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:استان 
:شهرستان 

:تاریخ تهیه 
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ضوابط صدور و تمدید جوازتاسیس واحد تولیدي ، طراحی ومونتاژ 

مایه گذاري در انجام جوازتاسیس مجوزي است که پس از احراز شرایط  الزم به منظور سر :تعریف 
. فعالیت صنعتی جدید به نام متقاضی از سوي وزارت صنایع در دوگزینه  صادر می گردد

سرمایه گذاري در رشته فعالیت صنعتی که درچارچوب اولویت هـاي تعریـف شـده در اسـناد      :الف 
ابط از باالدست نظیرسند راهبرد صنعتی کشور برپایه آمایش سرزمین صـورت میگیـرد، برطبـق ضـو    

.حمایت ومشوق هاي خاص سرمایه گذاري دولت برخوردار می گردد

سرمایه گذاري در رشته فعالیت صنعتی که درخارج از چارچوب گزینه الف باشد از مشوق هـاي   :ب 
. خاص سرمایه گذاري برخوردار نخواهد گردید

: حمایت ها ومشوق هاي خاص سرمایه گذاري شامل  :تبصره 
، یارانه زمـین در شـهرك صـنعتی ، معافیـت هـاي حقـوق ورودي       ) ارزي  –ریالی (تسهیالت بانکی 

می باشد) آب ، برق و گاز ( ماشین آالت و یارانه هاي انرژي 

: روش کار  -1ماده 



٣

متقاضیان جوازتاسیس ، موظفند با توجه به اولویت هاي سرمایه گذاري نسبت به تهیه طـرح  -1-1
با کمک شرکت هاي مشـاور خـدمات فنـی و مهندسـی      "ترجیحا( توجیهی فنی و اقتصادي 

اقدام و جهت بررسی و صدور جوازتاسیس به سـازمان  ) مورد تایید وزارت صنایع و معادن 
. صنایع و معادن استان مربوطه ارائه نمایند

فهرست اولویت هاي سرمایه گذاري و اولویتهاي طـرح آمـایش صـنعتی و معـدنی ازسـوي      -1-2
وسعه و فن آوري درچارچوب سند راهبرد توسعه صنعتی کشور ودر معاونت برنامه ریزي ، ت

همچنـین متقاضـیان   . موجود می باشـد    oim.ir-www.tehranپایگاه اطالع رسانی 
جهت آشنایی با فرمت گزارش توجیهی فنی و اقتصادي مـی تواننـد بـه پایگـاه فـوق الـذکر       

. ندمراجعه نمای

صدور جوازتاسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهـی رسـمی تاسـیس شـرکت و     -1-3
آخرین تغییرات انجام شده منعکس درروزنامه رسمی می باشد و براي اشخاص حقیقـی کپـی   

. شناسنامه ودرصورت تغییرات صفحه آخر شناسنامه الزامی است 

واحـدهاي موجـود در محـدوده هـاي      صدور جوازتاسیس براي ایجاد واحد صنعتی و توسـعه -1-4
. جغرافیایی ممنوعه جز براي موارد مستشناء شده براساس مصوبات قانونی مجاز نمی باشد

در صدور جواز  تاسیس در مورد کاالهائی که داراي ضوابط ویژه بوده بنابرتشخیص سازمان صـنایع  
نظـر از معاونـت برنامـه ریـزي ،      ومعادن استانها نیاز به هماهنگی قبلی داشته باشد و منوط به کسب

. توسعه و فن آوري وزارت صنایع ومعادن خواهدبود

: هزینه صدور جوازتاسیس  -2ماده 
بابـت   80قانون اصالح قانون مالیاتهاي مسـتقیم مصـوب سـال     46تبصره ذیل ماده  11به استناد بند 

یـدآن مبلـغ پنجـاه هـزار                       ریـال و هربـار تمد  ) 100000( صدور جوازتاسیس مبلغ یکصد هزارریال 
و تصـویب   1364قانون بودجه سال ) 5( ریال بابت حق تمبر و همچنین به استناد تبصره ) 50000( 

