باغی، زراعی، محصوالت شامل) کشاورزی

پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهاداف صاادرات کاالهاای    

 غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

امور اقتصاادی و دارایای،    های وزارتخانه پیشنهاد به برنامه هر طول در ماده این مشمول کاالهای هرستف   

 به تصویب هیأت وزیران می رسد.صنایع و معادن  و وزارت کشاورزیبازرگانی، کشاورزی و جهاد 

 مای  یاا  شاده  وارد ایاران  به ترانزیت صورت به که مختلف کاالهای صادرات از حاصل درآمد صددرصد –ب 

 می شوند از شمول مالیات معاف است. صادر آن روی بر کاری انجام با یا ماهیت در تغییر بدون و شوند

زیان حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات در مورد کساانی کاه غیار از اماور صاادراتی فعالیات        -تبصره

 اهد شد.دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخو

ای تعاونی و اتحادیه های تولیادی  ه شرکت و دستی صنایع و دستباف فرش های کارگاه درآمد –073ماده 

 مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

( از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهاایی کاه در بورساهای کااالیی     ٪01معادل ده درصد) –079ماده 

( از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله ٪01درصد) پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده

( ازمالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای ٪2در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج)

معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خازجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تاا ساالی کاه از فهرسات     

حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی تهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها شرک

که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یاا بازارهاای خاارج از باورس داخلای یاا خاارجی        
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(  سهام شناور  آزاد ٪31صد )پذیرفته شود درصورتیکه در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست در

 داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

 مهمترین معافیتهای مالیاتی

 ردیف فعالیت مدت زمان فعالیت میزان معافیت) درصد(

 0 کشاورزی دائم 011

سال 7 61  3 صنعتی و معدنی 

سال 01 011 **طق محرومصنعتی ومعدنی در منا   9 

سال 31 011  7 مناطق آزاد تجاری، صنعتی 

 2 تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دائم 21

 8 صادرات کاالها و خدمات دائم 011

 

نسبت به کسب پروانه بهره برداری از معادن و راه اندازی  37تا  31** افرادی که در طول برنامه پنجم توسعه یعنی از سال 

ساله می شوند. 31درصدی  011مناطق محروم اقدام کرده یا می کنند، مشمول این معافیت مالیاتی  واحدهای تولیدی در  

 مشوقهای سرمایه گذاری خارجی:

یابی به منابع مالی خارجی به منظور ایجاد و  های خارجی دست گذاری هدف از جلب و حمایت از سرمایه

اده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء تکمیل واحدهای تولیدی، انتقال تکنولوژی برتر و استف

سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء کیفیت محصوالت صنعتی و دسترسی به بازار های صادراتی بوده و برای 

صورت  برد این امر در راستای رشد درآمد ملی و عمران و آبادانی کشور ورود سرمایه در انواع مختلف به پیش

آالت و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی و قطعات منفصله، حق اختراع، دانش فنی،  سرمایه نقدی، ماشین

های  است و عمده مشوق عالیم تجاری، خدمات تخصصی و سایر موارد مجاز مورد توجه و حمایت واقع شده
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های خارجی استخراج گردیده  نامه مربوط به جذب و حمایت از سرمایه حاکم در این بخش از قانون و آئین

  ه به شرح زیر ارایه می گردد:ک

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

های تولیدی داخلی موجود  گذاران و بنگاه ا و تسهیالتی که برای سرمایهه حمایت بوده و کلیه حقوق، معافیت

های خارجی نیز خواهد بود چنانچه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه  گذاران بنگاه است شامل سرمایه

کند.صاحب سرمایه مجاز است که  سلب مالکیت شود دولت جبران عادالنه خسارت وارده را تضمین می

نامه مقرر گردیده به  کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آئین  ژه حاصل از بههرسال سود وی

همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است از کشور خارج کند در صورتی که 

فروش یا واگذاری  گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت سرمایه

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

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

 مربوطه صادر نمایند.

