ق5/برگی/ضمیمه یک/صفحه یک

بسمه تعالي
اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
دبيرخانه كارگروه اشتغال استان اصفهان
فرم درخواست تسهيالت بانكي از محل اعتبارات تبصره  81قانون بودجه سال 8169

كد پرونده........................ :

استان :اصفهان
شهرستان:
نام دستگاه اجرايي:
تاريخ تكميل فرم:
-8مشخصات متقاضي
الف) اشخاص حقيقي
نام و نام خانوادگی:

شماره سریال شناسنامه :

نام پدر:

جنسیت :زن  مرد 

آخرین مدرك تحصیلی (با گرایش):
وضعیت مجري :عادي 

تاریخ تولد:

ایثارگر 

فارغ التحصیل  مددجو 

كد ملی ......................................................... :

سایر با ذكر نام ...................

كد پستی........................................................................ :

نشانی محل كار................................................................................................................ :

تلفن........................................... :

نشانی محل اقامت........................................................................................................... :

تلفن........................................... :

ب) اشخاص حقوقي
نام شركت:

نام ونام خانوادگی مجري طرح

نوع شركت :سهامی خاص 

تعاونی 

سرمایه ثبتی شركت:

سایر با ذكر نام  .................

كد ملی مجري طرح  ......................................................... :كد پستی مجري طرح...................................................................... :
شماره و تاریخ ثبت شركت:

آدرس و تلفن شركت:
آدرس محل اجراي طرح:
تلفن:
تعداد سهامداران........................:
رديف

نام و نام خانوادگي

مشخصات مدیران شركت (در جدول ذیل بنویسید)
سمت

سوابق تحصيلي

سوابق كاري با ذكر مدت و محل فعاليت

ق5/برگی /ضمیمه یک/صفحه دو

-2عنوان طرح و مشخصات فعاليت ،بخش و نوع طرح
الف) عنوان فعاليت........................................ :
ب) نوع بخش :صنعتی  كشاورزي 

ج) وضعيت طرح:

جدید 

خدماتی 
نیمه تمام 

بخش

د) محل اجراي طرح :شهرستان
هـ) نوع مجوز
پروانه تاسیس
موافقت اصولی 
سایر با ذكر نام ........................
و) محصوالت توليدي..................
ي) وضعيت جاري طرح

ملكی 

خدمات آموزشی 
توسعه 

شهر

دهستان
توسعه 

پروانه بهره برداري 

نقطه
جواز كسب 

ظرفیت طبق مجوز (سالیانه):
استیجاري 
( ارقام به میلیون ریال /واحد ارز خارجی )

شرح

درصد پيشرفت

هزينه انجام شده

اعتبار مورد نياز جهت

جمع كل

ميزان درخواست

تكميل

اعتبار مورد نياز

تسهيالت

ساختمان (متراژ به متر مربع)
تاسيسات
ماشين آالت
ساير با ذكر نام
جمع كل
بیمه شده  ......................نفر بیمه نشده  .....................نفر
 -1تعداد شاغلين موجود
-4كد بيمه كارگاه....................................... :
-5تسهيالت درخواستي براي چه مواردي مي باشد( .جدول ذيل را تكميل نمائيد)
(ارقام به میلیون ریال/واحد ارز خارجی)
رديف

1
2
3
4
5
6
7
جمع

شرح درخصوص ساخت ساختمان

شرح عمليات

هزينه اجرا

ق5/برگی /ضمیمه یک/صفحه سه

ماشين آالت و تاسيسات مورد نياز
رديف

(ارقام به میلیون ریال یا واحد ارز خارجی)
واحد سنجش

شرح

قيمت هر واحد

قيمت كل

تعداد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
جمع

 -9با گرفتن تسهيالت چه نوع كاالها و خدمات جديد را توليد و يا توليد كاالها و خدمات قبلي را افزايش مي دهيد( .جدول ذيل را تكميلل
نماييد)
قيمت فروش
رديف

نوع كاال و خدمات

واحد سنجش

تعداد

هر واحد
(ريال  /واحد ارز
خارجي)

1
2
3
4
5
6

كل فروش
(ريال /واحد ارز
خارجي)

هزينه توليد

سود خالص

هر واحد(ريال /

هر واحد(ريال/

واحد ارز

واحد ارز

خارجي)

خارجي)

ق5/برگی/ضمیمه یک/صفحه چهار
بلی 

 -7آيا از سيستم بانكي تسهيالتي هم دريافت كرده ايد.