در  5/0هیــات محتــرم وزیــران ، بــه میــزان  2/6/72مــورخ  -هـــ  181ت /8398نامــه شــماره 

http://www.tehran-oim.ir/
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ریال به حساب معین استانی واریز  )1000000(هزارسرمایه ثابت طرح و حداکثر معادل یک میلیون 
. خواهد گردیدو غیر قابل استرداد می باشد

:اعتبار جوازتاسیس  –3ماده 
مدت اعتبار جوازتاسیس از تاریخ صدور یا تمدید قبلی شـش مـاه بـوده و تمدیـد مجـدد آن حسـب       

ان مربـوط  در  درخواست متقاضی منوط به انجام اقدامات الزم و تایید سازمان صنایع و معـادن اسـت  
. هریک از موارد زیر خواهد شد

 2ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی کار به صورت عادي از  سوي دارنده جوازتاسیس حداقل هر  :الف 
. ماه یکبار براساس فرم مربوطه به سازمان صنایع و معادن استان ارائه گردد

حداقل ( محل  اجاره رسمیطرح یا تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی مورد نیاز  -ب
.و فراهم نمودن امکانات الزم براي اجراي طرح در مرحله اول تمدید) به مدت یکسال 

.انطباق پیشرفت اجراي طرح با برنامه زمانبندي براي مراحل بعدي تمدید –ج 
در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ صدور جوازتاسیس و عـدم احـراز شـرایط     -1تبصره 

جهت تمدید آن جوازتاسیس صادره توسط سازمان صنایع ومعادن استان ابطال و مراتب بـه متقاضـی   
. اطالع داده خواهدشد

در صورت توقف اجراي طرح به هر دلیل متقاضی مکلـف بـه ارسـال گـزارش تـوجیهی       -2تبصره 
بدیهی اسـت  . اشد تاخیر یا توقف روند سرمایه گذاري به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه می ب

متقاضیان / در صورت غیر موجه شناخته شدن دالیل ابرازي از سوي سازمان صنایع ومعادن متقاضی 
طرح ، مکلف بـه اسـترداد تسـهیالت حمـایتی از سـوي دولـت و جبـران خسـارت وارده بـه دولـت           

. خواهندبود
شرکت شهرکهاي صنعتی این ماده ، چنانچه زمین از    2در صورت وقوع شرایط تبصره  –3تبصره 

و یا منابع طبیعی دریافت گردیده باشد امکانات مذکور باید به صـورت تمـام و کمـال و بـا نظـارت      
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سازمان صنایع و معادن استان و با هماهنگی دستگاه واگذارنده زمین و بدون دریافت وجـه اضـافی و   
. رعایت شرایط قانونی به متقاضی جدید منتقل گردد

:ابط سایر ضو -4ماده 
در خارج از شهرکهاي صنعتی استقرار می یابند الزم است قبل از اقـدام   "طرح هائیکه لزوما-1

از کمیسیون تبصره یک ماده یک قـانون  ( به اجراي طرح نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربري 
) اصالح حفظ کاربري اراضی زارعی وباغی ویا موافقت نامه سازمان جهاد کشاورزي استان 

. نداقدام نمای

: صدور جوازتاسیس در زمینه هاي - 2
شیرخشک ، غذاي کودك ، مواد بیولوژیک ، ملزومات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشـکی  ویـا   

انـواع   –ماهواره و رسانه هاي ارتبـاطی   -هواپیما –احداث سیلو  –مواد اولیه و بسته بندي آنها 
احـداث   –تلفـن همـراه    –سـوده  بازیافـت خودروهـاي فر  ) DVD-CD( حامل هاي رایانه اي 

پاالیشگاه هـا و صـنایع مادرپتروشـیمی و دیگـر مشـتقات ازنفـت خـام و بنـزین ازگـاز طبیعـی                        
وانـت  –سـواري  ( خودروهـاي سـبک باسـوخت فسـیلی      –نان صنعتی انبوه -) GTLفرآیند( 