 57/3/00مورخ  00789/ت 0980نامه شماره  موضوع تصویب 0ل اولویت بند هایی که مشمو غیر از فعالیت

های صنعتی و معدنی با مشارکت  گردد سایر فعالیت هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می

  خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است. افزایش سنوات، معافیت 

تواند سرمایه یا  های خارجی می جلب و حمایت سرمایه 9از ماده  0گذار خارجی با رعایت تبصره  سرمایه

گذار داخلی یا خارجی و یا هیأت  الشرکه خود را با موافقت سرمایه بخشی از سرمایه خارجی، یا سهم

 گذار خارجی واگذار نماید. گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه ایهسرم
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 تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

امور را به شرح زیر به وزارت  01/7/66ها مورخ 98132/ت58327معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه شماره         

 و جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت – کشور وزارت – معادن و صنایع وزارت –اقتصادی و دارایی 

 ت:اس نموده اعالم جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

ریزی و  امهمعاونت برن 33/3/0965مورخ  05325/011بنا به پیشنهاد  31/3/0966هیئت وزیران در جلسه مورخ 

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

که تائید شده به مهر پیوست تصویبنامه  پیوست فهرست در مندرج دهستانهای و ها بخش شهرستانها، – 0نمود: 

ر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمت

مناطق کمتر توسعه "گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویبنامه،  مقررات زیر تعیین می

 شود. نامیده می "یافته

 اقتصادی، عهتوس چهارم برنامه قانون( 6) و( 7) شماره جداول اصالح قانون به تبصره یک الحاق قانون –الف  

%( 3) درصد دو اختصاص منظور به کشور کل 0962 سال بودجه قانون و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

های محروم  یز و گازخیز و شهرستانها و بخشنفتخ استانهای به طبیعی گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از

 .-0968 مصوب –کشور 

 . - 0961 مصوب – مستقیم مالیاتهای قانون یاصالح( 093) و( 33) مواد – ب 

 – 0953 مصوب – ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 21) ماده – پ 

 (.-0969 مصوب –نون برنامه چهارم توسعه قا( 019) ماده موجب به شده تنفیذ)

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

 .  - 0960 مصوب – است کشور میانگین

 . - 0958 مصوب – ایران صنعتی شهرکهای شرکت تأسیس به راجع قانون اصالحی "7" بند – ث
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 فرهنگی و اعیاجتم اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 9) ماده "الف"( بند 9) تبصره – ج 

 – چ.  - 0968 مصوب – اساسی قانون( 77) چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای و ایران اسالمی جمهوری

( قانون مدیریت 39( ماده )3تبصره ) – ح.  - 0965 مصوب – افزوده ارزش بر مالیات قانون( 96) ماده( 9) تبصره

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون( 37) ماده – خ.  - 0968 مصوب –خدمات کشوری 

 .  - 0967 مصوب – دولت

 اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون(0) ماده موضوع ارزی ذخیره حساب تسهیالت از استفاده مقررات – د

 .  -0969 مصوب –هنگی جمهوری اسالمی ایران فر و

 شامل مورد حسب است آمده تصویبنامه این پیوست فهرست در شبخ یا شهرستان نام که مواردی در – 0 تبصره

 . بود خواهد نیز آنها تابعه دهستانهای و شهری نقاط بخشها،

( تصویبنامه شماره 8ه )ماد مطابق آن در موجود واحدهای و روستایی صنعتی نواحی تمامی – 3 تبصره

ون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، نامه اجرایی قان موضوع آیین 06/3/0962ها مورخ 92329/ت008113

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

ک اعمال تسهیالت و مال پیوست، فهرست موضوع دهستانهای و ها بخش شهرستانها، فعلی جغرافیایی محدوده – 3 

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

 های یاد شده نخواهد داشت. تسهیالت و حمایت

 شود:  یم تکلیف تعیین زیر شرح به. است نیامده پیوست فهرست در آنها نام که قبلی یافته توسعه کمتر نقاط – 9 

 و صنعتی واحدهای ردمو در 90/7/0963 مورخ ها36639ت/30953 شماره تصویبنامه ضمیمه فهرست –الف 

 شروع 0966 تیر پایان تا آنها از برداری بهره که مستقیم مالیاتهای قانون اصالحی( 093) ماده موضوع معدنی

