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بسمه تعالی

فرمت بررسی فنی و 
ادي و مالی اقتص

طرحهاي تولیدي جهت 
اخذ جواز تاسیس

)فرم الف   (  
میلیارد  10براي طرحهاي اولویت دار و طرحهاي باالي 

ریال سرمایه گذاري
....سازمان صنایع و معادن استان
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معاونت برنامه ریزي توسعه و فن آوري
اداره برنامه ریزي و توسعه صنعتی و معدنی

ضوابط صدور و تمديد جوازتاسيس واحد توليدي ، طراحي ومونتاژ

جوازتاسيس مجوزي است كه پس از احراز شرايط  الزم به منظـور سـرمايه گـذاري    : تعريف 
ز سوي وزارت صـنايع در دوگزينـه  صـادر    در انجام فعاليت صنعتي جديد به نام متقاضي ا

. مي گردد

سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه درچارچوب اولويت هـاي تعريـف شـده در    : الف 
اسناد باالدست نظيرسند راهبرد صنعتي كشور برپايـه آمـايش سـرزمين صـورت ميگيـرد،      

.مي گردد برطبق ضوابط از حمايت ومشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار

سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كـه درخـارج از چـارچوب گزينـه الـف باشـد از       : ب 
. مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد

: حمايت ها ومشوق هاي خاص سرمايه گذاري شامل : تبصره 
هـاي حقـوق   ، يارانـه زمـين در شـهرك صـنعتي ، معافيـت      ) ارزي  –ريالي (تسهيالت بانكي 

مي باشد ) آب ، برق و گاز ( ورودي ماشين آالت و يارانه هاي انرژي 

: روش كار  -۱ماده 
متقاضيان جوازتاسيس ، موظفند با توجه به اولويت هاي سرمايه گذاري نسبت به - ۱- ۱
با كمك شركت هاي مشاور خدمات فنـي  " ترجيحا( تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي - ۲- ۱

اقـدام و جهـت بررسـي و صـدور     ) اييـد وزارت صـنايع و معـادن    و مهندسي مـورد ت 
. جوازتاسيس به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه نمايند

فهرست اولويت هاي سرمايه گـذاري و اولويتهـاي طـرح آمـايش صـنعتي و معـدني       - ۳- ۱
ازسوي معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري درچارچوب سـند راهبـرد توسـعه    



FOD01-06/01

٣

همچنين متقاضيان جهت آشـنايي بـا فرمـت گـزارش     . شور موجود مي باشدصنعتي ك
. توجيهي فني و اقتصادي مي توانند به پايگاه فوق الذكر مراجعه نمايند

چنانچه حسب درخواست متقاضيان سـرمايه گـذاري ، موضـوع كـااليي در فهرسـت      : تبصره 
اضـيان ميتواننـد در   اولويتهاي صنعتي نباشد، سازمان صنايع و معادن استان يا متق

صورتيكه طرح از مصاديق ايده هاي جديد باشد و يا به داليلـي قـبالً مـورد بررسـي     
قرار نگرفته باشـد ،راسـاًاز معاونـت برنامـه ريزي،توسـعه و فنـاوري در خصـوص        
اولويت كاالي مذكور استعالم نمايند در ايـن صـورت مـورد تائيـد شـده در فهرسـت       

. ه اطالع رساني قرار خواهد گرفتطرحهاي حائز اولويت در پايگا

صدور جوازتاسيس به نام اشخاص حقوقي منـوط بـه ارائـه آگهـي رسـمي تاسـيس       - ۴- ۱
شركت و آخرين تغييرات انجام شده منعكس درروزنامـه رسـمي مـي باشـد و بـراي      

شناسـنامه و كپـي   اشخاص حقيقي كپي شناسنامه ودرصورت تغييرات صـفحه آخـر   
. است  لزاميكارت پايان خدمت يا معافيت ا

صدور جوازتاسيس براي ايجاد واحد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود در محـدوده  - ۵- ۱
هاي جغرافيايي ممنوعه جز براي موارد مستشناء شـده براسـاس مصـوبات قـانوني     

