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 (1) پیوست شماره یک 

 ( ی)طرح های تولیـد صنایع دستطرح توجیه فنی ، اقتصادی 
 

 مشخصات متقاضی : •

 نام شرکت:.........................            حقوقی    حقیقی  ......................                    نام خانوادگی : ......................نام  : 

 :.........................یکدشناسه اقتصاد شماره شناسنامه:  ..............   ...نام پدر: .................                   تاریخ و محل تولد:.  .................

 ....................................آخرین مدرک تحصیلی: .................................شماره کد ملی: .........................

 ن : ......................  بخش : .......................   دهستان: ...................     روستا : .................آدرس پستی: استان : ..........................شهرستا

 ...........................................................آدرس محل سکونت :  ...........................................................................................................

 ...........................  کد : ............آدرس الکترونیکی)اختیاری(: ......................................................................................    تلفن : ..
 

 اشتغال و مهارت های فنی تولید (سوابق شغلی :  ) تشریح وضعیت  •

 دارای گواهینامه آموزشی         ) مرجع صادر کننده : ...........................................   (  

 دارای مهارت فنی تولید و فاقد کارگاه  

 دارای پروانه تولید انفرادی  

 دارای کارت شناسایی صنعتگری  

 ) مستقل             پشتیبان      (        دارای مجوز مشاغل خانگی  :  

 دارای پروانه تولید کارگاهی )گروهی (
 

 مشخصات مجوز تولید : •

 ...........................................   () مرجع صادر کننده :  شماره و تاریخ ثبت : ............................................  

 ........................................آدرس پستی کارگاه )مندرج در مجوز( :    .......................................................................................

 ...........   کد :  .................                تلفن همراه :  .............................................تلفن ثابت :   ............................

 

 سوابق و زمینه فعالیتهای کارگاهی: •

 

 

 

 

 گذاری موجود : ( سرمایه  1

 الف( سرمایه ثابت موجود :

 (  ساختمانها : 1–الف 

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

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

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



2 
 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )میلیون ریال(  زیر بنا )مترمربع( شــــرح  ردیف

    کارگاه  

    انبار 

 .......    

  جمع

 (  تجهیزات کارگاهی: 2–الف 
 

 هزینه کل )میلیون ریال(  ریال( هزینه واحد )میلیون  تعداد  شــــرح  ردیف 

     

     

     

     

  جمع
 

 ( سایر تجهیزات:3–الف 

 هزینه کل )میلیون ریال(  شــــرح  دیف ر

   

   

   

  جمع
 

 ( جمع کل سرمایه گذاری ثابت )موجود(:4-الف 

 هزینه )میلیون ریال (  شـــــرح 

  ساختمانها

  تجهیزات کار گاهی

  تجهیزاتسایر  

  جمع

 

 ب ( سرمایه در گردش )وضع موجود( :
 

 ( مواد اولیه  تولید : 1 –ب 
 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )میلیون ریال(  مصرف ساالنه  شــــرح  ردیف 
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 جمع

 

 ( حقوق و دستمزد :  2 -ب

 حقوق ساالنه )میلیون ریال(  )میلیون یال( حقوق ماهانه  نفر –تعداد  شـــرح  ردیف 

     

     

     

    جمع کل 

 ( سوخت و انرژی :3–ب 

 هزینه کل )ریال(  هزینه واحد )ریال(  مصرف ساالنه  واحد شــرح  ردیف 

     آب 

     برق 

     گاز 

     تلفن  

  جمع

 ( جمع کل سرمایه در گردش )دوره یک ساله( :4 -ب

 هزینه )میلیون ریال (  شــــرح 

  مواد اولیه 

  حقوق و دستمزد

  سوخت و انرژی

  جمع کل 
 

 ج ( جمع کل سرمایه گذاری )وضع موجود(:

 هزینه )میلیون ریال (  شــرح 

  سرمایه ثابت 

  سرمایه در گردش 
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  جمع کل 

 

  )میلیون ریال(میزان آورده متقاضی در این طرح :  .......................................   •
 

 )میلیون ریال(میزان تسهیالت درخواستی :  ..................................................   •

 

 ( شرح هزینه کرد تسهیالت درخواستی : 2

 الف ( عنوان طرح:

 کارگاه               توسعه کارگاه                    سرمایه در گردش             خرید و نوسازی تجهیزاتایجاد         

 

 

 

 

 

 
 

 

 ب ( آیا تا کنون برای اجرای طرح، تسهیالتی از مراجع دیگر گرفته شده است :

 از ...............................................)میلیون ریال(       خیر                                بلی                             میزان ................................................             
 

 غیر مستقیم : ........................ نفر -مستقیم : .................... نفر             -ج ( میزان اشتغالزایی  پیش بینی شده :  

 

 د(  سرمایه گذاری ثابت  )پس از دریافت تسهیالت ( : 

 (  ساختمانها :1–د 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )میلیون ریال(  زیر بنا )مترمربع(  شـــرح  ردیف 

    کارگاه 

    انبار  

 .......    