–کـامیون  –س اتوبـو –مینی بوس ( باروخودروهاي دست ساز خودروهاي سنگین و نیمه سنگین 

تولید کاالهاي دخانی منوط به کسـب تائیدیـه     –ساخت دستگاههاي فلزیاب ) کامیونت و کشنده 
. از دستگاه ذیربط می باشد

بررسی صدورجوازتاسیس خارج از شهرکهاي صـنعتی مسـتلزم تـامین آب مـورد نیـاز       :تبصره 
توسط اداره کل امور اب استان جهت اجراي طرح مورد نظر می باشد 
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صدور جوازتاسیس در مواردي که مستلزم تامین مواد اولیه از داخل کشور بوده و تامین آن -3
دراختیار دستگاههاي دولتی است و یا تابع مقررات خاص می باشد، منوط به کسـب تائیدیـه   

. از دستگاه ذیربط خواهد بود
. درتکمیل فرم درخواست جوازتاسیس رعایت موارد ذیل ضروري می باشد-4
مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی عدم -
محـدودیت احـداث واحـدهاي صـنعتی در داخـل      ( رعایت محدودیتهاي منطقـه اي مصـوب   -

)کیلومتري تهران  120محدوده 
. ذکر گردد "درذیل فرم جوازتاسیس درمحل مورد نظرآدرس وکدپستی وتلفن و فاکس دقیقا    -
و اشخاص حقوقی با امضاء مهرشرکت  محل امضاء اشخاص حقیقی با امضاء-
جهت کسب اطالعات در خصوص شهرکهاي صنعتی استان تهران ، نحـوه  دریافـت و قیمـت    -

زمین به دفتر نمایندگی شرکت شهرکهاي صنعتی تهران واقـع در طبقـه چهـارم شـمالی ایـن      
. سازمان مراجعه نمایند

فرآیند درخواست صدور جوازتاسیس

متقــاضی

فرم درخواست جوازتاسیس بهمراه طرح توجیهی فنی ، اقتصادي و مدارك  ارائه
شناسایی به دبیرخانه

معاونت امور برنامه ریزي ، توسعه و فناوري

عدم تایید و اعالم آنبررسی کارشناس مربوطه                                                                      

تـایید                                                        
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اخذ فیش بانکی و واریز توسط متقاضی

تایپ جوازتاسیس

کنترل مجدد کارشناس مربوطه  و امضاء

بررسی و پاراف معاونت برنامه ریزي

امضاء ریاست

صدور –دبیرخانه 

یاد آوري یک 
پاره اي از سئوالت فضـاي کـافی در محـل مربوطـه نباشـد از       چنانچه براي پاسخ به

.پشت همان صفحه و یا با اضافه کردن صفحات دیگر پاسخ داده شود 

یاد آوري دو 
در پائین کلیه برگهاي پرسشنامه تکمیل شده و همچنین صفحات اضافی ضـمیمه بایـد   

.نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان قید و امضاء شود 

اد آوري سه ی
.تهیه و تحویل شود  )اصل و کپی آن ( پرسشنامه در دو نسخه 

مشخصات متقاضیان  –قسمت اول 



٨

:مشخصات اشخاص حقیقی  -1
تجربهتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

:آدرس کامل پستی و شماره تلفن 

:مشخصات اشخاص حقوقی  -2
نام و نوع شرکت 

موضوع فعالیت 
شماره ،  تاریخ و محل ثبت شرکت 

میزان سرمایه ثبت شده  
تعداد شرکاء 

آدرس شرکت و شماره تلفن 

اطالعات کلی مربوط به کاال و یا کاالهاي تولیدي  –قسمت دوم 
نام و نوع کاال یا کاالهاي تولیدي مورد درخواست  -1