. مجاز نمي باشد

در صدور جواز  تاسيس در مورد كاالهائي كه داراي ضوابط ويژه بوده بنابرتشـخيص  -۱-۶
صنايع ومعادن استانها نياز به هماهنگي قبلي داشته باشد و منوط به كسب نظـر از  سازمان 

. معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري وزارت صنايع ومعادن خواهدبود

: هزينه صدور جوازتاسيس  -۲ماده 
۸۰قانون اصالح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  ۴۶تبصره ذيل ماده  ۱۱به استناد بند 

ريـال و هربـار تمديـدآن مبلـغ     ) ۱۰۰۰۰۰( بابت صدور جوازتاسيس مبلغ يكصـد هزارريـال   
قـانون بودجـه   ) ۵( ريال بابت حق تمبر و همچنين به اسـتناد تبصـره   ) ۵۰۰۰۰( پنجاه هزار 

هيات محترم وزيـران ، بـه    ۲/۶/۷۲مورخ  -هـ  ۱۸۱ت /۸۳۹۸و تصويب نامه شماره  ۱۳۶۴سال 
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ريال به حساب ) ۱۰۰۰۰۰۰(ايه ثابت طرح و حداكثر معادل يك ميليون در هزارسرم ۵/۰ميزان 
. معين استاني واريز خواهد گرديدو غير قابل استرداد مي باشد

:تغيير نام جواز تاسيس  –۳ماده 
تغيير نام جواز تاسيس توسط مرجع صادركننده به شرط انتقال كليـه امكانـات و تسـهيالت    

:معدن به روش زير انجان خواهد شد دريافتي از وزارت صنايع و 
درمورد اشخاص حقوقي ، با ارائه آگهي رسمي تاسيس و يا آگهي آخرين تغييرات آن_ الف 

درمورد اشخاص حقيقي ، با درخواست كتبـي دارنـده جـواز تاسـيس و گـواهي امضـائ       _ ب 
رسمي

هرگونه واگذاري كل _ ج 
دارنـدگان جـواز   /ر كادر مالياتي دارندهورود و خروج اشخاص حقيقي يا حقوقي د -۱تبصره 

تاسيس قبل از مرحله راه اندازي طرح منوط به تائيد مرجع صادر كننده و در راسـتاي حفـظ   
فني در تطبيق با شرايط اوليه و صالحيتهاي مذكور تائيد شده _و يا ارتقاء توانمنديهاي مالي

.در طرح توجيهي فني اقتصادي ميباشد
ده جواز تاسيس صرفاً مبادرت به تغييـر نـام واحـد صـنعتي بـدون      چنانچه دارن -۲تبصره  

تغيير مالك يا مالكين نمايد،در در مورد واحدهاي صنعتي كه داراي شخصيت حقوقي ميباشـد  
.،آگهي مربوط به تغيير نام براي اعمال آن كفايت ميكند

:تغيير محل طرح صنعتي–۴ماده 
تغيير محل طرح صنعتي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در محدوده اسـتان بـا موافقـت    
مرجع صادر كننده جواز تاسيس و در خارج از استان با موافقـت سـازمان صـنايع و معـادن     

.انع ميباشداستانهاي مبداء و مقصد با رعايت مقررات مربوطه بالم

:اعتبار جوازتاسيس  –۵ماده 
مدت اعتبار جوازتاسيس از تاريخ صدور يا تمديد قبلي شـش مـاه بـوده و تمديـد مجـدد آن      
حسب درخواست متقاضي منوط به انجـام اقـدامات الزم و تاييـد سـازمان صـنايع و معـادن       

. استان مربوط  در هريك از موارد زير خواهد شد
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پيشرفت فيزيكي كار به صورت عادي از  سوي دارنده جوازتاسيس حداقل ارائه گزارش : الف 
. ماه يكبار براساس فرم مربوطه به سازمان صنايع و معادن استان ارائه گردد ۲هر 

( تهيه زمين مناسب و اقدام به عمليات ساختماني مورد نياز طرح يا اجـاره رسـمي محـل     -ب
.كانات الزم براي اجراي طرح در مرحله اول تمديدو فراهم نمودن ام) حداقل به مدت يكسال 

.انطباق پيشرفت اجراي طرح با برنامه زمانبندي براي مراحل بعدي تمديد –ج 
در صورت گذشت بيش از شش ماه از تاريخ صـدور جوازتاسـيس و عـدم احـراز      -۱تبصره 