خیر 

در صورت مثبت بودن پاسخ ،جدول ذیل را تكمیل نمایید
(ارقام به ميليون ريال /واحد ارز خارجي )
رديف

نام بانك

نوع تسهيالت
عادي (منابع داخلي بانك)

تبصره اي

سال دريافت تسهيالت

مبلغ تسهيالت

ميزان بدهي تا اين

1
2
3
4
5
6
7
جمع كل
 -1جهت دريافت تسهيالت درخواستي مايل هستيد به كدام بانك معرفي شويد( .نام سه بانك را با اولويت بنويسيد)
1

3

2

-6در صورتيكه مطالبات معوق و سررسيد گذشته داريد شرح دهيد.

-81مدت زمان اجراي طرح تا رسيدن به بهره برداري
( )11-12
( )7-9ماه 
( )4-6ماه 
( )1-3ماه 

( )13-15ماه 

( )16-11ماه 

 -88آيا تمايل به حضور در كالسهاي آموزش كارآفريني (به مدت  72ساعت )مي باشيد:

( )19-21ماه 

بلی 

( )22-24ماه 

خیر 

تاريخ

ق5/برگی/ضمیمه یک/صفحه پنج

-82تعهدات متقاضي:
با اخذ تسهیالت و اجراي طرح ............................نفر اشتغال ایجاد می نمایم.اینجانبببب  .....................................كارفرمببباي كارگببباه  ......................................................................ببببا اشبببراص ببببر اصبببول و ضبببوابمدیر عامل شركت
مترتب بر تسهیالت صندوق توسعه ملی و تائید مندرجات فوق ،متقاضی استفاده از تسهیالت بوده و تعهد می نمایم طبق طرح مصوب در بانبک ،آنبرا
در موعد مقرر به بهره برداري برسانم .بدیهی است درصورت عدم اجراي تعهدات مندرج در این فرم و یا مشاهده خالص اظهارات یادشبده  ،دسبت اه
اجرایی  ،دبیرخانه كارگروه و بانک مربوطه می تواند ضمن توقف در رسیدگی  ،از پرداخت هر گونبه تسبهیالت ممانعبت بعمبل آورده و در صبورت
تبدیل به حال
دریافت تسهیالت ،دین اینجانب
این شركت
گردیده و كل تسهیالت همراه با سود و كارمزد و هرگونه هزینه احتمالی را بصورت یكجا دریافت نمایند.

مهر و امضاء متقاضي
___________________________________________________________________________

-81اظهار نظر دستگاه اجرايي

 مجوز فعالیت مورد تائید می باشد.
 كلیه اطالعات فوق مورد تائید می باشد.
 طرح متناسب با مزیت هاي شهرستان بوده و داراي توجیه اقتصادي و فنی می باشد.
 مجري طرح داراي اهلیت جهت اجراي طرح می باشد.
باعنایببت بببه منببدرجات فببوق و بررسببیهاي بعمببل آمببده توس ب ایببن اداره  /سببازمان مبلبب ................................ .میلیببون ریببال تسببهیالت ریببالی و
مبل( ..................................واحد ارز خارجی) تسهیالت ارزي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مورد تائید بوده و پیشنهاد می گردد.
نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه در دست اه ……………..
تاريخ ……….