ق گمرکی کاال یا کاالهاشماره تعرفه گمرکی و میزان سود بازرگانی و حقو -2

ویژگیها و مشخصات فنی مورد نیاز -3
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در صورتیکه محصول تولیدي کـاالي واسـطه اي و یـا مـاده اولیـه صـنایع دیگـر         -4
.میباشد نقش و کاربر آن را در دیگر صنایع تعیین کنید 

.کاال بر طبق کدام استاندارد ملی یا بین المللی خواهد شد  -5

.این کاال استاندارد ملی در ایران وجود دارد شماره آنرا ذکر کنید  اگر براي -6

.آیا این کاال در حال حاضر در داخل کشور ساخته میشود  -7

اطالعات مربوط به بازار محصول  –قسمت سوم 
)با ذکر ماخذ . ( تعداد واحدهاي مشابه موجود در داخل و ظرفیت آنها ذکر شود  -1
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سالی که آمار منتشر شده به  5چنانچه کاال وارداتی است میزان واردات در آخرین  -2
)باذکر منابع. (تفکیک ذکر گردد 
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سالی را که آمار منتشـره بـه تفکیـک     5اگر کاال صادراتی است مقادیر صادرات در  -3
)با ذکر منابع . ( ذکر شود 

سال آینده  5سال گذشته و پیش بینی مصرف در  5روند مصرف محصول طی   -4

در صـورت دسترسـی   ( تولید کنندگان عمده جهانی این کاال چه کشورهائی هستند  -5
) به منابع 
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اطالعات مربوط به دانش فنی –قسمت چهارم 
کمکهاي فنی خارجی است ، اطالعات زیر اگر تولید کاال مورد نظر متکی به دانش فنی و 

)پیشنهاد مقدماتی قرارداد ضمیمه گردد ( ارائه گردد 

.نوع قراردادي که در نظر دارید منعقد نمائید  -1

مدت قرارداد به تفکیک مدت اجراي طرح و مدت اعتبار قرارداد  -2

مبلغ قرارداد به تفکیک نوع هزینه و نحوه پرداخت آن  -3

.برنامه مقدماتی آموزش فنی کارکنان در داخل و خارج از کشور را مشخص کنید  -4



١٣

چنانچه قرارداد محدود به نصب و راه اندازي ماشین آالت توسط کمپـانی خـارجی    -5
.است تعداد کارشناسان و مدت اقامت آنان را در ایران مشخص کنید 

یـاز و خریـد خـدمات و افـراد شـرکتهاي      انعقاد هرگونه قرارداد همکاري فنی ، حـق امت 
.خارجی باید با اطالع و تصویب وزارت صنایع و معادن باشد 
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اطالعات مربوط به تولید کاال –قسمت پنجم 
:برنامه تولید سالیانه  -1

نام محصول یا ردیف 
محصوالت 

ظرفیت واحد 
نهائی  

مورد (
)درخواست

برنامه تولید ساالنه 
پنجم چهارم سوم دوم اول 

در صورتیکه ( تعداد روز کار در سال                               روز                            روز  -
):کار فصلی است توضیح دهید 

تعداد شیفت در روز                                   نوبت  -

در هر شیفت                           ساعتساعت کار  -
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)Flow chart( فرآیند انتخابی تولید کاال را شرح دهید و  -2
.را رسم کنید 

اگر کاالي مورد نظر از طریق فرآیندهاي مختلف قابـل تولیـد اسـت دلیـل انتخـاب        -3
.روش مذکور را شرح دهید
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اگر از سیستم کنترل کیفیت استفاده میکنید ، روش کنترل و ایستگاههاي کنترل در  -4
.خط تولید را مشخص کنید 
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میباشـد روش  ) هـوا ، آب  ( چنانچه تولید کاال توام با هریک از آلودگیهاي محیطـی   -5
.پیش بینی شده جلوگیري از آلودگیهاي مذکور را شرح دهید 
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میزان قطعات و مواد داخلی مورد نیاز جهت تولید و بسته بندي کاال براساس ظرفیت مورد تقاضا -6
مقدار مصرف منبع تامین نقش و کاربردنام و مشخصات قطعات و مواد ردیف 

