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فر م درخواست صدور جواز تاسیس 

…سازمان صنایع و معادن استان 

متقاضـی ایجـاد   ............................................. ...................................شـرکت  / بدینوسیله اعالم می گـردد اینجانـب   
............................................................................در محل ............................................................... طرح تولید
.می باشد/ می باشم 

. مائید طرح مذکور بررسی و در صورت تائید جواز تاسیس مربوطه صادر گرددخواهشمند است دستور فر
: ......................................نام و نام خانوادگی                                                                        
امضاء و مهر شرکت             

:آدرس پستی 

: نام مدیر عامل 

:تلفن تماس 

: تلفن همراه 

: فاکس 

) :ایمیل ( آدرس پست الکترونیک 

شرح ارجاعاتمحل ثبت دبیرخانه سازمان



کد آیسیک ............................. واحد ......... : ....................................نام محصول ………سازمان صنایع و معادن استان

................................................

: زمین  -2
میلیون ریال:                             قیمت کل ) :                                               مترمربع ( مساحت 

: آدرس محل مورد نظر 

چنانچه متقاضی دریافت زمین از امور اراضی می باشید ارائه طرح توجیهی ، تعهد زمان سـاخت و اعـالم نحـوه    * 
پس از ارائه مـدارك فـوق درخواسـت در    . تامین آب مورد نیاز ، کروکی محل ، جانمایی و آنالیز زمین الزامی است

.مور اراضی معرفی میگرددکمیسیون اراضی سازمان صنایع و معادن مطرح و در صورت تائید به ا
چنانچه متقاضی احداث در محل زمین ملکی می باشید ارائه سند ثبتی ملکـی و یـا سـند دسـتی کـه بـه تائیـد        ** 

.شوراي محل رسیده باشد و اخذ موافقت محیط زیست الزامی است
سـناد رسـمی وموافقـت    ایجاد واحد صنعتی در محل استیجاري فقط با ارائه اجاره نامه تنظیم شده در دفـاتر ا *** 

.محیط زیست امکان پذیر می باشد
: محوطه سازي  -3

میلیون ریالخاکبرداري و تسطیح
""حصار کشی

""آسفالت و پیاده رو
)مساحت کل زمین % 15( 

""فضاي سبز و روشنایی
)مساحت کل زمین جهت فضاي سبز در نظر گرفته شود% 25( 

""جمع کل

:ساختمان سازي  -4

مترمربع :                                                     سالن تولید 
"":                                     انبار مواد اولیه و محصول 

"":                                                 ساختمان اداري 

"":                                               ساختمان نگهبانی 

"":                                                              سایر

هزینه                          میلیون ریال
هزینه                           میلیون ریال

میلیون ریال                                                 هزینه                   
هزینه                           میلیون ریال                                         

هزینه                           میلیون ریال                                                                   



هزینه                           میلیون ریال                                         "":                                                      جمع کل
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*سایل جنبی تاسیسات و و -5
توضیحات)میلیون ریال ( هزینه موارد

: قدرت انشعاب برق امتیاز برق و کابل کشی 
: آب مصرفی سالیانه امتیاز آب و لوله کشی

: ذکر مواردسیستم تصفیه فاضالب و جمع آوري پساب
: ذکر مواردتجهیزات اداري

: ذکر مواردوسایل سرمایش و گرمایش 
: ذکر موارداطفاء حریقوسایل 

:ذکر نام خودرو خودرو و وسائط نقلیه 
: ذکر مواردسایر

جمع کل
.در صورت ایجاد دود و غبار آالینده در فرآیند تولید پیش بینی فیلترها و ملزومات حذف آالیندگی ضروري است* 
*ماشین آالت  -6

.می گردند ارائه پروفرما ماشین آالت الزامی است در صورتی که ماشین آالت از خارج از کشور وارد* 
.میلیون ریال باشد ارائه پیش فاکتور الزامی است 800در صورتی که سرمایه ثابت کل بیش از ** 

نام ماشین آالت

داد
قیمت کلقیمت واحدمشخصات فنیتع

میلیون دالرمیلیون ریالمیلیون دالرمیلیون ریال



جمع کل
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*سرمایه ثابت  -7
. میلیون ریال باشد ارائه طرح توجیهی الزامی است  10000در صورتی که کل سرمایه مورد نظر بیش از * 

)میلیون ریال ( هزینه 
زمین

محوطه سازي
ساختمان سازي

ماشین آالت
تاسیسات و وسایل جنبی

جمع کل 

*مواد اولیه  -8
.این سازمان هیچگونه تعهدي در قبال تامین مواد اولیه مورد نیاز ندارد* 

محل تامینواحدمصرف سالیانهنام مواد اولیهردیف
1

2

3

4

5
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: محصوالت تولیدي  -8

*کد آیسیک واحد ظرفیتظرفیتنام محصولردیف

.اخذ گردد.…کد آیسیک از واحد آمار سازمان صنایع و معادن استان * 

:KW) در ساعت ( میزان برق مصرفی  -9

) : مترمکعب ( میزان آب مصرفی در سال  -10
)آب مورد نیاز در فرآیند تولید+ آب مورد نیاز شستشو + آب مورد نیاز فضاي سبز + آب شرب کارکنان ( 

: شرح فرآیند تولید  -11
) رسیم فلوچارت فرآیند تولید الزامی می باشد ( 
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)این فرم توسط متقاضی تکمیل شود ( 

جواز تأ سیس                                                         
))و مونتاژ یطراح،يویژه تولید(( 

شود یبه موجب این جواز به                                                                 اجازه داده م
:  و ظرفیت :                                        به شماره کد :                                              تا در زمینه تولید