سهیالت اعطایی از حساب ذخیره ارزی در ت – ب. بود خواهد عمل مالک ساله ده دوره پایان تا همچنان شود، می

از تسهیالت یاد شده استفاده نموده  0965حقوقی که تا پایان سال مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و 

 باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. 
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درات نفت خام و گاز طبیعی در امور صا درصد دو از حاصل درآمد محل از 0965 سال یافته تخصیص سهم –پ 

( قانون برنامه سوم توسعه( و معافیت 21وارض دولتی )موضوع ماده )زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و ع

( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم( و تسهیالت موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در 33مالیاتی )موضوع ماده )

است، براساس ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده  ( این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش0بند )

 قابل اعمال است. 0965ضوابط قبلی تا پایان سال 

 تصویبنامه این( 0) بند در مندرج دولت، حمایتی مقررات و قوانین برای فقط تصویبنامه، این پیوست فهرست – 7 

 .باشد می عمل مالک

 جزء موضوع فهرستهای اعتبار مدت –باشد. تبصره  مالک عمل می 0966اد این تصویبنامه از ابتدای سال مف – 2 

 مقررات و قوانین مورد در 37/9/0967 مورخ ها99120ت/03331 شماره تصویبنامه( 3) بند( 3) تبصره و( ث)

 . شود می تنفیذ 0965 و 0968 سالهای برای تصویبنامه این( 0) بند موضوع

مور مناطق محروم کشور و ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر ا معاونت برنامه – 8

معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک 

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

گیری به  وط بازنگری نموده و همراه با اصالحات ضروری برای تصمیمزدایی شهرستان، بخش و دهستان مرب محرومیت

 هیئت وزیران ارائه نماید.

    پرویز داودی

 معاون اول رئیس جمهور
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هرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی) بخشها و دهستانهای شهرستان(ف  

 بخشهای کمتر توسعه یافته شهرستان

 آیسک

 سه قلعه

جزء مناطق کمتر توسعه یافته می باشند.شهرستان کلیه بخشهای   

 

های کمتر توسعه یافته شهرستانروستا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسطاق 

 دوست آباد

زنگوئی   

شهید دستغیب    

 چاه غیاث 

 چاه تریخی

 چاه طالب

 بنی خانیک

بغداده   

حجت آباد   

چرمه   

خورزاد    

 سراب

دره پر    

 دوحصاران

عمروئی   

کریمو   

مصعبی    

نرم   

نوبهار   

نوده   
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 قسمت دوم: فرصتهای سرمایه گذاری شناسایی شده در سطح شهرستان

(1)جدول مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در زمینه کشاورزی  

 توضیحات
محل تقریبی 

 اجرای پروژه

مورد سرمایه گذاری 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

 عنوان پروژه
کد 

 پروژه
 ردیف

 متخصصین جمع ثابت در گردش  
کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

 گوشت مرغ قطعه50000 2 3    09 90000 5000 سطح شهرستان 
پرورش مرغ 

 گوشتي
000 0 

 تن 5 0 0    9 3000 0000 سكآی 
جمع آوری 

 شیر

مرکز جمع اوری 

 شیر
009 9 

 تخم مرغ قطعه 30000 9 0    3 90000 5000 سرایان 
مرغداری 

 تخمگذار
003 3 

 دز 9000   0   0 0000 500 سرایان 
تسهیل تولید 

 مثل

پست تلقیح 

 مصنوعي
000 0 

 قطعه00000 0 0    9 0000 9000 سطح شهرستان 
گوشت 

 بوقلمون
 5 005 ورش بوقلمونپر

 5 005 پرورش شتر گوشت نفر 900 9 9   0 5 3000 5000 سه قلعه 

 5 005 خرید گاو شیری شیر راس 000 5    9 5 90000 5000 سطح شهرستان 

  0    0 09000 5900 سطح شهرستان 
0 

 دستگاه
 0 000 خرید کمباین کمباین
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(2 )جدول مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در زمینه کشاورزی  

 توضیحات
محل تقریبی 

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

 عنوان پروژه
کد 

 پروژه
 ردیف

 متخصصین جمع ثابت در گردش  
کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