  جمع

 (  تجهیزات کارگاهی: 2–د 
 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )میلیون ریال(  تعداد  شـــرح  ردیف 

     

     

     

     

توضیحات تکمیلی :   

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

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

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

.................................... ............................................................................................................................. ..  
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  جمع
 

 ( سایر تجهیزات:3–د  

 هزینه کل )میلیون ریال(  شــــرح  دیف ر

   

   

   

  جمع
 

 گذاری ثابت )پس از دریافت تسهیالت(:( جمع کل سرمایه 4-د 

 هزینه )میلیون ریال (  شـــــرح 

  ساختمانها

  تجهیزات کار گاهی

  سایر تجهیزات

  جمع

 

 هـ ( سرمایه در گردش )پس از دریافت تسهیالت( :
 

 ( مواد اولیه  تولید : 1 –هـ 
 

 )میلیون ریال( هزینه کل  هزینه واحد )میلیون ریال(  مصرف ساالنه  شـــرح  ردیف 

     

     

     

 جمع

 

 ( حقوق و دستمزد :  2 -هـ

 حقوق ساالنه )میلیون ریال(  حقوق ماهانه )میلیون یال(  نفر –تعداد  شـــرح  ردیف 

     

     

    جمع کل 

 ( سوخت و انرژی :3–هـ 

 هزینه کل )ریال(  هزینه واحد )ریال(  مصرف ساالنه  واحد شرح  ردیف 
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     آب 

     برق 

     گاز 

  جمع

 ( جمع کل سرمایه در گردش )دوره یک ساله( :4 -هـ

 هزینه )میلیون ریال (  شــــرح 

  مواد اولیه 

  حقوق و دستمزد

  سوخت و انرژی

  جمع کل 

 و ( جمع کل سرمایه گذاری )پس از دریافت تسهیالت(:

 هزینه )میلیون ریال (  شـــرح 

  سرمایه ثابت 

  سرمایه در گردش 

  جمع کل 
 

 ز ( فروش : 

 ارزش کل)میلیون ریال(  مقدار تولید ارزش واحد)هزار ریال( شرح  ردیف

     

     

   جمع کل :
 

 

 تاریخ  / امضاء :       :                                                                  نام و نام خانوادگی متـقاضی  
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 :  یالت صنایع دستی استان ......... میته تسهنظریه ک

 

ارزیابی قرارگرفت وضهمن طرح فوق در تاریخ .....................  در جلسهه شهماره ........ کمیته تسههیصت یهنایع دسهتی اسهتان ................  مورد بررسهی و 

 .................... ریال موافقت شد . )موضوع یورتجلسه شماره .................... مورخ ................  (تصویب طرح، با اعطاء تسهیصت بانکی به مبلغ 

 

 ...................................................................................................................................................توضیحات : 
 

 

:نام  و نام خانوادگی مدیرکل استان        نام و نام خانوادگی معاون صنایع دستی استان :                                                                                     
 

 

 تاریخ  / امضاء  :                            تاریخ  / امضاء :                                                                                                                               

 

 

 (2پیوست شماره  دو )

 ( صنایع دستی   طرح توجیه فنی، اقتصادی )طرح های بازرگانی

 مشخصات متقاضی/ متقاضیان طرح:-1

 نام  : ............................                    نام خانوادگی : .........................

 ............  ....نام پدر: ........................                   تاریخ و محل تولد:.........................           شماره شناسنامه:.....

 شماره کد ملی: ..............................    آخرین مدرک تحصیلی: ..........................

 آدرس پستی: ...............................  

 آدرس الکترونیکی: .....................                  تلفن : .......................

 سوابق شغلی: 

 
 

 

 

 تاریخ( –محل   –مدت   - دوره های آموزشی طی شده در زمینه کار آفرینی و کسب وکار)عنوان دوره
 

 
 

 

 کت/مؤسسه:مشخصات شر -2

 نام شرکت : 

 سهامی خاص             عام         تعاونی            محدود                  سایر         

 :.............................شماره و تاریخ ثبت :  ...............                                       کد اقتصادی 

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

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

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

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

 ...................................................................................... ...................................................................................  
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 آدرس پستی :    ...................................................                                  

 ...آدرس الکترونیکی : .............................................................      تلفن : ................................