بطـال و  شرايط جهت تمديد آن جوازتاسيس صادره توسط سازمان صنايع ومعـادن اسـتان ا  
. مراتب به متقاضي اطالع داده خواهدشد

در صورت توقف اجراي طرح بـه هـر دليـل متقاضـي مكلـف بـه ارسـال گـزارش          -۲تبصره 
توجيهي تاخير يا توقف روند سرمايه گذاري به سازمان صنايع و معادن استان مربوطـه مـي   

وي سازمان صنايع بديهي است در صورت غير موجه شناخته شدن داليل ابرازي از س. باشد 
متقاضيان طرح ، مكلف به اسـترداد تسـهيالت حمـايتي از سـوي دولـت و      / ومعادن متقاضي 

. جبران خسارت وارده به دولت خواهندبود
اين ماده ، چنانچه زمين از  شركت شـهركهاي    ۲در صورت وقوع شرايط تبصره  –۳تبصره 

كانات مذكور بايد به صورت تمـام و كمـال   صنعتي و يا منابع طبيعي دريافت گرديده باشد ام
و با نظارت سازمان صنايع و معادن استان و با هماهنگي دستگاه واگذارنـده زمـين و بـدون    

. دريافت وجه اضافي و رعايت شرايط قانوني به متقاضي جديد منتقل گردد

:ساير ضوابط  -۶ماده 
مي يابند الزم است قبـل از  در خارج از شهركهاي صنعتي استقرار " طرح هائيكه لزوما- ۱

از كميسيون تبصره يك ماده ( اقدام به اجراي طرح نسبت به اخذ مجوز تغيير كاربري 
يك قانون اصالح حفظ كاربري اراضي زارعي وباغي ويا موافقت نامـه سـازمان جهـاد    

. اقدام نمايند) كشاورزي استان 
: صدور جوازتاسيس در زمينه هاي - ۲
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مواد بيولوژيك ، ملزومات و تجهيـزات پزشـكي و دندانپزشـكي     شيرخشك ، غذاي كودك ، 
مـاهواره و رسـانه هـاي     -هواپيمـا  –احـداث سـيلو    –ويا مواد اوليه و بسته بندي آنهـا  

تلفـن   –بازيافت خودروهـاي فرسـوده   ) DVD-CD( ارتباطي انواع حامل هاي رايانه اي 
يگـر مشـتقات ازنفـت خـام و     احداث پااليشگاه ها و صـنايع مادرپتروشـيمي و د   –همراه 

خودروهـاي سـبك باسـوخت     –نان صنعتي انبوه -) GTLفرآيند( بنزين ازگاز طبيعي  
( وانت باروخودروهاي دست ساز خودروهاي سـنگين و نيمـه سـنگين    –سواري ( فسيلي 

توليـد   –ساخت دستگاههاي فلزياب ) كاميونت و كشنده –كاميون –اتوبوس –ميني بوس 
. وط به كسب تائيديه  از دستگاه ذيربط مي باشدكاالهاي دخاني من

بررسي صدورجوازتاسيس خارج از شهركهاي صنعتي مستلزم تامين آب مـورد  : تبصره 
نياز توسط اداره كل امور اب استان جهت اجراي طرح مورد نظر مي باشد 

صدور جوازتاسيس در مواردي كه مستلزم تامين مواد اوليه از داخـل كشـور بـوده و    - ۳
امين آن دراختيار دستگاههاي دولتي است و يا تابع مقررات خاص مي باشـد، منـوط   ت

. به كسب تائيديه از دستگاه ذيربط خواهد بود
. درتكميل فرم درخواست جوازتاسيس رعايت مورد ذيل ضروري مي باشد- ۴
عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني -
ذكـر  " مورد نظرآدرس وكدپستي وتلفن و فاكس دقيقا درذيل فرم جوازتاسيس درمحل    -

. گردد
محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضاء مهرشركت -
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مشخصات متقاضيان  –سمت اول ق
:مشخصات اشخاص حقيقي  -۱