ساالنه 
قیمت واحد 

واحد 
)ریال(

قیمت کل 
به هزار (

)ریال 

جمع کل
مواد اولیه داخلی به موادي اطالق میشود که تا زمان صدور پروانه بهره برداري واحد از محل مازاد  -1

.تولید داخلی نسبت به مصرف آن قابل تامین باشد 
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.در محاسبه قیمت واحد هزینه حمل تا محل کارخانه منظور شود  -2



٢٠

بندي کاال براساس ظرفیت مورد تقاضا میزان قطعات و مواد خارجی مورد نیاز جهت تولید و بسته - 7
نام و مشخصات قطعات و ردیف 

مواد 
شماره نقش و کاربرد 

تعرفه 
منبع 
تامین 

مقدار 
مصرف 
سالیانه 

قیمت واحد 
سیف 
واحد 

)دالر(

هزینه 
) 1(هاي 

داخلی 
واحد 
ریال

قیمت 
سیف کل 

)دالر(

هزینه 
هاي 

داخلی 
هزار (

)ریال

جمع 
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در محاسبه هزینه هاي داخلی ، کلیه هزینه ها از جمله هزینه ثبت سفارش ، عوارض گمرکی ، حقوق گمرکی  -1
.سود بازرگانی و هزینه هاي حمل داخلی محاسبه و منظور شود 
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لیست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه  -8

تعدادشرح
مرد             زن

قوق متوسط ح
ماهانه 

کل پرداخت 
سالیانه 

ماه  12معادل 
مدیریت 
پرسنل 
تولیدي

مهندس
تکنیسین 

کارگر
پرسنل اداره و مالی 

وخدمات
پرسنل دفتر مرکزي

جمع 
بیمه 

جمع کل 

نوع و مقدار انرژي و هزینه آن  -9
محاسبه انواع انرژي مورد نیاز -1-9
)به کیلو وات ( محاسبه توان برقی مصرفی  -
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)به کیلو وات ( محاسبه انرژي برق مصرفی روزانه  -

)به متر مکعب( محاسبه آب مصرفی روزانه  -

)به لیتر ( محاسبه گازوئیل مصرفی روزانه  -

)به متر مکعب ( محاسبه گاز مصرفی روزانه  -

)به لیتر ( رفی روزانه محاسبه نفت و بنزین مص -

محاسبه هزینه انواع مصرفی سالیانه  -2-9-

هزینه کل هزینه واحد مصرفی سالیانه واحد شرح 
کیلو وات برق 

ساعت 
مترمکعبآب 

لیترگازوئیل 
مترمکعب گاز 

لیتربنزین 
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لیترنفت 
جمع کل 
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ش بینی اجزاء و مقدار سرمایه ثابت و جاري پی –قسمت ششم 
:سرمایه ثابت  -1-6
)1(فهرست ماشین آالت و تجهیزات خط تولید و قیمت آنها  -1-1-6

مشخصات فنی ، ظرفیت نام ماشین آالتردیف 
و قدرت

قیمت تعداد  کشور سازنده
)2(سیف 

واحد 
)دالر(

هزینه هاي 
) 3(داخلی 

) ریال(واحد 

قیمت 
ل سیف ک

)دالر(

هزینه هاي 
داخلی کل 

)هزار ریال(

جمع کل

.نقشه استقرار ماشین آالت در خط تولید را رسم و ضمیمه کنید  -1
در صورتیکه ماشین آالت ساخت داخل میباشد قیمت آن با احتساب هزینه حمل تا کل کارخانه  -2

فقط در ستون هزینه هاي داخلی ذکر شود
.در محاسبه هزینه هاي داخلی کلیه هزینه ها از جمله هزینه ثبت سفارش ، عوارض گمرکی ، حقوق گمرکی ، و هزینه حمل داخلی منظور شود  -3
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)1(فهرست ماشین آالت ، تجهیزات و تاسیسات عمومی  -2-1-6
نام ماشین آالت و تجهیزات و ردیف 

