راَىمای تکمیل فزم اخذ تسُیالت
فزم خالصٍ طزح جُت ارائٍ در جلسات کارگزيٌ اضتغال ي ضًرای بزوامٍ ریشی استان
مطخصات مجزی طزح (حقیقی  حقًقی )

مطخصات طزح

ًام ٍاحد:

ًام دفتس/شسکت ًَشتِ شَد

دستگاُ اجسایی:

ًام ٍ ًام خاًَادگی(هجسی -هدیسػاهل):

ًام هدیس/هدیسػاهل ًَشتِ شَد

ػٌَاى طسح :

تلفي :

اًجام شدُ :

ًَع طسح (تَسؼِ ای – ایجادی):

ادازُ کل هیساث فسٌّگی ،صٌایغ دستی ٍ گسدشگسی
استاى فازس
ػٌَاى طسح ،هثال :تجْیص دفتس ،تَسؼِ فضاّای کازی،
زاُ اًداشی تَزّای طبیؼت گسدی ،تَسؼِ تَزّای
داخلی ،زاُ اًداشی تَزّای استاى گسدی ،بْساشی ٍ
ًَساشی دفتس ٍ ...........هی باشد
*** تَجِ :بِ تماضاّای هسبَط بِ خسید هاشیيّ ،صیٌِ
شسکت دز ًوایشگاُ یا خسید هلک تسْیالت تؼلك
ًوی گیسد.
هٌظَز ظسفیتی است کِ دز صَزت اجسای طسح ایجاد
هی شَد هثالً 3:فس اشتغال  150 ،تَز دز سال
تَسؼِ ای

ًَع هدیسیت (تؼاًٍی –خصَصی):

خصَصی

هحل اجسای طسح :

هٌظَز ،حَشُ ی هکاًی است کِ اجسای طسح آًسا دز بس
هی گیسد .هثال :هحل دفتس-استاى فازس-سساسس ایساى-
جاذبِ ّای طبیؼی استاى یا کشَز

ظسفیت طسح :

مطخصات سزمایٍ گذاری (میلیًن ریال)
هیصاى سسهایِ گرازی کِ تا
کٌَى اًجام شدُ است شاهل
تجْیصات دفتس ،خسید هلک یا
اجازُ ٍ ....

تؼْد شدُ:

-

تسْیالت ثابت :

مىظًر آن قسمت اس مبلغ يام

پیص بیىی اضتغال
ًَع اشتغال(تثبیت – ایجاد):

تؼداد اشتغال:

تَجِ شَد ًَع اشتغال بایستی ًَشتِ شَد .هٌظَز اش
تثبیتً ،فس/اشتغال هَجَد دز دفتس هی باشد ٍ
هٌظَز اش ایجاد ،اشتغالی است کِ دز صَزت اجسای
طسح ایجاد ٍ افصٍدُ هی شَد ٍ هیصاى اختصاص
تسْیالت بس هبٌای ایجاد شغل هیباشد کِ بِ اشای
ّس  50هیلیَى تَهاى دزخَاست ٍام ً 1فس اشتغال
جدید الصاهی هی باشد .بؼٌَاى هثال دفتسی کِ
تماضای  200هیلیَى تَهاى تسْیالت ًوَدُ است 4
ًفس اشتغال جدید بایستی ایجاد کٌد .اش آى جا کِ
پسداخت تسْیالت بس هبٌای تؼْد ایجاد اشتغال
هی باشد ًَ( .شتي هیصاى اشتغال ایجادی ،ضسٍزی
هی باشد)
تؼداد اشتغال تثبیت(ثابت) ٍ اشتغال ایجاد شدُ بطَز
تفکیک دز ایي لسوت ًَشتِ شَد.

درخًاستی است کِ در بخص
ثابت طزح مصزف می گزدد،
ماوىذ خزیذ تجُیشات.

تسْیالت دز گسدش

آن قسمت اس تسُیالت
درخًاستی کٍ در گزدش
است .ماوىذ قزاردادَا.

جوغ کل سسهایِ گرازی

مجمًع سزمایٍ گذاری اوجام
ضذٌ ،تسُیالت ثابت ي
تسُیالت در گزدش
مطخصات تًجیٍ اقتصادی طزح (تکمیل ایه قسمت در ایه مزحلٍ ضزيری ویست).