مهر وامضاء

تعهد نامـه

اینجانب  /ایبن شبركت ( مشخصبات كامبل نوشبته شبود)  ...................................................................................مجبري طبرح
 ............................واقع در ( آدرس) ........................................................................متعهد به رعایت موارد ذیل می باشم.
بدیهی است در صورت عدم اجراي این تعهدات و یا مشاهده خالص اظهارات عنوان شبده در فبرم درخواسبت ارائبه شبده ببه
دست اه اجرایی ،دبیرخانه كارگروه اشتغال استان می تواند بدون اطالع قبلبی ضبمن توقبف در پی یریهبا از پرداخبت تسبهیالت
ممانعت بعمل آورده و در صورت پرداخت تسهیالت نیز نسبت به تبدیل به حال كلیه دیون اینجانب /این شركت اقدام نماید.
-1كل تسهیالت دریافتی را مطابق طرح ارائه شده به بانک عامل در محل اجراي طرح هزینه نمایم.
 -2با اخذ تسهیالت مصوب شده در كارگروه اشتغال استان و بانک عامبل زمینبه ایجباد  .........فرصبت شبغلی جدیبد را فبراهم
نمایم/نماید.ض من اینكه متعهد به حفظ شاغلین واحد (مطابق با تعداد شاغلین موجود در هن ام معرفی به بانبک) مبی باشبم/می
باشد.
 -3طببرح پیشببنهادي خببود را در موعببد مقببرر مطببابق جببدول زمانبنببدي تعیببین شببده در بانببک (دوران مشبباركت) بببه
بهره برداري برسانم%م/فرمها

امضاء

صورتجلسه تسهيالت سرمايه ثابت

خالصه طرح هاي متقاضي تسهيالت سرمايه ثابت مطرح شده در جلسه مورخ ...........
كميته منتخب كارگروه اشتغال استان اصفهان
از محل اعتبارات تبصره  11قانون بودجه سال 1331
.8دستگاه اجرايي:

 .2نام بانك عامل:

 .1عنوان طرح يا شركت:

 .4كد سامانه طرح:

 .5نام مجري يا مجريان طرح يا مدير عامل:
 .9مشخصات مجري طرح:

 .8فارغ التحصيل

الف) اشخاص حقيقي

 .8تعاوني

ب) اشخاص حقوقي

.7

كشاورزي 

نام بخش :

 .2ساير شركتها 

صنعت

ايجادي

 .1وضعيت طرح:

 .2ايثارگر

 .1سرپرست خانوار 

نوع شركت

خدمات

توسعه

 .4ساير با ذكر نام.....

گردشگري 

تكميل 

مسكن

ساير با ذكر نام..........................:

 .6موضوع فعاليت يا نوع توليد:
 .81مشخصات كلي طرح:
محل اجراي طرح:

شهرستان:

شماره و تاريخ مجوز فعاليت:

نوع مجوز:

بخش:

دهستان:

شهر:
شماره:

كمتر توسعه يافته:

روستا:
تاريخ:

مقدار زمين و نوع مالكيت:
ميزان اشتغالزايي:

اشتغال موجود (بيمه شده) :

ظرفيت توليد ساالنه:

ميزان افزايش ظرفيت:

اشتغال جديد:

اشتغال موجود (بيمه نشده) :

ارقام  :ميليون ريال/
واحد ارز خارجي

 .88وضعيت سرمايه گذاري طرح:
سرمايه گذاري موجود

هزينه هاي طرح به تفكيك

ارزي

سرمايه گذاري مورد نياز
ارزي

ريالي

كل سرمايه گذاري

ريالي

زمين
ساختمان ،محوطه سازي و تاسيسات
ماشين آالت و تجهيزات
ساير هزينه ها
جمع هزينه هاي ثابت
جمع هزينه هاي جاري
جمع هزينه هاي ثابت و جاري

درگردش:
ثابت  :
 .82نوع تسهيالت درخواستي:
 . 81ميزان تسهيالت پيشنهادي مورد تائيد دستگاه اجرايي  (........................................................ .................... :ميليون ريال  /واحد ارز خارجي)
 .84تاريخ تشكيل جلسه كارگروه اشتغال استان :
 .85نتيجه تصميمات جلسه:
82

موافقت با مبلغ  ........................................ميليون ريال 

رد طرح به دليل .............................................................

موافقت با مبلغ  ........................................واحد ارز خارجي
بررسي مجدد به دليل .................................................

ساير با ذكر نام ..............................................................

