دستَس العول تکویل کبسبشگ تخصیص کذ سشتِ:
ششکتْبی هتقبضی تؼییي طالحیت ٍ ّن چٌیي ششکتْبیی کِ هذت صهبى تؼییي طالحیت آًْب بِ اتوبم
سسیذُ است هی ببیست ششایظ اختظبطی استبًذاسد سبصی کذ ّبی ّفتگبًِ کِ دس ایي سبیت دسج شذُ است بِ
دقت هغبلؼِ ٍ سپس فشهْبی اسکي شذُ سا بب ًْبیت دقت تکویل ًوَدُ ٍ ضوي سػبیت هَاسد ریل اسٌبد ٍ
هستٌذات رکش شذُ سا بِ دبیش خبًِ اًجوي تحَیل دٌّذ :
 -1بِ ششکتْبی تبصُ تبسیس بش اسبس هَضَع اسبسٌبهِ تٌْب  1کذ سشتِ اػغب هی گشدد دس هَاسد
خبص ششکتْبیی کِ اص ًظش تجْیضات ٍ تَاى هبلی ٍ تحظیالت اػضب ّیئت هذیشُ بتَاًٌذ کویتِ تؼییي طالحیت
سا هتقبػذ ًوبیٌذ بش اسبس سای اکثشیت اػضب کویتِ هوکي است دس  2یب حذاکثش  3کذ تؼییي طالحیت گشدًذ دس ّش
طَست تؼییي کذ ّبی اًجبم شذُ بِ ٍسیلِ اًجوي طشفبً پیشٌْبد بَدُ ٍ تظوین گیشًذُ اطلی کویتِ تؼییي
طالحیت سبصهبى تؼبٍى ،کبس ٍ سفبُ اجتوبػی استبى فبسس هی ببشذ.
 -2دس تکویل فشم ًْبیت دقت سا بِ ػول آٍسدُ ٍ ّوِ جضئیبت خَاستِ شذُ سا بِ دقت قیذ ًوبییذ ابتذا جذاٍل ٍ
اعالػبت خَاستِ شذُ سا هغبلؼِ کشدُ سپس اقذام بِ تکویل فشم ًوبییذ.کذ سشتِ ّبی دس خَاستی ششکت بش
اسبس اعالػبت شوب طبدس هی گشدد ٍ چٌبًچِ دس تکویل فشم دقت الصم بِ ػول آٍسدُ ًگشدد هوکي است حق
ششکت ضبیغ شَد.
 -3کلیِ جذاٍلی کِ دس فشم ٍجَد داسد چٌبًچِ دس ٌّگبم تکویل ًیبص بِ فضبی بیشتشی بشای ًَشتي هشخظبت
افشاد ٍ یب تجْیضات دیگش ٍجَد داشتِ ببشذ جذٍل سا دس طفحِ سفیذ پشت فشم سسن ًوَدُ ٍ تکویل فشم سا دس
آى جب اداهِ دّیذ.
-4دس هَسد جذٍل سَابق کبسی هذیش ػبهل ٍ اػضب ّیئت هذیشُ تبکیذ هی گشدد کِ ّن سَابق کبسی دسٍى
ششکت دس خَاست کٌٌذُ ٍ ّن تجشبیبت ٍ سَابق کبسی دس سبیش ششکتْبی خظَطی ٍ دٍلتی هذ ًظش هی
ببشذ.الصم بزکش است سَابق کبسی چٌبًچِ سببقِ بیوِ ّن بشای آى پشداخت ًشذُ ببشذ بِ ششط داشتي گَاّی
سببقِ کبس ٍ سبیش هستٌذات قببل قبَل خَاّذ بَد.
-5دس جذٍل تجْیضات هبشیي آالت ٍ خَدسٍ ّبی ششکت هٌظَس آى است کِ ّش خَدسٍ یب هبشیي آالتی کِ سٌذ
یب فبکتَس آى بِ ًبم ششکت یب طبحببى اهضب هجبص ششکت ببشذ قببل قبَل خَاّذ بَد.
 -6پس اص تکویل جذاٍل ٍ ًَشتي کلیِ اعالػبت هَسد ًیبص دس فشم کِ هجذداً تبکیذ هی گشدد بِ دقت کبفی تکویل
شَد هذاسک ،اسٌبد ٍ هستٌذات ریل سا بِ ّوشاُ کبسبشگ تکویل شذُ بِ دبیش خبًِ اًجوي اسائِ دّیذ.
الف-گَاّی سببقِ کبس اػضبی ّیئت هذیشُ دس ششکتْبی خظَطی ٍ دٍلتی کِ قبالً دس آى جب هشغَل بِ کبس
بَدُ اًذ (سببقِ حضَس دس ششکت فؼلی هَسد ًیبص ًیست )اطل ٍ کپی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
کبسبشگ تعییي اهتیبص جْت ستبِ بٌذی ششکت ................................

سال:
.........................

استان :
..........................

شهر :
.......................

وام شرکت :
.....................

شماره ثبت شرکت :
.......................

تاریخ ثبت شرکت /محل ثبت

ووع ثبت شرکت :
......................

مبلغ آخریه سرمایه ثبتی (لایر)
.....................