مطخصات فىی طزح
شهیي هَزدًیاش(هتساض):
ساختواى(هتسهسبغ):
هاشیي آالت(دزصد) :

داخلی :

خازجی :

ظسفیت هَجَد استاى
ظسفیت هَزد ًیاش استاى
(باشازّای ّدف)
ًسخ باشدُ داخلی
ًمطِ سس بِ سس
هدت باشگشت سسهایِ

الداهات اًجام شدُ (پیشسفت فیصیکی)  :شهیي  ،ساختواى  ،تاسیسات  ،هاشیي آالت ٍ شیس ساخت(آب  ،بسق  ،گاش ،تلفي  ،زاُ)

خالصِ فسآیٌد تَلید هحصَل یا خدهات ( اشجولِ هَاداٍلیِ هَزدًیاش ً ،حَُ فسآٍزی ًَ ،ع هحصَل  ،کازبسد هحصَل یا خدهات):
**** در ایه قسمت بطًر خالصٍ طزح مًرد وظز ي تجُیشات ي امکاوات مًرد ویاس وًضتٍ ضًد.
مثالً بزای طزح خزیذ تجُیشات ،لیست تجُیشات مًرد ویاس جشء بٍ جشء وًضتٍ ضًد.
یا مثالً بزای طزح تًسؼٍ تًرَای داخلی ،خارجی یا طبیؼت گزدی :فُزست تجُیشات یا امکاوات مًرد ویاس ماوىذَ :شیىٍ راٌ اوذاسی سایت ،خزیذ تجُیشات طبیؼت
گزدی ي  ...با جشییات در ایه قسمت درج ضًد.

اطالػات دزخَاستی بِ صَزت تایپ شدُ ٍ بدٍى للن خَزدگی ازائِ گسدد.
دبیزخاوٍ کارگزيٌ اضتغال استان
وکات مًرد تًجٍ:
متقاضیان محتزم فایل  pdfایه فزم (ضمارٌ)2ي فزم ضمارٌ  1را بٍ َمزاٌ تصًیز آخزیه پزياوٍ بُزٌ بزداری ي َمچىیه تصايیزی اسدفتز کٍ وطان دَىذٌ لشيم وًساسی دفتز یا تًسؼٍ آن باضذ را در قالب لًح فطزدٌ حذاکثز تا ساػت  11صبح ريس چُارضىبٍ مًرخ
 69/10/22بٍ مؼايوت گزدضگزی-حًسٌ ی وظارت بز دفاتز تحًیل ومایىذ.


يام مًرد وظز در مىاطق ضُزی با  % 2یاراوٍ با سًد  19درصذ محاسبٍ می گزدد.



محاسبٍ یاراوٍ مذکًر در پایان َز سال بز اساس تؼُذ اضتغال اوجام ضذٌ تخصیص می یابذ.



مذیزان محتزمی کٍ قبالً ثبت وام وىمًدٌ اوذ می تًاوىذ وسبت بٍ تکمیل فزم تقاضای تسُیالت اقذام ومایىذ.



يام مًرد وظز بٍ مً ضًػاتی اس قبیل خزیذ ملک ،خزیذ خًدري ،رَه ي اجارٌ مکان ،کمک َشیىٍ ضزکت در ومایطگاٌ َا تؼلق ومی
گیزد.



بٍ اسای َز  00میلیًن تًمان يام درخًاستی 1 ،وفز ایجاد اضتغال در تؼُذ متقاضی می باضذ .کٍ بز ایه اساس يام پزداخت می
گزدد.



ایه طزح در ایه مزحلٍ مختص دفاتز یا ضزکت َای ياقغ در ضُزستان ضیزاس می باضذ .لذا متقاضیان در ضُزستان َای
استان فارس می بایست ضمه تکمیل ایه فزم ي ارائٍ آن بٍ ومایىذگی َای میزاث فزَىگی ،صىایغ دستی ي گزدضگزی در
ضُزستان محل دفتز اقذام تا مًارد در کارگزيٌ اضتغال آن ضُزستان مطزح ي پیگیزی ضًد.