تجربهتحصيالتنام و نام خانوادگيرديف

:آدرس كامل پستي و شماره تلفن 

:مشخصات اشخاص حقوقي  -۲
نام و نوع شركت 

موضوع فعاليت 

شماره ،  تاريخ و محل ثبت شركت 

ميزان سرمايه ثبت شده  

تعداد شركاء 

آدرس شركت و شماره تلفن 
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اطالعات مربوط به توليد كاال –دومقسمت 
:برنامه توليد ساليانه  -۱

ظرفيـــت نهـــائي  د واحنام محصول يا محصوالت رديف 
)مورد درخواست(

برنامه توليد ساالنه 
پنجم چهارم سوم دوم اول 

):در صورتيكه كار فصلي است توضيح دهيد ( تعداد روز كار در سال                               روز                            روز  -

نوبت                               تعداد شيفت در روز      -

ساعت كار در هر شيفت                           ساعت -

)Flow chart( فرآيند انتخابي توليد كاال را شرح دهيد و  -۲
.را رسم كنيد 

.انتخاب روش مذكور را شرح دهيداگر كاالي مورد نظر از طريق فرآيندهاي مختلف قابل توليد است دليل   -۳

ميباشـد روش پـيش بينـي شـده جلـوگيري از      ) هـوا ، آب  ( چنانچه توليد كاال توام با هريك از آلودگيهاي محيطي  -۵
.آلودگيهاي مذكور را شرح دهيد 
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:نوع فعالیت یا محصوالت تولیدی-۶
)لایر(قیمت فروشواحدمیزان تولید ساالنھنام محصولردیف

:زمین-٧

توضیحات)ھزار لایر(قیمت کلقیمت لایر)متر مربع(مساحت

:آدرس

:محوطھ سازی-٨

مقدار کارشرح کار
)متر مربع(

قیمت واحد
لایر

کل ھزینھ
)ھزار لایر(

خاک برداری و تسطیع
حصارکشی

آسفالت و پیاده رو سازی
)درصد مقدار زمین٢٠(

فضای سبزایجاد
روشنایی و غیره

)درصد مقدار زمین١۵(
جمع کل

ساختمان سازی-٩
مساحتنوع ساختمانشرح 

)متر مربع(
قیمت واحد

لایر
کل ھزینھ

)ھزار لایر(
سالن تولید

انبار مواد اولیھ
انبار محصول

ساختمان اداری و سرویس ھا
سایر

جمع کل
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):مشخصات فنی آنھا(ماشین آالت و تجھیزات -١٠

نام ماشین آالت و ردیف
تجھیزات

مشخصات 
فنی

قیمت واحدتعدادکشور سازنده
لایر

قیمت کل
)ھزار لایر(

١
٢
٣
۴
۵

جمع کل

میلیون لایر.......................: ...ھزینھ نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجھیزات:ب

.انی سازنده ماشین آالت می باشدنصب بھ عھده کمپ((

:تاسیسات عمومی و تجھیزات با مشخصات فنی-١١

قیمت مشخصات فنیشرحعنوان
)ھزار لایر(

برق رسانی
آبرسانی

سوخت رسانی
وسایل سرمایش و گرمایش

سایر
جمع کل
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.)فقط وسایل حمل و نقلي كھ در پروسھ تولید نقش دارند ذكر گردد(:وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانھ-١٢
مشخصات کشور ساازندهشرح وسایلردیف

فنی
قیمت واحدتعداد

لایر
قیمت کل

)ھزار لایر(

جمع کل
.نقل ضروري و مرتبط با خط تولید لحاظ گردددراین قسمت وسایل حمل و:توضیح

:مواد اولیھ و مقدار مصرف ھر کدام-١٣
نام مواد اولیھ و ردیف

مشخصات فنی
مصرف محل تامین

ساالنھ
ھزینھ واحدواحد

ریالی
ھزینھ کل

)ھزار لایر(
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

جمع کل
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:برآورد ھزینھ آب، برق و سوخت مصرفی-١۴
مصرف  واحدشرح

