برخی از خدمات ارائه شده برای شرکت های خالق
تسهیالت نظام وظیفه
ٔعا٘ٚت عّٕی  ٚفٙاٚری ریاست جٕٟٛری  ٚتٙیاد ّّٔی ٘خثٍاٖ تا تٛافك ستاد وُ ٘یزٞٚای ٔسّح ،تٙٔ ٝظٛر پطتیثا٘ی اس فعاِیتٞای تخصصی
دا٘صآٔٛختٍاٖ تزتزِدا٘طٍاٞی و ٝت ٝفعاِیتٞای فّٙاٚرا٘ ٝاضتغاَ دار٘ذ ،تسٟیالت ٘ظاْ ٚظیفۀ تخصصی را تزای افزاد فعاَ در ضزوتٞای دا٘ص تٙیاٖ ٚ
خالق ،ضزوتٟای ٔستمز در ٔزاوش رضذ  ٚپارن ٞای عّٓ  ٚفٙاٚری  ٚفٙاٚر در ٘ظز ٌزفت ٝاست.
افزاد ٔطٕ َٛضاغُ در ضزوتٟای ٔذوٛر تا ٔٛافمت ستاد وُ ٘یزٞٚای ٔسّح ،در صٛرت دارا تٛدٖ ضزایط ٔٙذرج در آئیٗ ٘أٔ ٝزتٛطٔ ،ٝی تٛا٘ٙذ ت ٝجای
اعشاْ ت ٝخذٔت ،در ضزوت ٔٛرد ٘ظز خذٔت ٕ٘ایٙذ.
استقرار در پارک
تٛٔ ٝجة تٛافمات تعُٕ آٔذٔ ٚ ٜطاتك تا دستٛراِعُٕ ٞای ٔٛجٛد ،ضزوت ٞای خالق ٔی تٛا٘ٙذ اس ظزفیت س ٝپارن عّ ٚ ْٛفٙاٚریٟای ٘زْ  ٚصٙایع
فزٍٙٞی ،پارن عّٓ  ٚفٙاٚری اِثزس  ٚپارن عّٓ  ٚفٙاٚری پیاْ تٙٔ ٝظٛر استمزار  ٚتٟزٙٔ ٜذی اس خذٔات آٟ٘ا استفادٕ٘ ٜایٙذ.
لیسینگ و صدور ضمانت نامه
تٛٔ ٝجة تٛافك ت ٝعُٕ آٔذ ٜتا صٙذٚق تٛسعٕٞ ٝىاری ٞای تیٗ إِّّی فٙاٚرا٘ ٝایزا٘یاٖ  ٚتز اساس ضٛاتط ٔ ٚمزرات ،ضزوتٟای خالق ٔی تٛا٘ٙذ اس خذٔات
ِیشی ٚ ًٙصذٚر ضٕا٘ت ٘أ ٝایٗ صٙذٚق استفادٕ٘ ٜایٙذ.
بیمه تکمیلی
در راستای حٕایت اس ضزوت ٞای خالق  ٚاعضای ضثىٛ٘ ٝآٚری تٟزاٖ ،خذٔات تیٕ ٝتىٕیّی تا ٕٞىاری تیٕ ٝدا٘ا ت ٝضزوت ٞای خالق ارائٔ ٝی ضٛد.
پٛضص جأع خذٔات درٔا٘ی ،ارائ ٝتخفیف ت ٝضزوت ٞا ،تذٔ ٖٚحذٚدیت تعذاد پزس ،ُٙأىاٖ تیٕٚ ٝاِذیٗ  ٚارائ ٝسطٛح ٔختّف اس خذٔات تیٕ ،ٝاس ٔشایای
ایٗ طزح ت ٝضٕار ٔی ر٘ٚذ.
حضور در نمایشگاههای داخلی
دتیزخا٘ ٝتز٘أ ٝتٛسع ٝسیست ت ْٛضزوت ٞای خالق تٙٔ ٝظٛر تزٚیج  ٚتٛسعٔ ٝحصٛالت ضزوت ٞای خالق اس حضٛر ایٗ ضزوتٟا در ٕ٘ایطٍاٟٞای داخّی
ٔٙتخة حٕایت ت ٝعُٕ ٔی آٚرد.
آموزش و مشاوره
تٙٔ ٝظٛر تٛإ٘ٙذساسی افزاد ضاغُ در ضزوت ٞای خالق ،دٚرٞ ٜای آٔٛسضی تزٌشار  ٚخذٔات ٔطاٚر ٜاس جّٕ ٝدر ٔٛارد سیز ارائٔ ٝیٍزدد:
عٕٔٛی :تاساریاتی  ٚتحمیمات تاسار ،أٛر حمٛلی ٔ ٚاِىیت فىزی ،ایجاد ٌٛاٞی سٔا٘ی ٔحزٔا٘ٔ ٝاِىیت فىزی در سأا٘« ٝثثت ضذ» ،أٛر ٔاِیٔ ،اِیاتی ٚ
تیٌٕٕ ،ٝزن  ٚصادرات ،تأٔیٗ ٔاِی ... ٚ
تخصصی :دٚرٞ ٜای آٔٛسضی ٔ ٚطاٚرٔ ٜتٙاسة تا حٛس ٜفعاِیت خٛضٞ ٝا
تسهیالت طرح اشتغال پایدار روستایی
تٛٔ ٝجة تٛافك تعُٕ آٔذ ٜتا ٔعا٘ٚت تٛسع ٝرٚستایی ٙٔ ٚاطك ٔحز ْٚوطٛر ،ضزوت ٞای خالق حاضز در پ ٟٝٙی رٚستا در حٛسٞ ٜای صٙایع دستی،
ٌزدضٍزی ،آٔٛسش ،فزٙٞ ٚ ًٙٞز ،فٙاٚری اطالعات  ٚارتثاطات  ٚضزوت ٞای خاللی و ٝوسة  ٚوار آ٘اٖ در تستز ارتثاطات  ٚفٙاٚری اطالعات ٔٛجة
افشایص ٔشیت وسة  ٚوارٞای وٛچه رٚستایی ٔی ضٛدٔ ،ی تٛا٘ٙذ تا ٔزاجع ٝت ٝسأا٘ ٝوارا اس ٔشایای طزح اضتغاَ پایذار رٚستایی تٟزٙٔ ٜذ ض٘ٛذ.
مشاوره و تامین نیروی انسانی
ضزوت ٞای خالق تٙٔ ٝظٛر ضٙاسایی  ٚتأٔیٗ ٘یزٚی ا٘سا٘ی ٔتخصص ٛٔ ٚرد ٘یاس خٛد ٔی تٛا٘ٙذ اس خذٔات سأا٘ ٝجاب ٚیژٖ تا  03درصذ تخفیف تٟزٜ
ٔٙذ ض٘ٛذ.
تٟی ٝالالْ تثّیغاتی
تٛٔ ٝجة تٛافك تا تزخی وارٌشاراٖ ارائ ٝخذٔات ،ضزوت ٞای خالق تٙٔ ٝظٛر تٟی ٝالالْ تثّیغاتی ،اس جّٕ( ٝطزاحی واتاِٛي ،طزاحی سایت ،تیشر ٔ ٚستٙذ
تثّیغاتیٛٔ ،ضٗ ٌزافیه ،ایٙفٌٛزافیه ،استٛدی ٛصذا  ٚتصٛیز  ) ... ٚاس تخفیفات ٔٙاسة تٟزٙٔ ٜذ ٔی ض٘ٛذ.