تاسیسات
مشخصات فنی ، 
ظرفیت و قدرت 

قیمت سیف تعدادنده کشور ساز
)2 (

واحد دالر

هزینه هاي 
)3(

داخلی واحد 
)ریال(

قیمت 
سیف کل 

)دالر(

هزینه هاي 
( داخلی کل 
)هزار ریال

جمع کل
ب ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل در ارتباط با تولید ، حمل و نقل عمومی ، توزیع محصول ، تاسیسات برق ، آ -1

بخار ، هواي فشرده و وسائل آزمایشگاهی تجهیزات اطفاء حریق ، باسکول و مانند آنها در این جدول قید شود 
)درمورد ماشین آالت خارجی حتی المقدور کاتالوگ ضمیمه شود (
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.مراجعه شود  14صفحه  2به زیر نویس شماره  -2
.مراجعه شود  14صفحه  3به زیر نویس شماره  -3
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مساحت زمین مورد نیاز و برآورد قیمت آن  –3-1-6

ــت هـــر مترمربـــع                                                   مســـاحت مـــورد نیـــاز                                                  قیمـ
قیمت کل

برآورد مساحت و هزینه هاي ساختمانی و محوطه سازي –4-1-6
( زیربنا نام ساختمان 

)مترمربع 
هزینه هر مترمربع 

)ریال(
( هزینه کل 
)هزارریال

سالن تولید 
انباري

تعمیرگاه تاسیسات
آزمایشگاه 

ساختمانهاي اداري
نمازخانه و غذاخوري

رختکن ) ذکرشود(سایر
وحمام

جمع 

نوع فعالیت مربوط به 
محوطه سازي

مقدار 
)ربعمترم(

هرمترمربع (هزینه 
(

هزینه کل 
)هزارریال(

خاکبرداري و تسطیح
خیابان کشی؛ پارکینگ 

و فضاي سبز
دیوارکشی 

)ذکر شود ( سایر 
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جمع 
جمع کل هزینه هاي ساختمانی و محوطه سازي

.نقشه استقرار ساختمانها تهیه و ضمیمه شود 

ل از بهره برداري شامل هزینه هاي قب –5-1-6
هزینه هاي تاسیس شرکت و دریافت مجوزهاي مختلف -
هزینه هاي خدمات مهندسی ؛ مطالعات و مشاوره  -
هزینه هاي دریافت وام بانکی  -
سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري  -

)1        (
جمع 

ریالی        ارزي به دالر
ه ثابت محاسبه اجزا و میزان سرمای -6-1-6

زمین  -
ساختمان و محوطه سازي -
هزینه هاي قبل از بهره برداري -
دانش فنی و مهندسی -
ماشین آالت و تجهیزات خط تولید  -
ماشین آالت تجهیزات و تاسیسات عمومی -
هزینه نصب و راه اندازي ماشین آالت تولیدي  -
تجهیزات و تاسیسات عمومی -
ــده             - ــی نشـــــــــــــــــــــ ــیش بینـــــــــــــــــــــ                                                                                                            پـــــــــــــــــــــ

جمع 
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جمع سـرمایه     ×نرخ ارز +  جمع سرمایه ثابت ریال  =جمع کل سرمایه ثابت به ریال 
ثابت ارزي

ستون ریالی و ارزي ذکر  هزینه ها به تفکیک هزینه هاي ریالی و ارزي به ترتیب در -
.شود 

)1(محاسبه اجزاء و میزان سرمایه در گردش   -2-6

هزینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامین                                                                                                              -
ریالی           ارزي به دالر

عات و مواد مورد نیاز براي تولید و بسته بندي محصولهزینه تامین قط -
هزینه حقوق و بیمه کارکنان  -
هزینه انواع انرژي  -
هزینه هاي فروش  -
سایر هزینه هاي جاري  -