ساالنه
-
-

با مشخصات ذیل  ینسبت به احداث واحد صنعت:                                      شهرستان                                    : در استان 
.اقدام نماید

                                                 
نفر            یپشتیبان

:ال            تعداد کارکنانیون ر یلیم(                   ) به حروف                                                       (کل سرمایه ثابت
                                                                                                                                              

نفر                  يتولید
لیون دالریم:                        یارزش ماشین آالت خارج    ون ریال                           یلیم:                          یارزش ماشین آالت داخل

:                                                          متر مربع                                                              توان برق:                       مساحت زمین
لو وات یک

:                                              یمتر مربع                                                             آب مصرف                        : سطح زیر بنا
متر مکعب در سال

:انهیسال یسوخت مصرف
:           متر مکعب                                        نفت سیاه:             متر مکعب                                    نفت گاز:           یگاز طبیع

متر مکعب

نژاد يمحمد عابد
ع و معادن استان کرمانیرئیس سازمان صنا                                                               

امضاء



--------------------------
ویرایش سوم ISICکد محصول-*

استان                                     شهرستان :   آدرس دارنده جواز تأسیس 
خیابان                                                      کوچه

شماره تلفن تماس                                                         یکدپست
ستان کرمان سازمان صنایع و معادن ا

: مواردي که دارنده جواز تاسیس ملزم به رعایت آنهاست 

دارنده جواز تاسیس موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود مبنی بر پیشرفت طرح را بر اسـاس  ) 1

.فرمهاي تنظیمی به اطالع مرجع صادر کننده برساند

ت زیست محیطی ، حفاظت و بهداشت کار و اسـتاندارد  دارنده جواز تاسیس موظف به رعایت ضوابط و مقررا) 2

.الزم می باشد

دارنده جواز تاسیس در زمینه تولید مواد غذائی و بهداشتی ، ملزم به رعایت حداقل فاصله واحد تولیـدي خـود   ) 3

فاضـالب ،   به مسافت یک کیلومتر از مراکز آلوده کننده نظیر گاو داري ، مرغداري ، کشـتارگاهها ، کانالهـاي روبـاز   

.می باشد... ریخته گري و

مدت اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور یکسال بوده و تمدید آن توسط مرجع صادر کننده منـوط بـه احـراز    ) 4

.شرایط زیر می باشد

)حداقل به مدت پنج سال ( اجاره محل و امکانات مناسب براي اجراي طرح مورد نظر : الف 

اقدام به عملیات ساختمانی بخشهاي تولیدي طرح مورد نظر تهیه زمین مناسب و: ب 

محل طرح GPSبازدید کارشناس و تعیین پیشرفت فیزیکی و : ج  

.وزارت صنایع و معادن هیچگونه تعهدي در قبال تامین منابع اعم از ریالی و ارزي و مواد اولیه نخواهد داشت) 5



راز شرایط بهره برداري باید نسبت به دریافت پروانه بهره بـرداري  دارنده جواز تاسیس پس از ایجاد واحد و اح) 6

.از مرجع صادر کننده جواز تاسیس اقدام نماید

: نام متقاضی 

امضاء  

سازمان صنایع و معادن استان کرمان

  نحوه صدور جواز تاسیس و مدارك مورد نیاز
واحد صنعتی را دارند می توانند با ارائه مدارك الزم و طی مراحل کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که قصد احداث 

.زیر جواز تاسیس دریافت نمایند
توسط متقاضی پرسشنامه جواز تاسیستکمیل  -1
ارائه کلیه مدارك مربوط به ثبت شرکت اعم از اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهی تاسیس ، آگهـی روزنامـه رسـمی ،     -2

ی و یک قطعه عکس مدیر عامل در مورد اشخاص حقوقیکپی شناسنامه و کارت مل
کپی شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس در مورد اشخاص حقیقی -3
ریال و ارائه فیش آن به سازمان 100000معرفی به اداره مالیات و دارایی جهت ابطال تمبر به مبلغ  -4
.میلیون ریال دارند 8000مایه گذاري بیشتر از ارائه پیش فاکتور ماشین آالت در مورد اشخاصی که قصد سر -5
ارائه پروفرماي ماشین آالت در مورد ماشین آالت خارجی -6
.میلیون ریال 10000ارائه طرح توجیهی اقتصادي در خصوص طرحهاي با سرمایه گذاري بیش از  -7
احـداث گردنـد و یـا     ارائه موافقت محیط زیست در مورد طرحهایی که در محل خـارج از شـهرکهاي صـنعتی    -8

.طرحهایی که داراي آالیندگی خاص می باشند و قصد احداث در محل شهرکها و نواحی صنعتی را دارند
در خصوص افرادي کـه قصـد تولیـد آب آشـامیدنی و یـا      ... ارائه سند مالکیت و پروانه بهره برداري چاه آب و -9

.يمعدنی را دارند و ارائه موافقت نامه  شرکت آب منطقه ا
.ارائه موافقت شرکت آب منطقه اي در خصوص طرحهایی که خارج از شهرکهاي صنعتی احداث می گردند -10
مراجعه به کارشناس مربوط جهت دریافت جواز تاسیس -11

  :توجه 
بوده و بدون مجوز کتبی ایـن سـازمان حـق انتقـال بغیـر را       مدت اعتبار یکسالهجواز تاسیس صادر شده داراي  -

.ندارد



مـاه ازتـاریخ    2با گذشـت حـداقل    ارائه صلح نامه و یا قرار داد بیع محضريتغییر نام جوازهاي تاسیس تنها با  -
.صدور امکان پذیر می باشد

کد استاندارد محصول       

سازمان صنایع و معادن استان 