........................
گَاّی ًبهِ هؼتبش آهَصشی ٍ تخظظی :
...............................................................................................................................................................
بشسسی اٍلیِ هذاسک ٍ اظْبس ًظش دبیش خبًِ اًجوي ٍ اظْبس ًظش اهَس اداسی :

هحل اهضبء
اظْبس ًظش ًْبیی کویتِ بشسسی کٌٌذُ هذاسک جْت تخصیص کذ سشتِ:

هحل اهضبء

بدینوسیله تبئید می نمبیم اطالعبت تکمیل شده جدول فوق بر اسبس واقعیبت و مدارک شرکت..............................تنظیم گردیده و چنبنچه در آینده خالف این
موضوع به اثببت برسد مسئولیت و عواقب قبنونی آنرا عهده دار ببشم.

مهر و امضب شرکت:
اظْبسًظش دبیش خبًِ اًجوي دس هَسد اسٌبد ٍ هذاسک :

شوبسُ کذ
سشتِ

اهضب:

اظْبس ًظش کویتِ بشسسی

ًبم سشتِ

1

امور حمل و نقل

2

تعمير و نگهداري

3

امور آشپزخانه و رستوران

4

خدمات عمومي

5

خدمات فضاي سبز

6

امور تاسيساتي

7

چاپ و تكثير

اهضبء اعضبکبس گشٍُ تخصیص کذ:

بْبدسی

هحوَدی

جْبًی

صالحیت اخز کذ سا داسد
بلی

سئیس ّیئت هذیشُ:علی اصغش پَسهٌذ

خیش

«کبسبشگ تخصیص کذ »

ایٌجبًب/ایٌجبًببى ...........................................هدذیش ػبهدل /سئدیس ّیئدت هدذیشُ بدِ ػٌدَاى طدبحب /طدبحببى اهضدب هجدبص شدشکت
.................................................کِ هشخظبت ششکت ریالً دس جذاٍل آتیِ قیذ گشدیذُ است بب اسائِ هذاسک ٍ هستٌذات هشبَعِ تقبضدبی
تخظیض کذ سشتِ سا هی ًوبین.
-1هتقبضی سشتِ /سشتِ ّبی دسخَاست شذُ تَسظ ششکت:

- 2 تـعویش ٍ ًـگْذاسی :تـجْیضات ٍ ٍسبیـل اداسی(بِ غیش اص اهَس سایبًِ)خذهبت فٌی خَدسٍ،سبختوبى ّب تجْیضات ٍ ٍسبیل هخببشاتی ٍ استببعی،ابٌیِ ٍ خغَط ساُ آّي
-3 اهَس آشپض خبًِ ٍ سستَساى:شبهل تْیِ ٍ تَصیع غزا،اداسُ سستَساى ٍ بَفِ
 -4 خذهبت عوَهی  :شبهل تٌظیفبتً،بهِ سسبًی، ،اهَس آبذاسخبًِ،خذهبت پبسخگَیی
ً -5 گْذاسی ٍ خذهبت فضبی سبض:شبهل خذهبت ببغببًیً،گْذاسی فضبی سبض
-6 اهَس تأسیسبتی :شبهل تعویش ٍ ًگْذاسی ٍ بْشُ بشداسی اص تأسیسبت بشٍدتی ٍ حشاستی
هْش ٍ اهضب ششکت
-7 اهَس چبپ ٍ تکثیش
-1اهَس حول ٍ ًقل :شبهل ساًٌذگی ٍ اداسُ اهَس ًقلیِ

- 2هشخصبت ثبتی ششکت:
وام شزکت

وًع شزکت

شمارٌ ثبت
تاریخ ثبت

محل ثبت

آخزیه سزمایٍ

آدرس دفتز مزکشی شزکت

ثبتی(ریال)

ملکی

استیجاری

-3هشخصبت هذیشعبهل  ،اعضبء ّیئت هذیشُ:

وام ي وام خاوًادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشتٍ

درصد یا

تحصیلی

تعداد سُام
در شزکت

تلفه

مالحظات

-4تجْیضات  ،هبشیي آالت ٍ خَدسٍ ّبی دس تولک ششکت یب اعضب ّیئت هذیشُ ششکت:
چٌبًچِ بشای ًَشتي اهکبًبت ششکت ًیبص بِ فضبی بیشتشی داسیذ اص پشت صفحِ استفبدُ کٌیذ
ردیف

تجُیشات  ،ماشیه آالت ي خًدري َا

تعداد

وام صاحب سىد/

مدل یا سال ساخت

ارسش تقزیبی
( ریال )

فاکتًر

جوع:

جوع:

-5دٍسُ ّبی آهَصشی کِ هذیش عبهل ٍ سبیش اعضب ّیئت هذیشُ گزساًذُ است (:بِ جض دٍسُ  18سبعتِ اًجوي صٌفی کبسفشهبیی هذیشاى
ششکتْبی خذهبتی ،پشتیببًی ٍ فٌی هٌْذسی شیشاص)
ردیف

شـزح ديرٌ

وام فزدی کٍ
ديرٌ را گذراودٌ

مجزی ديرٌ

مدت ديرٌ

تاریخ بزگشاری
ديرٌ

 -6سَابق کبسی هذیش عبهل ٍ سبیش اعضبء ّیئت هذیشُ دس ایي ششکت ٍ سبیش ششکتْب ی خصَصی ٍ هَسسبت دٍلتی سا رکش کٌیذ:لغفبً ابتذا
سَابق کبسی دس ششکت خَد سا رکش ًوَدُ ٍ سپس تجشبیبت ٍ سَابق کبسی دس ششکتْبی دیگش اعن اص دٍلتی ٍ غیش دٍلتی سا رکش ًوبییذ:
ردیف

وام شُزت

پست ساسماوی

وام مًسسٍ

مدت

تاریخ شزيع ي پایان
سابقٍ کاری

مالحظات