                    
جمع                    جمع 

 ×نـرخ ارز +  به ریـال  به جمع سرمایه در گردش =جمع کل سرمایه در گردش به ریال
جمع سرمایه در گردش ارزي
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جمـع کـل   + جمع کل سـرمایه در گـردش بـه ریـال      =جمع کل سرمایه گذاري به ریال 
سرمایه ثابت به ریال 

) 2(ابع مالی نحوه تامین من -3-6
سهم متقاضی یا متقاضیان  -
سهم بانک یا دیگر منابع مالی بصورت مشارکت در آینده  -
سهم بانک یا دیگر منابع مالی بصورت وام  -
)توضیح دهید ( سایر  -

                                  
جمع 

کارمزد وام یا سود قابل انتظار بر طبق عقود اسالمی -
از مبلغی که بصورت وام دریافت میشود 

.کلیه هزینه ها براي یک دوره تولید سه ماهه در نظر گرفته شود   -1
ـ     -2 ورت در صورتیکه تعیین میزان دقیق سهام به ریال مشـخص نمیباشـد سـهام بص

.درصد بیان شود 

:محاسبه هزینه هاي تولید ، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول  –قسمت هفتم 
:محاسبه هزینه ها  -1

               ریـــال     
ارزي به دالر

محاسبه هزینه استهالك ساختمان و محوطه سازي  -1-1
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هزینه هاي قبل از بهره برداري -
دانش فنی و مهندسی  -
ماشین آالت و تجهیزات خط تولید  -
ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات عمومی -
هزینه نصب و راه اندازي ماشین آالت تولیدي  -
تاسیسات عمومی تجهیزات و  -
پیش بینی نشده  -

                                                                                                                                      
جمع 

:محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداري -2-1
ساختمانها  -
ماشین آالت و تجهیزات خط تولید  -
ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات عمومی -

                                                                                                                                   
جمع 

:برآورد هزینه لوازم کارکنان  -3-1
ملزومات اداري  -
لوازم حفاظتی کارگران  -

                                                                                                                           
جمع 

:برآورد هزینه هاي  -4-1
هزینه هاي غیر پرسنلی دفتر مرکزي  -
هزینه هاي آزمایشگاه  -
) 1(هزینه هاي فروش  -

                                                                                                          
جمع 

شامل هزینه هاي مربوط به نمایندگی هاي فـروش ، تبلیغـات فـروش ، پورسـانت      -1
هزینه حمل به گمرکات کشور و انبارسازي کاال در صورتیکه صادرات محصول مـورد  

باشد و هزینه هائی از این قبیل  نظر
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:محاسبه قیمت تمام شده محصول  -2
ریالی               

ارزي به دالر

ي ثابت تولید محاسبه هزینه ها -1-7
حقوق و دستمزد کارکنان  -
بیمه  -
)سرباز و غیرتولیدي( هزینه تامین انواع انرژي  -
استهالك ها  -
هزینه هاي غیر پرسنلی دفتر مرکزي  -
کارمزد وام یا سود قابل انتظار بر طبق عقود اسالمی  -

                                                                             
جمع 

ریالی           ارزي به دالر
ینه هاي متغیر تولید محاسبه هز -2-2
مواد مورد مصرف در تولید کاال -
قطعات و مواد داخلی -
قطعات و مواد وارداتی  -
هزینه هاي داخلی مواد اولیه وارداتی -
هزینه تعمیرات و نگهداري  -
هزینه لوازم کار کارکنان  -
هزینه تامین انواع انرژي جهت تولید -
هزینه هاي آزمایشگاه  -
اي فروشهزینه ه -
سایر هزینه ها -
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جمع 

هزینه هاي ثابت ارزي+ هزینه هاي متغیر ارزي =) به ارز( کل هزینه هاي ارزي 

هزینـه هـاي ثابـت    + هزینه هاي متغیر ریالی   =به هزار ریال ( ه هاي ریالی کل هزین
ریالی

قیمت تمام شده محصول  -3-2
)به ارز ( کل هزینه هاي ارزي =بخش ارزي قیمت تمام شده مخصوص  