روزانھ
مصرف 

ساالنھ
ھزینھ واحد 

)لایر(
ھزینھ کل

)ھزار لایر(
آب مصرفی
برق مصرفی

سوخت
مصرفی

گازوئیل
نفت

بنزین
جمع کل

:گھداریبرآورد ھزینھ تعمیرات و ن-١۵

ارزش دارائیشرح
)ھزار لایر(

ھزینھ مصرف سالیانھدرصد
)ھزار لایر(

3محوطھ سازی
3ساختمان

5ماشین آالت و تجھیزات و وسایل آزمایشگاھی
10تاسیسات

10وسایل حمل و نقل
جمع کل

:برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی-١۶

تخصص و میزاننیازنیروی انسانی موردردیف
تحصیالت

متوسط حقوقتعداد
)لایر(ماھیانھ 

جمع حقوق ساالنھ
)ھزار لایر(

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

١٠
جمع کل

ماه ماه حقوق، یک ماه مرخصی، یک ١٢(ماھانھ محاسبھ می گردد ۴/١۶حققوقساالنھ :تبصره

)درصد حق بیمھ سھم کارفرما٢٠پاداش و 
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:برآورد سرمایھ ثابت-١٧

:ھزینھ ھای سرمایھ ای-

)ھزار لایر(مبلغشرح
زمین

محوطھ سازی
ساختمان سازی

ماشین آالت و تجھیزات
تاسیسات

وسایل حمل و نقل
)درصد ھزینھ ساختمان اداری٣٠الی ٢٠(وسایل دفتری 
)درصد اقالم باال١٠(بینی نشده پیش

جمع کل

ھزینھ ھای قبل از بھره برداری-
ھزار لایرشرح

ھزینھ ھای %۴(ھزینھ ھای تھیھ طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت فراورده ھای بانکی 
)سرمایھ ای

بھ عھده فروشنده ماشین آالت-)درصد کل حقوق ساالنھ٢(ھزینھ آموزش پرسنل
روز ھزینھ ھای آب، برق، سوخت، مواد اولیھ، ١۵(ھای راه اندازی و تولید آزمایشیھزینھ

)حقوق و دستمزد
)ھزار لایر(جمع کل

ھزینھ ھای سرمایھ ای+ھزینھ ھای قبل از بھره برداری =سرمایھ ثابت 

=سرمایھ ثابت 
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:برآورد سرمایھ در گردش-١٨
)ھزار لایر(مبلغشرحعنوان

ماه مواد اولیھ و بستھ بندی٢مواد اولیھ و بستھ بندی
ماه ھزینھ ھای حقوق و دستمزد٢حقوق و دستمزد
روز ھزینھ ھای آب،برق،سوخت و تعمیرات١۵تنخواه گردان

جمع کل

:نحوه سرمایھ گذاری-١٩

)مبالغ بھ ھزار لایر(
)ھزار لایر(جمعتسھیالت بانکیسھم متقاضیشرح

درصدمبلغدرصدبلغم
٣٠٧٠سرمایھ ثابت

٣٠٧٠سرمایھ در گردش
٣٠٧٠جمع کل سرمایھ گذاری

:برآورد ھزینھ استھالک-٢٠
ارزش دارائیشرح

)ھزار لایر(
ھزینھ استھالک سالیانھدرصد

)ھزار لایر(
۵محوطھ سازی

۵ساختمان
١٠شگاھیماشین آالت و تجھیزات و وسایل آزمای

١٠تاسیسات
١٠وسایل حمل و نقل

٢٠وسایل دفتری
١٠پیش بینی نشده

جمع کل

:ھزینھ ھای تولید سالیانھ-٢١
)ھزار لایر(مبلغشرح

مواد اولیھ و بستھ بندی
حقوق و دستمزد

)آب، برق و سوخت(ھزینھ انرژی 
ھزینھ تعمیر و نگھداری

)درصد اقالم باال۵(ی نشده تولید ھزینھ پیش بین
)یک درصد اقالم باال(ھزینھ اداری و فروش 

)درصد مقدار وام سرمایھ ثابت۵(ھزینھ تسھیالت مالی 
ھزینھ استھالک

)درصد ھزینھ ھای قبل از بھره برداری٢٠(ھزینھ استھالک قبل از بھره برداری 
جمع کل
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:قیمت تمام شده محصول-٢٢

جمع ھزینھ ھای تولید سالیانھ
قیمت تمام شده واحد محصول=                          =                                          =

