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مرکز طلوع فرجام نیک  دارم، نیاز سرمایه سوال :

 چه راهنمایی به من می کنه؟

 



 بسمه تعالی

 (1041)آبان  اطالعات وام های اشتغال

 مبلغ تسهیالت اشتغال زایی

 .درصدی است ۱۱تا  ۴وکار شما چه باشد و درخواست آن را به کدام بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری داده باشید، دارای بهره   وام ویژه خوداشتغالی بسته به اینکه طرح کسب

 چیست؟شرایط دریافت وام خود اشتغالی 

 .کار باشند و از هیچ نهاد دیگری هم تسهیالت خوداشتغالی دریافت نکرده باشند متقاضیان این وام باید بی .۱

 .وظیفه برای آقایان الزامی است همچنین ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت نظام  .2

 .گیرند سال را در نظر می 6۰تا  ۱۱ها شرط سنی  ها برای دریافت این وام اکثر بانک .3

 گیرد؟ تسهیالت اشتغال زایی به چه کسب و کارهایی تعلق می

غلی متفاوتی در نظر گرفته می شود در این مرحله شما باید ببینید که کسب و کاری قرار است راه بیاندازید زیر مجموعه رسته های شوام خوداشتغالی برای هر ساله  باید بدانید که 
 مراجعه به آن اداره ، از وضعیت تسهیالت مطلع شوید . کدام سازمان و یا اداره ای هست و باید با

 رسته های شغلی کمیته امداد امام خمینی )ره( ، بهزیستی ، بسج سازندگی و بنیاد برکت را هم بررسی کنید. البته طرح ها و
 

 سپاه ناحیه اراک( بسیج سازندگی( 

آن ها تسهیالت پرداخت می کند را بررسی کنید تا ببینید کسب و  برای دریافت تسهیالت  ابتدای باید رسته هایی که بسیج سازندگی به

در مرحله بعد باید عضو یکی از صندوق های پس انداز خرد )محلی( باشید و یا چنین صندوقی را ایجاد  کار شما جزو آنها هست یا نه.

 اقتصاد مقاومتی ( ثبت نام کنید. سپس در ) سامانهکنید. 

تا از جزئیات و اعتبارات موجود آگاه به حوزه مقاومت بسیج محله و یا منطقه محل سکونت خود مراجعه کنید ع، البته بهتر است قبل از شرو

 و الزامی برای بسیجی  بودن برای بهرهمندی از این تسهیالت وجود ندارد. شوید.

کار فرمایانی که از افراد  نظر گرفته، در واقع ضمنا بسیج سازندگی با هدف پشتیبانی از اشتغال و تولید، تسهیالتی برای کارفرمایان هم در

 د.نکن دریافتنفر( تسهیالت  5میلیون تومان ) حداکثر  ۱۰۰بابت هر نفر می توانند  نیروی کار جذب کنند بیکار ،

 .بسیج سازندگی شهرستان اراک : خیابان امام خمینی )ره(، خیابان ملت، جنب کانون بسیج آدرس
 

  امداد امام خمینیوام کسب و کار کمیته 

تسهیالت اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( برای دهک های درآمدی یک تا پنج می باشد. که دهک های یک، دو و سه که اغلب 

 گفته می شود.  )نیازمند( غیر مددجواطالق می شود . و به افراد دهک های چهار و پنج  مددجودارای پرونده هستند که به آنان 

 مددجو : 

 میلیون تومان . ۱۰۰میلیون تومان تا حداکثر  5درصد از  ۴تسهیالت اشتغال با کارمزد  -۱

 ثبت نام در واحد کاریابی کمیته امداد -2

 -میلیون تومان   ۱۰۰طرح اشتغال کارفرمایی  : جذب از طریق کار فرما و پرداخت تهسیالت به کارفرما )هر نفر جذب شده حداکثر  -3

 ماه لیست بیمه رد شود و بعد وام پرداخت می شود( 2 –اید فعال باشد کارگاه ب –نفر   2۰حداکثر 

 :  )نیازمند( غیر ممدجو

 میلیون تومان . )از طریق مراجعه به سایت سها( ۱۰۰میلیون تومان تا حداکثر  5درصد از  ۴تسهیالت اشتغال با کارمزد  -۱
 

 برای کسب اطالعات بیشتر به دفاتر کمیته امداد مراجعه شود

   33۱3۱۰۰3- ۱تلفن :              شهیدان رجایی )هپکو(، روبروی خیابان امام حسین )ع(.خیابان کمیته امداد دفتر منطقه یک :  آدرس

 322۱55۱۴تلفن :   .میدان فرش، ابتدای خیابان پوریای ولیخیابان قائم مقام، خیابان مولوی غربی، امداد دفتر منطقه دو: کمیته آدرس