یانه مقدار تولید سال                                                                            

محاسبه قیمت فروش                    -3
قیمت فروش محصوالت مشابه  -1-3
) به ریال ( قیمت عمده فروش کاالي مشابه در بازار داخلی  -
حتی المقدور در چند بازار) به دالر (قیمت سیف کاالي مشابه خارجی  -
قیمت فروش کل محصول تولیدي  -2-3
ولیدي قیمت تمام شده کل محصول ت -
سود سرمایه نقدي -
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ــالی                              ریــــــــــــــ
ارزي به دالر

جمع              

قسمت هشتم اطالعات تکمیلی 

:توجیه محل احداث واحد  -1

آیا در محل نواحی و شهرکهاي صنعتی وجود دارد ؟ -

بشکل قابل استفاده .... ) آب ، برق ، راه ، مسکن و ( آیا در منطقه تاسیسات زیربنائی  -
براي اجراي طرح وجود دارد ؟
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یا مکان انتخاب شده به منابع و مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدي نزدیـک اسـت ؟   آ -
.فاصله اش را تعیین کیند 

آیا امکان تامین نیروي انسانی بمقدار مورد نیاز در محل انتخابی وجود دارد ؟ -

.سایر دالئل را شرح دهید  -

.احد را پس از دریافت جواز تاسیس رسم نمائید برنامه زمان بندي راه اندازي و -2
خرید زمین  -1
اقدامات جهت اخذ وام  -2
عملیات ساختمانی -3
خرید ماشین آالت تولیدي -4
اقدام جهت ورود مواد اولیه مورد نیاز -5
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راه اندازي -6
اخذ پروانه بهره برداري -7

برنامه صادرات کاال  -3

کاال قابل صدور است بـازار یـا بازارهـاي صـادراتی را نـام      چنانچه فکر میکنید  -3-1
ببرید ؟

از چه مزیت هاي نسبی کشور در امر صادرات استفاده خواهید کرد ؟ -3-2

قیمت صادرات کاال را چه مبلغ پیش بینی میکنید ؟ -3-3

قیمت کاالي مشابه خارجی در بازار صادراتی مورد نظر چقدر است ؟ -3-4

کر اطالعات اضافی دیگر را ضروري می دانید ، اشاره نمائید ؟اگر ذ  -4

برنامه صادرات کاال 
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چنانچه فکر میکنید کاال قابل صدور است بازار یا بازارهاي صادراتی را نام ببرید ؟ -1
.کاال در حال حاضر صادراتی نمیباشد

ده خواهید کرد ؟از چه مزیت هاي نسبی کشور در امر صادرات استفا -2

مت صادرات کاال را چه مبلغ پیش بینی میکنید ؟یق -3

قیمت کاالي مشابه خارجی در بازار صادراتی مورد نظر چقدر است ؟ -4



٣٩

)ب( تعهد مربوط به متقاضیان سرمایه گذاري دررشته هاي صنعتی بند 

عادن استان تهران سازمان صنایع وم

"باسالم 
:شرکت / اینجانبان /  اینجانب 

دسـتورالعمل ضـوابط صـدور و تمدیـد      2بدینوسیله با علم و اطالع ازمفاد بند ب ماده       

وزارت  4/10/87مصـوب   9/5002جوازتاسیس واحدهاي تولیدي، طراحی و مونتاژ به شماره 

ــذاري     ــرمایه گ ــه س ــر اینک ــی ب ــادن مبن ــنایع و مع ــت   ص ــته               فعالی دررش

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

یارانـه زمـین در   óتسهیالت بـانکی ریـالی و ارزي  (ازمشوقهاي خاص سرمایه گذاري شامل 

هاي حقوق ورودي ماشین آالت و یارانه هاي انرژي آب ، معافیت  óشهرکهاي صنعتی مجاز 

. خواهان صدور جوازتاسیس می باشم .برخوردار نمی باشد) برق ، گاز 

:نام و نام خانوادگی 

:مهر و امضاء 