 سوابق و زمینه فعالیتهای شرکت/ مؤسسه  :                

 

 
 

 

 بلی             خیرآیا صادرات داشته اید؟ )توضیح دهید(   -3

 

  

 رشد صادرات  سال ردیف 

 نسبت به سال قبل)درصد( 

 توضیحات                         علت تغییر 

     

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................. .....................................  
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 عنوان طرح :  -4

 

 
 

 

 نوع طرح : )بر اساس نوع فعالیت ( -5

                     

 خدماتی         توزیعی        تولیدی           صادراتی            
 

 سطح طرح :  -6
 ناحیه ای)یک یا چند شهرستان(         منطقه ای)یک یا چند استان(                       

 

 

 بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح :  -7

 

 

 

 
 

 

 

 ابقه اجرای طرح در ایران : س -8

 

 
 

 

 خالصه مطالب علمی جهت اجرای طرح :  -9

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .  
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 داف طرح : اه -10

 الف : استراتژیک)اصلی(

 

 
 

 ب : فرعی  

 
 

 

 

 ج : کاربردی

 

 

 

 

 

 

 شرح دقیق روشها و فنون اجرای طرح : - 11

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..... ............................................................................................................................. ..................
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 .وضعیت مجوز/ پروانه )حسب اجرای طرح( جدول زیر را تکمیل نمایید  -12
 محل اخذ نوع پروانه یا مجوز

 ( دستگاه اجرایی)د

 تاریخ صدور  مرحله 

هنوز اقدامی  

 صورت نگرفته 

 شده اخذ  در دست اقدام

      تأسیس 
      بهره برداری 

      تجارت الکترونیک 
      کسب و کار

      صادراتی 
      تولیدی 

      )با ذکر نام(سایر ..

 

 برنامه توسعه بازار محصول شما چیست؟  - 13

 

 
 

 

 بازار هدف شما کجاست و نوآوری شما در بازار چیست؟ -  14

 
 

 

 

 محدودیتهای اجرای طرح :  -15

 

 

 

 راهبرد رقابتی شما برای حفظ سهم بازار چیست ؟ -16

 

 
 

 

 مهم ترین رقبای خود را همراه با مزیتهای رقابتی آنان نام ببرید. -17

 برنامه کاهش فاصله مزیت رقابتی  نام رقیب  ردیف 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................... .................................................................................  
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 مدت زمان الزم برای راه اندازی طرح : -18

 

 برنامه زمانبندی اجرای طرح :  -19

 )حسب نیاز جدول ادامه یابد (

 زمان بر حسب ماه مراحل اجرای پروژه 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شرح خدمات  ردیف 

1              
2              

 

 سهم آورده متقاضی در این طرح )میلیون ریال( : -20

 سهم تسهیالت درخواستی )میلیون ریال( : -21

 آیا تا کنون برای اجرای طرح، اعتباری از مراجع دیگر گرفته شده است : -22

 از ..................   )میلیون ریال(خیر                بلی                    میزان ................................................  

 

  میزان اشتغالزایی در دوره اجرای پروژه : -23

 اشتغال مستقیم :                               اشتغال غیر مستقیم :

 میزان اشتغالزایی در دوره بهره برداری :  -24

 اشتغال مستقیم :                               اشتغال غیر مستقیم :            

 

 

 توجیه اقتصادی طرح : -25

 

 الف( سرمایه گذاری ثابت :

 زمین :  - 1 –الف 

 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  متراژ )مترمربع( 

   

 

 )حسب مورد جایگزین یا ادامه یابد (محوطه سازی :   - 2 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  مقدار )مترمربع(  شرح  ردیف 

    تسطیح و خاکبرداری 

    دیوار کشی 

    خیابان کشی 
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    پارکینگ و فضای سبز 

 .......    

  جمع

 

 ساختمانها :  - 3 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  زیر بنا )مترمربع(  شرح  ردیف 

    اصلی 

    نگهبانی 

    تأسیسات 

 .......    

  جمع

 

 تجهیزات عمومی :  - 4 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  تعداد شرح  ردیف 

     

  جمع

 

 تجهیزات اختصاصی :  - 5 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  تعداد شرح  ردیف  

     

  جمع

 

 : )حسب موردجایگزین یا ادامه یابد(تأسیسات   - 6 –الف 

 هزینه کل شرح  ردیف 

  حق انشعاب آب و لوله کشی 

  کابل و تابلوهای برق 

  فاز 3حق انشعاب برق تک فاز و   

 .......  

  جمع
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 وسایل نقلیه :  - 7 –الف 

 هزینه کل )هزار ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  تعداد شرح  ردیف 

     

  جمع

 

 تأسیسات اداری :  - 8 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال(  شرح  ردیف 

  Faxخط تلفن و دستگاه    

  میز و صندلی اداری 

 .......  

  جمع

 

 هزینه های قبل از بهره برداری  :  - 9 –الف 

 هزینه کل )میلیون ریال(  شرح  ردیف 

  تأسیس و ثبت شرکت و دریافت مجوزها 

  هزینه تهیه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوزها و ثبت تسهیالت 

  تهیه نقشه های ساختمانی و طرح جانمائی  

  آموزش 

 ...  