 .89توضيحات ضروري:
نماينده مطلع و تام االختيار استانداري
نام و نام خانوادگي و امضاء

نماينده مطلع و تام االختيار

نماينده مطلع و تام االختيار

نماينده مطلع و تام االختيار

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي

دستگاه اجرايي

بانك عامل

نام و نام خانوادگي و امضاء

نام و نام خانوادگي و امضاء

نام و نام خانوادگي و امضاء

كارگزار طرح تكاپوي استان
نام و نام خانوادگي و امضاء

خالصه طرح هاي مطرح شده در جلسه مورخ  ......................كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان
........................
ازمحل اعتبارات تبصره  11قانون بودجه سال 1331
.8دستگاه اجرايي:

كد سامانه طرح........ :

 .2نام بانك عامل پيشنهادي :

 .1عنوان طرح:
 .4نام مجري يا مجريان طرح :
الف) اشخاص حقوقي 

نام شركت ........................................ :تاريخ و شماره ثبت و محل ثبت ...................... :نام مدير عامل ...........................:
 . 8تعاوني

ب) اشخاص حقيقي

 .2ساير شركتها 

 .8فارغ التحصيل

.5

نوع شركت.................................................:

نام و نام خانوادگي  ............................ :نام پدر  ........................ :كد ملي .............................................:

نام بخش فعاليت:

 .2ايثارگر

 .1سرپرست خانوار 

 .4ساير با ذكر نام.....

صنعت

خدمات

گردشگري 

كشاورزي 
ايجادي

 .6وضعيت طرح:

توسعه

 .7موضوع فعاليت :

تكميل 

مسكن

ساير با ذكر نام.......................... :

نوع توليدات...................................................... :

 .1مشخصات كلي طرح:
محل اجراي طرح:

شهرستان:

مجوز فعاليت:

نوع مجوز:

شهر:

بخش:

دهستان:

شماره:

كمتر توسعه يافته

روستا:
تاريخ:

مقدار زمين و نوع مالكيت:
ميزان اشتغالزايي:

اشتغال موجود (بيمه شده) :

ظرفيت توليد ساالنه:

ميزان افزايش ظرفيت:

اشتغال موجود (بيمه نشده) :

 .6وضعيت سرمايه گذاري طرح:
هزينه هاي طرح به تفكيك

اشتغال جديد:

(مبالغ ريالي به ميليون ريال  ,مبالغ ارزي به واحد ارزي مربوطه)

سرمايه گذاري موجود
ارزي

ريالي

سرمايه گذاري مورد نياز
ارزي

ريالي

كل سرمايه گذاري

زمين
ساختمان ،محوطه سازي و تاسيسات
ماشين آالت و تجهيزات
ساير هزينه ها
جمع هزينه هاي ثابت
جمع هزينه هاي جاري
جمع هزينه هاي ثابت و جاري
82

درگردش:
ثابت  :
 .81نوع تسهيالت درخواستي:
 .88ميزان تسهيالت پيشنهادي مورد تائيد دستگاه اجرايي ............................................................... :ميليون ريال
 .82نتيجه تصميمات جلسه:
موافقت با مبلغ  ........................................ميليون ريال 

رد طرح به دليل .............................................................

بررسي مجدد به دليل .................................................

ساير با ذكر نام ............................................................ ..

توضيحات ضروري:
فرماندار شهرستان
نام و نام خانوادگي و امضاء

رئيس اداره كل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي
نام و نام خانوادگي و امضاء

رئيس دستكاه اجرايي مربوطه
نام و نام خانوادگي و امضاء

نماينده مطلع و تام االختيار بانك عامل
نام و نام خانوادگي و امضاء

مدارك مورد نياز تسهيالت سرمايه در گردش
-1فرم هاي سرمايه در گردش
-2كپي مجوز فعاليت و تمديد مجوز فعاليت
-3كپي كارت ملي و شناسنامه كليه اعضاي هيئت مديره
 -4در صورت حقوقي بودن آگهي ثبت شركت و آگهي آخرين
تغييرات شركت
 -5آخرين ليست بيمه