  9    9 0000 000 سطح شهرستان 
9 

 دستگاه
 

خرید کدپاش 

 حیواني
002 2 

  9 0 0  0 5000 0000 سرایان 
500 

 تن

بذر 

گواهي 

 شده

واحد بوجاری 

 بذر
000 00 

 9    0 3 3000 0000 سرایان 
50 

 تن

صیفي 

 جات

احداث 

گلخانه سبزی 

 و صیفي

000 00 

  0500 3500 0 0   0 9 
000 

 تن
 میوه

بسته بندی 

میوه و 

 سبزیجات

009 09 

  0500 5000 
 

0 
0   0 9 

50 

 تن
 قارچ

عمل آوری و 

بسته بندی 

 قارچ خوراکي

003 03 

  3000 09000 5 0   0 3 
500 

 تن
 

سردخانه زیر 

 صفر
000 00 

  9000 5000 5 0   9 3 
300 

 تن
 

بسته بندی 

 گوشت و مرغ
005 05 
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(3)جدول  مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در زمینه کشاورزی  

 توضیحات
محل تقریبی 

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

 عنوان پروژه
کد 

 پروژه
 ردیف

 متخصصین جمع ثابت در گردش  
کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

  0000 3000 5 0   0 3 
000 

 تن
 خیار شور

تولید خیار 

 شور
005 05 

  0000 0000 0 0   0 9 
000 

 تن
 زیره

درجه بندی و 

بسته بندی 

 زیره

005 05 

  3000 09000 5 0   9 3 
500 

 تن
 گوشت

کشتارگاه 

 صنعتي طیور
000 00 

  9000 0000 2 0 0  5  3  

ایجاد و توسعه 

و تجهیز 

واحدهای 

مكانیزاسیون 

 کشاورزی

002 02 

   300000       
000 

 دستگاه
 

خرید انواع 

تراکتور و 

 ادوات

090 90 

  دستگاه 9       50000   
خرید بیل 

 مكانیك
090 90 
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 مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در بخش صنعت

 توضیحات
محل تقریبی اجرای 

 پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول اصلی 

 پروژه
 عنوان پروژه

کد 

ف پروژه
دی

ر
 

  
در 

 گردش
 متخصصین جمع ثابت

کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

وجود زعفران 

 در منطقه مرغوب
 ، پستهزعفران تني 5 00 9 0 0 0 05 90000 00000 شهرك صنعتي سرایان

فراوری و بسته 

 بندی زعفران
102 2 

فراوری خاکهای 

 بنتونیت( صنعتي)
 معدني تن30000 02 5 9 9 9 30 95000 5000 شهرك صنعتي سرایان

تولید پودرهای 

 میكرونیزه معدني
101 1 

 فروسیلیسیوم تن00000      050 055000  شهرك صنعتي سرایان 
ساخت آهن و 

 فوالد اساسي
102 2 

 5 3 3 9 9 05 00000 9000 شهرك صنعتي سرایان 
000 

 دستگاه

گاو آهن، علف 

خرد کن، تسطیح 

کن زمین، انواع 

درو گر و 

 خرمنكوب

ین ساخت ماش

 آالت کشاورزی
102 2 

 تن000 2 5 9 9 9 90 90000 0000 شهرك صنعتي سرایان 

انواع دستمال 

کاغذی، پوشك 

 و ...

ساخت کاالهای 

 کاغذی و مقوایي
102 2 
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 مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در بخش صنعت

 

 توضیحات
محل تقریبی اجرای 

 پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول اصلی 

 پروژه
 ن پروژهعنوا

کد 

ف پروژه
دی

ر
 

  
در 

 گردش
 متخصصین جمع ثابت

کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

 2 5 9 9 9 90 33000 5000 شهرك صنعتي سرایان 
م90000

 تر مربع
 کاشي و سرامیك

ساخت محصوالت 

 سفالي و سرامیكي
102 2 

 5 3 3 9 9 05 00000 9000 شهرك صنعتي سرایان 
50000 

 تن
 آرد گندم

تولیدات از دانه 

 های آسیاب شده
102 2 

 تن 9500 2 5 9 9 9 90 00000 9000 شهرك صنعتي سرایان 

انجماد و بسته 

بندی انواع 

 گوشت

تولید، عمل آوری 

و حفاظت از فساد 

 گوشت

102 2 

 و غیرهبنتونیت  95000 00 0 9 9 0 02 950000 5000 شهرك صنعتي سرایان 

خاکهای  فرآوری

صنعتي با تكنولوژی 

 مدرن

102 2 

 صنعتيآهك  30000 00 0 9 9 0 02 050000 5000 شهرك صنعتي سرایان 
واحدتولیدآهك 

 هیدراته
120 20 
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 مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در بخش مسکن و ساختمان

