
   
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن

 

  انواع کسب و کارها

کسب و کارهای حوزه  هاشاخص

 ورزش و جوانان

کسب و کارهای حوزه 

 سالمت و بهداشت

کسب و کارهای حوزه 

 فرهنگ و هنر

کسب و کارهای خرد و 

 خانگی

کارهای مبتنی بر کسب و 

 تکمیل زنجیره ارزش

 ای و سرمایهایجادی، توسعه

 در گردش

 ای و سرمایهایجادی، توسعه

 در گردش

ای و ایجادی، توسعه

در گردش سرمایه  

ایایجادی و توسعه ای و ایجادی، توسعه 

در گردش سرمایه  

 نوع طرح

 نرخ سود شهرستان شفت 10٪ 6٪ 10٪ 10٪ 10٪

 ها نرخ سود سایر شهرستان 12٪ 8٪ 12٪ 12٪ 12٪

12٪ 12٪ 12٪ 8٪ 12٪ 
های نرخ سود طرح

 ایایجادی و توسعه

14٪ 14٪ 14٪ - 14٪ 
نرخ سود تسهیالت سرمایه 

 در گردش

 سرانه تسهیالتحداکثر  میلیون ریال 1500 میلیون ریال 1000 میلیون ریال 1500 میلیون ریال 1500 میلیون ریال 1500

سال 1و در گردش  2ثابت  سال 1و در گردش  2ثابت   سال 1و در گردش  2ثابت    سال 1و در گردش  2ثابت  متغیر، با توجه نوع طرح 
حداکثر دوره مشارکت و 

 تنفس

 بازپرداختدوره حداکثر  سال 5 سال 5 سال 5 سال 5 سال 5

 ورزشی، پوشاک انواع تولید

  ورزشی، تجهیزات و لوازم انواع تولید

 هایدستگاه و لوازم انواع تولید

 هایگیری اندازه و تست الکترونیکی

 ورزش، صنعت دیجیتال

 ورزشی، ایمنی لوازم انواع تولید

 ورزشی، های باشگاه

 ورزشی، توریسم و گردشگری

 تغذیه و هامکمل خدمات و تجارت

 ورزشی

  نگر،جامعه سالمت هایمراقبت

 سالمت، گردشگری

 ، MMT اعتیاد ترک مراکز

  ،(غیردولتی) بهداشتی خدمات

 ، (غیردولتی)  علمی سنتی طب

 مشاغل)خانگی  سالمت خدمات

 و سالمت نوین هایفناوری ،(خانگی

 تشخیصی بنیان، مراکز دانش مشاغل

 غیردولتی بازتوانی و درمانی

 و روایی محتوای تولید و خدمات

 انیمیشن، ای،رایانه هایبازی، خالق

 دیجیتال، نویسی،گرافیک برنامه

 هایفعالیت، خبری محتوای تولید

 سازیمفهوم و سازیمدل انتزاعی،

 و ای، مطبوعاترسانه کار و کسب

 مراکز و کاغذی، موسسات نشریات

 و چاپ نشر، دینی، امور و فرهنگی

هنری  خدمات ارایه بندی،بسته

 پارچه، طراحی لباس، طراحی مانند

های بازی، فعالیت اسباب طراحی

 هنرهایآیینی،  و هنری دینی

 و سمعی امور نمایشی گسترش

، ...( و موسیقی سینما،) بصری

 تجسمی  هنرهای گسترش

بندی در های قابل طبقهفعالیت

رسته مشاغل خانگی ذیل 

جهاد کشاورزی،  هایحوزه

صنعت، معدن و تجارت، میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی و ...

 قابل دسترس از طریق:

https://mkh.mcls.gov.ir/ 

تکمیل زنجیره ارزش های فعالیت

های بندی در رستهقابل طبقه

صنایع غذایی و تبدیلی، محصوالت 

مات کشاورزی، دای، خگلخانه

های دامی، شیالت و فرآورده

آبزیان، کفش و مصنوعات چرمی، 

پوشاک و منسوجات، مبلمان، 

پالستیکی،  محصوالت الستیکی و

سازی سازی و مجموعهقطعه

صنعتی، معدنی، محصوالت آرایشی 

و بهداشتی، گردشگری، لجستیک 

و حمل و نقل، خدمات ورزشی، 

خدمات سالمت و درمان، خدمات 

ای، آموزشی مهارتی و حرفه

خدمات اجتماعی و زیباسازی 

شهری و روستایی، نوسازی 

 های فرسودهبافت

های حوزه وها زیررسته

 رتبطم

 در اولویت دریافت تسهیالت قرار دارند.های خدماتی به ویژه طرح، باالترهای با زمینه ایجاد اشتغال طرح -

 برداری و ایجاد اشتغال برسند.ها دارای پیشرفت فیزیکی باال بوده و در حداقل زمان ممکن به بهرهطرح -

 اجتماعی( باشد.به صورت بیمه شده )تامین جدید و باید ایجاد شده می اشتغال -

اند، منوط به اجرای کامل تعهدات تسهیالت قبلی و دارا بودن مجوز طرح توسعه با امکان ایجاد استفاده از این تسهیالت برای افرادی که قباًل از تسهیالت تکلیفی استفاده نموده -

 اشتغال جدید خواهد بود.

 گذاری( و تامین وثایق مورد نیاز بانک را دارا باشد.سرمایهدرصد  20باید توان تامین سهم آورده خود )حداقل متقاضی می -

 کارمندان دولت امکان استفاده از این تسهیالت را ندارند. -

 نکات ضروری

 ( و تکمیل فرم الفمند بودن طرحگزارش توجیهطرح و پروژه یا عکس از مجوزها، مراجعه متقاضی به دستگاه اجرایی، ارایه مدارک ) -

 و اصلی اجرایی و طرح در جلسه کمیته فنیبررسی دستگاه  -

 در صورت تایید در کمیته  کارا سامانهالکترونیکی در انجام فرآیند ثبت  -
 روش اقدام

 مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

1400قانون بودجه سال  18بند الف تبصره تسهیالت   