خالصه طرح هاي مطرح شده در جلسه مورخ  ......................كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان
........................
ازمحل اعتبارات تبصره  11قانون بودجه سال 1331
.8دستگاه اجرايي:

كد سامانه طرح........ :

 .2نام بانك عامل پيشنهادي :

 .1عنوان طرح:
 .4نام مجري يا مجريان طرح :
الف) اشخاص حقوقي 

نام شركت ........................................ :تاريخ و شماره ثبت و محل ثبت ...................... :نام مدير عامل ...........................:
 . 8تعاوني

ب) اشخاص حقيقي

 .8فارغ التحصيل

.5

 .2ساير شركتها 

نوع شركت.................................................:

نام و نام خانوادگي  ............................ :نام پدر  ........................ :كد ملي .............................................:
كشاورزي 

نام بخش فعاليت:

 .2ايثارگر

 .1سرپرست خانوار 

 .4ساير با ذكر نام.....

صنعت

خدمات

گردشگري 

ايجادي

 .6وضعيت طرح:
 .7موضوع فعاليت :

تكميل 

توسعه

مسكن

ساير با ذكر نام.......................... :

نوع توليدات...................................................... :

 .1مشخصات كلي طرح:
محل اجراي طرح:

شهرستان:

مجوز فعاليت:

نوع مجوز:

شهر:

بخش:

دهستان:

شماره:

روستا:

كمتر توسعه يافته

تاريخ:

مقدار زمين و نوع مالكيت:
ميزان اشتغالزايي:

اشتغال موجود (بيمه شده) :

ظرفيت توليد ساالنه:

ميزان افزايش ظرفيت:

اشتغال موجود (بيمه نشده) :

 .6وضعيت سرمايه گذاري طرح:

اشتغال جديد:

(مبالغ ريالي به ميليون ريال  ,مبالغ ارزي به واحد ارزي مربوطه)

هزينه هاي جاري طرح به تفكيك

سرمايه درگردش مورد نياز در يك دوره توليد  ...........ماهه
ارزي

ريالي

مواد اوليه
حقوق و دستمزد
هزينه هاي متفرقه (آب ،گاز ،سوخت و غيره)
ساير موارد با ذكر نام
درگردش:
ثابت  :
 .81نوع تسهيالت درخواستي:
 .88ميزان تسهيالت پيشنهادي مورد تائيد دستگاه اجرايي .................................................. ............. :ميليون ريال
 .82نتيجه تصميمات جلسه:
موافقت با مبلغ  ........................................ميليون ريال 

رد طرح به دليل .............................................................

بررسي مجدد به دليل .................................................

ساير با ذكر نام ..............................................................

توضيحات ضروري:
فرماندار شهرستان
نام و نام خانوادگي و امضاء

رئيس اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

نام و نام خانوادگي و امضاء

رئيس دستكاه اجرايي مربوطه
نام و نام خانوادگي و امضاء

نماينده مطلع و تام االختيار بانك عامل

نام و نام خانوادگي و امضاء

مدارك مورد نياز تسهيالت سرمايه ثابت
 -1تكمیل فرم هاي سرمایه ثابت توس متقاضی و تایید
دست اه اجرایی
-2كپی مجوز فعالیت و تمدید مجوز فعالیت
-3كپی كارت ملی و شناسنامه كلیه اعضاي هیئت مدیره
4در صورت حقوقی بودن آگهی ثبت شركت و آگهی
آخرین تغییرات شركت
5تعهد نامه محضري ایجاد اشتغال

اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان
دبيرخانه كارگروه اشتغال استان اصفهان

ق/تقاضاي تسهيالت سرمايه درگردش

فرم تقاضاي تسهيالت سرمايه در گردشاز محل اعتبارات تبصره  11قانون بودجه سال 1331

كد سامانه.............................. :
نام شعبه.................................. :كد شعبه............................ ..:
نام شهرستان.................................................................... :
كد اعتباري مجري........................................................... :
كد سامانه نرم افزاري وزارت كار و امور اجتماعی( :پرونده هاي قبلی) ..............................................
-8در صورتي كه مجري شخصيت حقيقي باشد :
مشخصات مجري يا مجريان
رديف