 توضیحات
محل تقریبی 

 روژهاجرای پ

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول اصلی 

 پروژه
 عنوان پروژه

کد 

 پروژه
 ردیف

 متخصصین جمع ثابت در گردش  
کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

اوقاف و امور 

 خیریه

خیابان  -سرایان

 امام خمیني)ره(
 مهمانسرا و مغازه        30000 

ساختمان 

 تجاری
202 2 

اوقاف و امور 

 خیریه

خیابان -آیسك

 صنفي صنعتي
 000000        

ساخت مجتمع 

های صنفي 

 صنعتي

 1 201 صنفي صنعتي

اوقاف و امور 

 خیریه
 سوئیت        90000  روستای مصعبي

زائر سرا 

امامزاده 

 مصعبي

202 2 

اوقاف و امور 

 خیریه
 سوئیت        90000  روستای کریمو

زائرسرای 

امامزاده 

 کریمو

202 2 
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 مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده در بخش هتل و رستوران

محل تقریبی  توضیحات

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(

ظرفیت  اشتغال دوره بهره برداری

 پروژه

محصول اصلی 

 پروژه

عنوان 

 پروژه

کد 

 پروژه

 ردیف

کارمندان  متخصصین جمع ابتث در گردش  

 اداری

کارگر  تکنسین

 ماهر

کارگر 

 ساده

اوقاف و امور 

 خیریه

میدان  -سرایان

 قائم

تاالر و مجتمع         000000 

 تجاری مسكوني

 0 000 تاالر
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در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده  
 توضیحات

محل تقریبی 

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 اشتغال دوره بهره برداری

ظرفیت 

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

 عنوان پروژه
کد 

 پروژه
 ردیف

  سایر جاذبه ها و امکانات منطقه
در 

 گردش
 متخصصین جمع ثابت

 کارمندان

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

منطقه شكار ممنوع -دره سبزرود

-قله سیاه کوه بام استان-کمرسرخ

-امامزاده های روستا-تولیدات باغي

اردوگاه آموزش و پرورش و... از 

 دیگر پتانسیل های منطقه است

روستای کریمو و 

 مصعبي
30000 00000 99 3 0 5 5 3  

-خدماتي 

 تفریحي

 مصعبي منطقه

 کریمو و
500 0 

آسیاب آبي و -روستای تاریخي چرمه

صنایع دستي  روستا از -قلعه تاریخي

سرچشمه قنات -جمله حوله بافي

 پیراباذرو...-تیربر

 روستای شرق

 چرمه
50000 90000 93 0 0 5 0 5  

-خدماتي 

 تفریحي

 طرح

 گردشگری

 -غاربتو

509 9 

-قنات زابر-آسیاب آبي کاه کوه

موتور پیست -جنگل بادامشك

چشم انداز -پیست دوچرخه-سواری

 خوب ارتفاعات

شمال شهر 

 سرایان
30000 90000 92 5 0 5 5 00  

-خدماتي 

 تفریحي

 طرح

 کاه گردشگری

 سرایان کوه

503 3 

-عشایر منطقه-شهر تاریخي سه قلعه

روستای -خانه های تاریخي سه قلعه

-دق محمدآباد-جنگل طاق-کامرود

معادن -رباط های تاریخي منطقه

صنایع دستي سه قلعه از - -تونیتبن

 نمكزار سه قلعه-جمله فرش و گلیم

کیلومتری 30

 جنوب سه قلعه
50000 90000 00 5 5 5 00 05  

–خدماتي 

-تفریحي 

 علمي

 طرح

 گردشگری

 و کویر

 نجوم رصدگاه

 قلعه سه

500 0 
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در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مشخصات پروژه های بارز شناسایی شده  
 

