بسمه تعالی

شرایط دریافت تسهیالت اشتغال زایی – طرح توانا

مرحله اول

-1

نداشتن هیچ گونه بدهی به صندوق بابت حق عضویت و ...

-2

از تاریخ واریز کامل حق عضویت یکسال گذشته باشد.

-3

عدم اشتغال متقاضی در ادارات دولتی و خصوصی

-4

ارائه تعهد نامه محضری برای خرج کرد صحیح تسهیالت در محل طرح توسط صاحب طرح

-5

ارائه تعهد نامه برای بکارگیری اعضا و بیمه کردن آنها تا سه سال توسط صاحب طرح
(برای طرح هایی که توانایی جذب اعضا را دارند)

ثبت طرح در سامانه شتاب و بارگذاری مدارک مرتبط با طرح در صورت داشتن شرایط فوق
مدارک مورد نیاز جهت درخواست تسهیالت اشتغال زایی:

مرحله دوم

-1

تصویر تمام صفحات شناسنامه

-2

تصویرکارت ملی ( پشت و رو)

-3

تصویراز محل طرح( حداکثر  5مورد)

-4

مستندات دوره های گذرانده شده

-5

مجوزها و یا دوره های طی شده مرتبط با طرح ارائه شده

-6

تکمیل فرم آنالیز هزینه ای به همراه پیش فاکتورهای مربوطه(طبق نمونه ارائه شده)

-7

کاربرگ اهلیت سنجی صاحبان مشاغل خرد و خانگی ( تایید بخش داران و صنوف
طبق نمونه ارائه شده)

مرحله سوم

-8

ارسال تصویر کارت پایان خدمت یا نامه اشتغال به تحصیل برای آقایان

-1

بررسی طرح در حوزه اقتصادی صندوق

-2

ارسال طرح در کمیته کارگروه اشتغال جهت اخذ تصمیمات الزم

در صورت تایید و تصویب طرح در کارگروه اشتغال

-1

بازدید نماینده صندوق در استان از طرح و پر کردن فرم اطالعات متقاضیان در

مرحله چهارم

تسهیالت اعطایی( استعالم نماینده)
-2

واریز مبلغ  1.461.600ریال توسط متقاضی برای طرح توانا به شماره حساب شماره
 1827-759-335214-5نزد بانک انصار بنام صندو.ق ذخیره بسیجیان بابت بخشی
از هزینه های اداری طرح

 اعضا در طول دوران عضویت فقط یکبار حق استفاده از این تسهیالت را دارند.
 تذکر مهم  :نتیجه بررسی ها فقط به نمایندگان استانی اطالع رسانی خواهد شد.

معاونت مالی و اقتصادی صندوق ذخیره بسیجیان