نام و نام خانوادگي

سال تولد

نام پدر

شماره شناسنامه

كد ملي

محل صدور

آخرين مدرك
تحصيلي

1
2
3

-2در صورتي كه مجري شخصيت حقوقي باشد :
الف  :مشخصات عمومي شركت

شماره ثبت شركت...............................................................:
نام شركت....................................................................... :
تاریخ ثبت شركت............................................................... :
محل ثبت شركت........................................................... :
میزان سرمایه ثبت شده ..................................................... :میلیون ریال
ب :نوع شرکت:
خصوصی



تعاونی



دولتی



تحت پوشش نهادهاي عمومی



سایر با ذكر نام......................



ج -مشخصات دارندگان حق امضاء شركت
الف) نام و نام خانوادگی ........................................................ :سمت . ...................................... :كد ملی...................................... :
ب) نام و نام خانوادگی ....... ................................................. :سمت ....................................... :كد ملی........................................ :
ج) نام و نام خانوادگی ........................................................ :سمت ....................................... :كد ملی........................................ :

د -مشخصات اعضاء هيات مديره
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

درصد سهام

آخرين مدرك تحصيلي

1
2
3
4
5
6
7

 -1نوع فعاليت طرح:
صنعت و معدن صنعت  معدن 

كشاورزي و صنایع تبدیلی

كشاورزي 

صنایع تبدیلی 

-4مشخصات مالي كارگاه (مطابق آخرين اظهارنامه مالياتي تائيد شده)

الف) میزان دارائیها (سرمایه ثابت) شركت  ................................................................................میلیون ریال/واحد ارز خارجی
ب) میزان سرمایه جاري (سرمایه در گردش)  ............................................................. .میلیون ریال/واحد ارز خارجی
ج) میزان فروش كاال در سال منتهی به آخرین دوره مالی ...........................................................................میلیون ریال
د) هزینه نیروي انسانی (اعم از حقوق ،مزایا ،بیمه و غیره) در طول سال .................................................میلیون ریال
هب) هزینه هاي آب ،برق  ،سوخت و استهالك وام در طول سال ....................................................................میلیون ریال

ق/تقاضاي تسهيالت سرمايه درگردش

-5نشاني پستي كارگاه

الف) آدرس دقيق و مشخصات دفتر مرکزي کارگاه:
شهرستان....................بخش..................شهریا روستا................................................................كد پستی...................................
كد
شماره
كد
شماره
نمابر:
تلفن:
تلفن همراه ................................................. :
ب) آدرس دقيق کارگاه:
شهرستان....................بخش..................شهریا روستا................................................................كد پستی...................................
كد
شماره
كد
شماره
نمابر:
تلفن:
-9مشخصات مجوز فعاليت:
نام دست اه اجرایی صادر كننده مجوز.................................. :
تاریخ صدور مجوز....................................... :
نوع توليدات
رديف

شماره مجوز..........................:
اعتبار تا تاریخ................................. :
مدت زمان تولید  ..............:ماه
ظرفيت ساالنه (واحد مقياس همراه با عدد نوشته شود)

نوع توليدات

واقعي

اسمي
8
2
1
4

-7وضعيت تسهيالت سرمايه درگردش در يك دوره توليد
رديف

مبلغ تسهيالت دريافتي ريالي و ارزي

ميزان مانده بدهي ريال و ارزي (ريالي به ميليون ريال/واحد ارز خارجي)

نوع عقد

(ريالي به ميليون ريال/واحد ارز خارجي)

معوق

جاري

1
2
3
4
5

-1ميزان سرمايه در گردش مورد نياز مجري در سال جاري
عنوان

رديف

ريالي به مبلغ (ميليون ريال)

8

مواد اوليه (حداكثر يك دوره توليد)

2

حقوق و دستمزد (يك دوره توليد)

1

هزينه هاي متفرقه (آب ،برق ،گاز ،سوخت ،و غيره)

4

ساير موارد با ذكر نام

ارزي به مبلغ (ارز خارجي)

-6وضعيت شاغلين
بيمه شده نزد پيمانكار(نفر)