میزان تولید سالیانھ

ھر کیلو                لایرقیمت فروش محصول بطور متوسط-٢٣

)درصد راندمان١٠٠در (محاسبھ نقطھ سربسر -٢۴

ھزینھ کلھزینھ ثابتھزینھ متغیرشرح ھزینھ
درصدمقداردرصدمقدار

--- -١٠٠مواد اولیھ و بستھ بندی
٣۵۶۵حقوق و دستمزد

٨٠٢٠)آب،برق و سوخت(ھزینھ انرژی
٨٠٢٠اریھزینھ تعمیر و نگھد

٨۵١۵ھزینھ پیش بینی نشده تولید 
--- -١٠٠ھزینھ اداری و فروش
١٠٠--- -ھزینھ تسھیالت مالی
١٠٠--- -ھزینھ بیمھ کارخانھ

١٠٠--- -ھزینھ استھالک
١٠٠--- -ھزینھ استھالک قبل از بھره بردرای

جمع ھزینھ ھای تولید

.معادل                                     ھزار لایر می باشدفروش کل-

:درصد فروش در نقطھ سربسر-
ھزینھ ثابت

درصد در نقطھ سربسر*                                          =١٠٠
)فروش کل(-)ھزینھ متغیر(

درصد در نقطھ سربسر*                                          =١٠٠=
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):سود(سود و زیان ویژه -٢۵

سود و زیان ویژه) =فروش کل(–)جمع ھزینھ تولید(

سود و زیان ویژه=

:ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت ھای آن-٢۶

ارزش افزوده ناخالص)=فروش کل(-])مواد اولیھ و بستھ بندی)+(انرژی)+(تعمیرات و نگھداری([

ارزش افزوده خالص=ارزش افزوده ناخالص-)استھالك كل+استھالك قبل از بھره برداري(

:خ بازدھی سرمایھنر-٢٧

سود و زیان ویژه+ھزینھ تسھیالت مالی
نرخ بازدھی سرمایھ=                          =                                                      =

کل سرمایھ گذاری

:دوره برگشت سرمایھ-٢٨

کل سرمایھ گذاری
دوره برگشت سرمایھ=

])سود)+(لیھزینھ تسھیالت ما)+(استھالک)+(استھالک قبل از بھره برداری([

دوره برگشت سرمایھ=                                               =
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:كدمدركپرسشنامه جواز تاسيس 
)واحدهاي توليدي، طراحي و مونتاژ(

محل اجراي طرح

اطالعات محصول 
واحدظرفيت ساليانهكد محصولنام محصولرديف
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧

اطالعات طرح 
تعداد پرسنل در زمان ميليون ريال:كل سرمايه ثابت

:بهره برداري كامل
نفر:توليدي

نفر:پشتيبانيميليون ريال:ارزش ماشين آالت داخلي
ميليون دالر:ارزش ماشين آالت خارجيمتر مربع:مساحت زمين

متر مربع:سطح زير بناكيلووات:توان برق
متر مكعب:آب مصرفيمتر مكعب:سوخت مصرفي بر مبناي گاز طبيعي

 

صدور مجوز فوق به منزله تاييد توجيه پذيري طرح نيست لذا توصيه ميگردد قبل از اجراي طرح نسبت به 
.اقتصادي اقدام نموده و از توجيه پذيري طرح اطمينان حاصل نماييد-العات فني و مالي انجام مط  

مشخصات درخواست كننده
نام و نام خانوادگي و يا نام 

:شركت
۱-۲-۳-

:نمابر:                                                                                                         لفن تماست
پست :تاريخ تكميل پرسشنامه

:الكترونيكي
:رقمي ۱۰كد پستي :آدرس

):يا مهر شركت(امضاء متقاضي                      :                                                امضاء كارشناس مربوطه

شماره و تاريخ ثبت
)توسط دبيرخانه(

وزارت صنايع و معادن
.......نسازمان صنايع و معادن استا

..............................................................شماره 
.................... ............................................تاريخ 

: شهرستان :استان 
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قانون اصالح مالياتهاي  ۴۶تبصره ذيل ماده  ۱۱ريال به استناد بند  ۱۰۰۰۰۰اين موافقتنامه با پرداخت مبلغ 
.  بابت حق تمبر صادر ميگردد ۱۳۸۰مستقيم مصوب سال 