  جمع

 

 جمع کل سرمایه گذاری ثابت :  -10 -الف 

 هزینه )میلیون ریال ( شرح

  زمین 

  محوطه سازی و ساختمانها

  تجهیزات عمومی

  تجهیزات اختصاصی

  تأسیسات

  تأسیسات اداری

  هزینه های قبل از بهره برداری

........  
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  جمع

  اقالم فوق( %5پیش بینی نشده )معادل 

  جمع کل

 

 ب ( هزینه های جاری :

 مواد اولیه و نهاده های تولید : - 1 –ب 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  مصرف ساالنه شرح  ردیف 

     

     

     

     

 جمع

 

 حقوق و دستمزد :  - 2 -ب

 حقوق کل )میلیون ریال(  حقوق ماهانه )میلیون یال(  نفر  –تعداد  شرح  ردیف 

     

     

     

  سهم حق بیمه کارفرما 23%

    جمع کل 

 هزینه نگهداری و تعمیرات :  - 3 -ب 

 هزینه کل )میلیون ریال(  نرخ ارزش دارائی  شرح  ردیف 

    ساختمان محوطه سازی 

    تأسیسات 

    تجهیزات 

    وسایل نقلیه 

    تأسیسات اداری 

 .....    

  جمع
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 هزینه استهالک : - 4 -ب

 هزینه کل )میلیون ریال(  نرخ ارزش دارائی  شرح  ردیف 

    ساختمان و محوطه سازی 

    تأسیسات 

    تجهیزات 

    وسایل نقلیه 

    تأسیسات اداری 

 .......    

 جمع

 سوخت و انرژی : - 5 –ب 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه واحد )هزار ریال(  مصرف ساالنه واحد شرح  ردیف 

     آب 

     برق 

     گاز 

     تلفن 

  جمع

 سرمایه در گردش )دوره یک ماهه( : - 6 -ب

 هزینه )میلیون ریال (  شرح 

  مواد اولیه  

  دستمزدحقوق و  

  سوخت و انرژی

  جمع کل 

 جمع کل هزینه های جاری طرح : - 7 -ب

 هزینه )میلیون ریال (  شرح 

  مواد اولیه و نهاده های تولید

  حقوق و دستمزد

  نگهداری و تعمیرات

  استهالک

  سوخت و انرژی

  جمع

  اقالم فوق( %5پیش بینی نشده )معادل 
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  جمع کل 

 

 (7 -و ب 10-سرمایه گذاری طرح :)جمع الفجمع کل 

 هزینه )میلیون ریال (  شرح 

  سرمایه ثابت

  سرمایه در گردش

  جمع کل 

 

 ج : درآمد )فروش( :

 فروش )خدمات و کاال( :   -1-ج

 )میلیون ریال(   ارزش کل مقدار تولید )هزار ریال(   ارزش واحد  شرح  ردیف 

     

 عملیاتی و غیر عملیاتی :برآورده هزینه های   -2-ج 

 هزینه )میلیون ریال(  شرح  ردیف 

  ساله( 4استهالک هزینه های قبل از بهره برداری ) 1

  فروش ساالنه( %2هزینه فروش و اداری )معادل  2

  جمع

 پیش بینی مالی طرح  :  - 3-ج 

 میلیون ریال  شرح 

  درآمد )فروش(

  کسر می شود : قیمت تمام شده  

  سود ناویژه  

  کسر می شود : هزینه های اداری و فروش

  سود عملیاتی

  کسر می شود : استهالک هزینه های قبل از بهره برداری

  سود ویژه قبل از کسر مالیات

 محاسبه دوره برگشت سرمایه : -د

 دوره بازگشت سرمایه = 
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 خالصه طرح :  -26

 

 عنوان طرح :

 خالصه ضرورت اجرا و روش انجام طرح : 

 اهداف طرح )استراتژیک، اصلی، کاربردی(:

 محل اجرای طرح :

 سهم آورده متقاضی :

 میزان تسهیالت :

 دوره بازگشت سرمایه :

 اشتغالزایی :

 
 

 :  میته تسهیالت صنایع دستی استان ......... نظریه ک

 

ارزیابی قرارگرفت وضهمن طرح فوق در تاریخ .....................  در جلسهه شهماره ........ کمیته تسههیصت یهنایع دسهتی اسهتان ................  مورد بررسهی و 

 یال موافقت شد . )موضوع یورتجلسه شماره .................... مورخ ................  (تصویب طرح، با اعطاء تسهیصت بانکی به مبلغ .................... ر

 

 ...................................................................................................................................................توضیحات : 
 

 

:نام  و نام خانوادگی مدیرکل استان        نام و نام خانوادگی معاون صنایع دستی استان :                                                                                     
 

 

 تاریخ  / امضاء  :                            تاریخ  / امضاء :                                                                                                                               

 