بيمه شده مستقيم(نفر)

كل شاغلين(نفر)

بيمه نشده(نفر)

كد
تعداد

ضمن تائيد كليه موارد فوق الذكر به استحضار مي رساند اين شركت نزد شبكه بانكي (اعم از دولتي و خصوصي) فاقد چك برگشتي ،بدهي معوق و يا سررسيد گذشته
مي باشد و چنانچه خالف آن اثبات گردد مراتب قابل پيگيري در مراجع ذيربط قانوني مي باشد.
تاريخ تنظيم ..............................
كليه موارد فوق مورد تائيد مي باشد.
مهر و امضاء متقاضي

-81اظهار نظر دستگاه اجرايي
مخالفت با پرداخت تسهيالت بدليل :بدهی معوق



تعطیلی كارگاه



عدم پشتوانه كافی



چک برگشتی



سایر با ذكر نام

عدم توجیه فنی ،اقتصادي و مالی





 درخواست متقاضی تا مبل( ............................... .میلیون ریال /واحد ارز خارجی) تسهیالت سرمایه درگردش قابل بررسی
می باشد.
مهر و امضاء دستگاه اجرايي

صورتجلسه تسهيالت سرمايه درگردش

خالصه طرح هاي متقاضي تسهيالت سرمايه درگردش مطرح شده در جلسه مورخ

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

كميته منتخب كارگروه اشتغال استان اصفهان
از محل اعتبارات تبصره  11قانون بودجه سال 1331
.8دستگاه اجرايي:

 .2نام بانك عامل:

 .1عنوان طرح يا شركت:

 .4كد سامانه طرح:

 .5نام مجري يا مجريان طرح يا مدير عامل:
 .9مشخصات مجري طرح:

الف) اشخاص حقيقي

 .8فارغ التحصيل
 .8تعاوني

ب) اشخاص حقوقي

.7

كشاورزي 

نام بخش :

 .2ايثارگر

 .1سرپرست خانوار 

 .2ساير شركتها 

صنعت

 .4ساير با ذكر نام.....

نوع شركت

خدمات

مسكن

گردشگري 

 .1موضوع فعاليت يا نوع توليد:
 .6مشخصات كلي طرح:
محل اجراي طرح:

شهرستان:

شماره و تاريخ مجوز فعاليت:

نوع مجوز:

بخش:

دهستان:

شهر:
شماره:

كمتر توسعه يافته:

روستا:
تاريخ:

مقدار زمين و نوع مالكيت:
ميزان اشتغالزايي:

اشتغال موجود (بيمه شده) :

ظرفيت توليد ساالنه:

.11

اشتغال موجود (بيمه نشده) :

اشتغال جديد:

ميزان افزايش ظرفيت:
ارقام  :ميليون ريال/واحد ارز خارجي

وضعيت سرمايه گذاري طرح:

سرمايه درگردش مورد نياز در يك دوره توليد  ...........ماهه

هزينه هاي جاري طرح به تفكيك

ريالي

ارزي

مواد اوليه
حقوق و دستمزد
هزينه هاي متفرقه (آب ،گاز ،سوخت و غيره)
ساير موارد با ذكر نام
82

 . 88ميزان تسهيالت پيشنهادي مورد تائيد دستگاه اجرايي ( ............................................................................ :ميليون ريال/واحد ارز خارجي)
 .82نتيجه تصميمات جلسه:
موافقت با مبلغ  ........................................ميليون ريال 
موافقت با مبلغ  ........................................واحد ارز خارجي 
بررسي مجدد به دليل .................................................

نماينده مطلع و تام االختيار استانداري
نام و نام خانوادگي و امضاء

رد طرح به دليل .............................................................
ساير با ذكر نام ..............................................................

نماينده مطلع و تام االختيار

نماينده مطلع و تام االختيار

نماينده مطلع و تام االختيار

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي

دستگاه اجرايي

بانك عامل

نام و نام خانوادگي و امضاء

نام و نام خانوادگي و امضاء

نام و نام خانوادگي و امضاء

كارگزار طرح تكاپوي استان
نام و نام خانوادگي و امضاء

