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 های نمونه صنعتی و معدنی های انتخاب طرحمشخصات طرح و معیار

  :ًام طزح هحصَل: شوارُ ٍ تاريد جَاستاسيس:

 تاريد شزٍع تكار: :هيشاى پيشزفت فيشيكي سزهايِ گذاري كل طزح)هيليَى ريال(:

 ظزفيت طزح: هيشاى اشتغال: پيش تيٌي سهاى راُ اًساسي:

 ًام هسيزعاهل: تلفي ثاتت: سهاى تَليس تجاري ٍ اًثَُ:پيش تيٌي 

 ًواتز: ّوزاُ: ::ًام استاى ٍ هحل زليك اجزاي طزح
 
 :اٍلَيت سزهايِ گذاري طزح ـ 1*

  ( HI-TECHصىايع وًيه ) -الف

  ضزيرت اجزاي طزح در تكميل سوجيزٌ ارسش    -ب
  محصًل داراي مشيت صادراتي -ج
 :ـ ًزخ تاسگشت سزهايِ 2  

  درصد 03تاالي  -الف

  درصد 03تا  03 -ب
  درصد 03تا  03 -ج
 :ـ هطاتمت سهاًي اجزاي پزٍصُ تا تزًاه3ِ

  درصد 03درصد اوحزاف اس تزوامٍ كمتزاس  -الف

  درصد 03تا  03درصداوحزاف اس تزوامٍ تيه  -ب
  درصد 03درصد اوحزاف اس تزوامٍ تيص اس  -ج
  :ـ ًَع كاالي تَليسي4

  درصد   03داراي ارسش افشيدٌ تيص اس  -الف

  درصد 03تا  03داراي ارسش افشيدٌ تيه  -ب
  درصد 03تا  03داراي ارسش افشيدٌ تيه  -ج
 :ـ استفازُ اس اهكاًات ساذت ٍ تَاى هٌْسسي زاذلي 5

  درصد 03تيص اس  -الف

  درصد 03الي  03 -ب
  درصد 03الي 03 -ج
 :ـ سْن آٍرزُ سزهايِ گذار تِ كل سزهايِ ثاتت 6

  درصد تٍ تاال 03 -الف

  درصد 03الي  03 -ب
  درصد 03الي 03 -ج
 :ـ هيشاى جذب سزهايِ گذاري ذارجي7

  سزمايٍ ثاتت درصد 03تيص اس  -الف
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  درصد سزمايٍ ثاتت 03الي  03 -ب
  درصد 03الي  03 -ج
  :اشتغال طزح تِ كل اشتغال صٌعتي شْزستاىـ ًسثت  8**

  درصد 0تيص اس  -الف

  درصد 0الي  0 -ب
  درصد 0كمتزاس  -ج
 :ـ سْن ًيزٍي اًساًي هترصص ٍ يا هاّز تِ كل ًيزٍي اًساًي9

  درصد 03تيص اس  -الف

  درصد 03الي  00 -ب
   درصد 00الي 03 -ج

 ـ ًسثت سزهايِ تِ اشتغال: 11

  ميليًن تًمان تٍ اساء َز وفز 033كمتز اس  -الف

  ميليًن تًمان تٍ اساء َز وفز033تا  033تيه  -ب
   ميليًن تًمان تٍ اساء َز وفز 033تيص اس  -ج

 :هٌطمِ اجزاي طزح***

  تًسعٍ يافتٍ -الف

  تًسعٍ ويافتٍ -ب
َها   تاضىد ي در صًرت احزاس دي يا چىد گشيىٍ َمهٍ آن  يكساوي تزخًردار ميَا اس يسن  ىٍَمٍ گشي  گذاري طزح( ) ايلًيت سزمايٍ 0در آيتم  *

 مدوظز قزار گيزد.

 تاضد.  اضتغال ياحدَاي فعال ضُزستان مي هماخذ ميشان اضتغال گشارش تجمعي ساماوٍ َماَىگ  8در آيتم  **

 ضًد.  محاسثٍ مي 0.0آيتم مىطقٍ اجزاي طزح  تا ضزية افشايطي ***

 :يد                           تَسط                                تكويل شس .                                  اهضاءفزم فَق زر تار

 

 .                                     هْز ٍ اهضاء استجاًة                                      اطالعات ايي فزم هَرز تائيس ايي

 رياست ساسهاى                                                                                                                                                      

 


