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 دبیرخانه کمیته استانی بههای اجرایی شده دستگاه معرفی هاینامه بررسی فنی طرحشیوه

 

متقاضی  فرم خالصه اطالعات تأییدشده طرح»های مورد تائید خود را به همراه اجرایی طرح دستگاه -1

کل کشور در  1011سال (  قانون بودجه 11بند )الف( تبصره ) 9تا 1 استفاده از تسهیالت موضوع جزء

 به دبیرخانه اعالم نماید.  به تفکیک هر طرح کتباً« کمیته فنی

به شرح ذیل در جلسه کمیته فنی به را  هاطرح فنی بررسیجهت دستگاه اجرایی، مدارک مورد نیاز  -2

 دبیرخانه ارایه نماید:

 برداریکپی پروانه بهره 

 اص حقوقی(کپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات )اشخ 

 نامه معتبر یا رسمی، برای آن دسته از متقاضیانی که محل طرح استیجاری باشد حداقل زمان کپی اجاره

 مدت قرارداد اجاره نباید کمتر از دوران بازپرداخت تسهیالت باشد.

  های صنعتی(حبرای طر )کپی آخرین قبض برق 

 (لزامی استاشده )برای واحدهای فعال کپی آخرین لیست بیمه پرداخت 

 های صنعتیبرای طرحبرداری در سامانه آمار تولید از تاریخ صدور پروانه بهره 

 فاکتور خرید و سایر مستندات الزم با تایید دستگاه اجرایی متناسب با نوع طرح پیش 

  نام اینترنتی تسهیالت در سامانه مربوطهثبت 

  فرم کمیته فنی 

نامه درخواست خود را در سامانه یکپارچه تسهیالت شیوه متقاضیان استفاده از تسهیالت موضوع این -3

 نمایند.اعتباری دستگاه اجرایی مربوطه ثبت 

شده از سوی دستگاه اجرایی، های معرفیها جهت بررسی طرحشنبهجلسات کمیته فنی هر هفته یک -0

 گردد.تشکیل می

 استانی برای اعضاء تنظیم وتشکیل جلسات کمیته فنی با ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه کمیته  -5

 صورتجلسات توسط آن دبیرخانه انجام خواهد شد.

ها در کمیته فنی را در اسرع وقت جهت طرح در حی موظف است صورتجلسات بررسی طردبیرخانه استان -6

 کمیته استانی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعالم نماید.



 1011( قانون بودجه سال 11بند )الف( تبصره ) 9تا  1تورالعمل جزء فصل پنجم دس 11ماده  استناده ب -7

شده به موسسات و های معرفیای از وضعیت پروندهکل کشور، مسئولیت پایش مداوم و ارایه گزارش دوره

 های اجرایی خواهد بود.بانکهای عامل بر عهده دستگاه

 