 توضیحات
محل تقریبی 

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 نیاز)میلیون ریال(
 بهره برداریاشتغال دوره 

ظرفیت 

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

 عنوان پروژه
کد 

 پروژه
 ردیف

  سایر جاذبه ها و امکانات منطقه
در 

 گردش
 متخصصین جمع ثابت

کارمندان 

 اداری
 تکنسین

کارگر 

 ماهر

کارگر 

 ساده

نفر صنعتگر فعال در  500وجود باالی 

شهرستان در رشته های مختلف از 

م،سرمه جمله گلیم،حوله،جاجی

-دوزی،زنگوله و تولیدات چرمي

آموزشهای الزم در رشته های 

 مختلف داده شده

  30 50 5 9 3 000 0000 9000 سطح شهرستان
 –خدماتي 

 هنری

 گذاری سرمایه

 صنایع زمینه در

 جمله از دستي

 ، بافي حوله

 جاجیم و گلیم

505 5 

بافت تاریخي مرمت شده سرایان،آب 

یثم فعال در انبارهای فعال،بازار م

زمینه زنگوله سازی،قابلیت احداث 

 سفره خانه در کاروانسرای سرایان

  9 3 9 9 0 00 0000 0000 شهر سرایان
-خدماتي 

 تفریحي

موزه مردم 

شناسي و 

صنایع دستي 

 شهرستان

505 5 

-آثار تاریخي شهر سرایان –موزه 

 صنایع دستي  فعال
  9 9 9 9 0 2 9000 3000 شهرسرایان

-خدماتي 

 یحيتفر

خانه های 

تاریخي 

یزداني و 

 رفیعي سرایان

505 5 

  3 3 9 9 0 00 3000 3000 شهر سه قلعه کویر سه قلعه–آثار تاریخي 
-خدماتي 

 تفریحي

خانه های 

تاریخي سه 

 قلعه

500 0 
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بارز شناسایی شده در سایر بخش ها شخصات پروژه هایم  

محل تقریبی  توضیحات

 اجرای پروژه

سرمایه گذاری مورد 

 یلیون ریال(نیاز)م

ظرفیت  اشتغال دوره بهره برداری

 پروژه

محصول 

اصلی 

 پروژه

کد  عنوان پروژه

 پروژه

 ردیف

کارمندان  متخصصین جمع ثابت در گردش  

 اداری

کارگر  تکنسین

 ماهر

کارگر 

 ساده

 حمایت بسیار خوب دولت

 )فني و حرفه ای(
 5 0 9 3 9 00 50000 5000 کویر سه قلعه

کیلو  950

 وات
 0 500 نیروگاه خورشیدی صنعتي

بسته بندی انواع مش های 

 بنتونیت

 )فني و حرفه ای(

شهرك صنعتي 

 سرایان
9500 30000 09 0 0 0 0 0 

تن در 00

 روز
 معدني

تولید پودرهای 

میكرونیزه معدني و 

 صنعتي

509 9 

وجود گیاهان دارویي گرفتن 

 عصاره

 )فني و حرفه ای(

شهرك صنعتي 

 سرایان
 3 503 تولید عرقیات کشاورزی تن در روز0 0 0 0 0 0 0 05000 0000

وجود زعفران ، پسته و بادام در 

 منطقه

 )فني و حرفه ای(

شهرك صنعتي 

 سرایان
 کشاورزی تني 5 00 9 0 0 0 05 90000 00000

بسته بندی خشكبار) 

 بادام(-پسته-زعفران
500 0 

 اداره منابع طبیعي
پارك جنگلي 

 سرایان
900 300 3 0 0 0 0 0 

000      

 هزار اصله

تولید 

 نهال
 5 505 احداث نهالستان

 5 505 گود باستاني سرایان         300 3000 سرایان ورزش و جوانان

 5 505 گود باستاني آیسك         3000 3000 آیسك ورزش و جوانان

 0 500 گود باستاني سه قلعه         3000 3000 سه قلعه ورزش و جوانان



ری ی تها فرص  فهرست ران سرماهی گذا 39بهمن ماه -رد شهرستان سرایان ربای  سرماهی گذا
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