 



 والن و مددجویان بهزیستیوام اشتغال معل 

 مجوز اشتغالو یا  داشته  ای وحرفه فنی خود که گواهی توانبخشی (-اجتماعی -افراد تحت پوشش )پیشگیریسازمان بهزیستی به 

 دهد.  های شغلی از او را انجام می اشتغال پرداخت کرده و حمایت کنند تسهیالتباشد و بتواند شغلی ایجاد داشته 

سازمان بهزیستی ، به کار فرمایانی که از افراد تحت پوشش بهزیستی نیروی کار جذب کنند بابت  اشتغال کارفرماییطرح ضمنا در 

نفر( تسهیالت پرداخت می شود و مشوق هایی ) پرداخت حق بیمه کارفرما و ... ( هم در نظر  2۰میلیون تومان ) حداکثر  2۰۰هر نفر 

محل زندگی خود مراجعه و درخواست وام خود را  مراکز مثبت زندگیوام اشتغال باید به متقاضیان جهت دریافت  گرفته شده است.

 .ارائه نمایند

 322۱۰3۱۰تلفن :                    بهزیستی شهرستان اراک : خیابان ادبجو، میدان البرز، خیابان غفاری، جنب پارک شهر. آدرس
      

 وام کسب و کار مشاغل نوپا 

 .باشد میلیون تومان می 1۵4 تا 34 کنند. مبلغ وام بین فعالیت می فناوری کارفا ویژه مشاغل نوپایی است که در حوزهوام کسب و کار 

جهت دریافت وام باید کسب و کار شما مورد تایید سازمان فناوری اطالعات بوده و حداقل یک نیروی کار فعال با کد بیمه داشته 

 مبلغ وام براساس تعداد نیروی فعال در شرکت متغیر است. .باشید

 وام مشاغل اینترنتی

 .موجود است کارفا باشد که شرایط کامل دریافت آن در سایت ایران وام کسب و کار نوپا در واقع همان وام کسب و کار اینترنتی می

 .مراجعه نمایید  https://irankarfa.irجهت ثبت نام و دریافت وام به سایت
 

 اداره کار 

 در حال حاضر اداره کار برای مشاغل خانگی و مشاغل روستایی تسهیالت ارائه می دهد.

 الف ( مشاغل خانگی

 مشاغل قسمت سریع دسترسی قسمت, اجتماعی رفاه و کار, تعاون وزارت سایت به در ابتدا باید خانگی مشاغل در فعالیت به مندان عالقه

 و متقاضیان نام ثبت. نمایند مطالعه را... (  و مصوب های رشته _ دستورالعمل _ قانون) نیاز مورد اطالعات کلیه مراجعه نموده و خانگی

به دستگاه و برای پیگیری می توانید . شود می انجام, حضوری مراجعه به نیاز بدون و خانگی مشاغل سامانه طریق از, ها طرح بررسی

 اخذ جهت متقاضی درخواست, روز ۴5 گذشت از بعد و بازدید انجام و تأییدیه صدور از ساجرایی صادر کننده مجوز مراجعه کنید.  پ

 .در نوبت جهت معرفی به بانک توسط دستگاه اجرایی قرار می گیرد ،تسهیالت

  .نمایید مطالعه هست خانگی مشاغل سایت در که را( خانگی مشاغل متقاضیان راهنمای, ) نام ثبت از قبل است بهتر

 ب ( مشاغل روستایی

برای دریافت تسهیالت  ابتدای باید رسته هایی که وزارت کار  به آن ها تسهیالت پرداخت می کند را بررسی کنید تا ببینید کسب و کار 

 شما جزو آنها هست یا نه.

» ثبت نام کنید. ضمنا راهنمای موجود در قسمت « اشتغال روستایی »  مراجعه نموده و در قسمت « سایت کارا » در مرحله بعد باید به 

محل اجرای طرح  ضمناکه در  این سایت بارگذاری شده است را مطالعه نمایید. « دستورالعمل اشتغال روستایی» ، قسمت « اطالعات 

 .باید در روستا باشد 

دریافت هرگونه مجوز و یا تصویب در کمیته های فنی منجر به دریافت تسیهالت به متقاضی نمی شود بلکه  شرایط دیگری  توجه :

 چون میزان اعتبارات ، تعداد درخواست ها و ... در پرداخت تسهیالت موثر هست.
 

             .پیام هتل روبروی, هادی کوچه انتهای(, هپکو) رجایی شهیدان خیابان: اجتماعی استان مرکزی  رفاه و کار, اداره تعاون آدرس

 3۴۰3202۱      :تلفن 

https://irankarfa.ir/

