
SM-FO-18      

 فزم اطالػات تکمیلی سزمایٍ ثابت ي اضتغال پزياوٍ بُزٌ بزداری

 ضزکت / ياحذ:

 رپواهن بهره ربداری )بدون طرح(-2    رپواهن بهره ربداری )انشی اس طرح(-1

  ضمارٌ مجًس فؼال ضذن ياقؼی   ضمارٌ جًاس تأسیس

  تاریخ فؼال ضذن ياقؼی   خ جًاس تأسیستاری

  سزمایٍ در ضزيع فؼالیت   سزمایٍ ثابت)میلیًن ریال(

  اضتغال در ضزيع فؼالیت   اضتغال

 َای داروذٌ کارت ضىاسایی ي گًاَی( ضامل ياحذ2ایه جذيل )ردیف :تذکر*  

 .گرددریل( ویس می 6ي  5يرزی )ردیفُای فؼالیت صىؼتی ي پرياوٍ َای جُاد کطا

 رپواهن بهره ربداری )ربوس رسانی و بدون تىسعو(-4     رپواهن بهره ربداری )انشی اس تىسعو(-3

  ضمارٌ جًاس تأسیس   ضمارٌ جًاس تأسیس

  تاریخ جًاس تأسیس   خ جًاس تأسیستاری

  سزمایٍ ثابت قبلی   قبلی سزمایٍ ثابت

  سزمایٍ ثابت فؼلی   سزمایٍ ثابت واضی اس تًسؼٍ

  اضتغال قبلی   سزمایٍ ثابت فؼلی

  اضتغال فؼلی   اضتغال قبلی

  ارقام سزمایٍ بٍ میلیًن ریال   اضتغال واضی اس تًسؼٍ

   اضتغال فؼلی

 طًد.ايلیه پرياوٍ بُرٌ برداری کٍ با بٍ تًلیذ رسیذن طرح صادر میرپواهن بهره ربداری انشی اس طرح : -1

 ٍـامل پرياوـذ )ضـتٍ باضـی داضـىؼتی قبلـًز صـٍ مجـٍ َیچگًوـیىکای کٍ ياحذ بذين اپرياوٍ  رپواهن بهره ربداری بدون سابقو: -2

 کٍ از سازمان صىایغ ي مؼادن استان تُران زمیه در ضُرکُای  9661مصًبٍ سال بُرٌ برداری برای صىًف آالیىذٌ مًضًع 
 

 دریافت ومًدٌ اوذ( دریافت می ومایىذ.صىؼتی 

 بُرٌ برداری ثاوًیٍ کٍ تمام یا بخطی از سرمایٍ ثابت آن واضی از تًسؼٍ ياحذ میباضذ.  بهره ربداری انشی اس تىسعو:رپواهن -3

 بُرٌ برداری ثاوًیٍ کٍ فاقذ تًسؼٍ بًدٌ ي تغییرات سرمایٍ آن واضی از بريز ومًدن ارقام رپواهن بهره ربداری ربوس رسانی و بدون تىسعو: -4

 میباضذ )مثل المثىی(
 رپواهن بهره ربداری جایگزین رپواهن اهی صارده جهاد کشاورسی  -5

ارت شناسایی و گىاهی فعالیت صنعترپواهن بهره ربداری جایگزین ک -6

 1فرم شماره



 

SM-FO-19      

 )رپواهن صنعتی انشی اس تغییزات حاصلو(
 
 اصالح ضیفت کاری ي ظرفیت   تغییر وًع تًلیذ )فؼالیت(   صالح ظرفیتا

 تغییر وطاوی محل استقرار  افسایص محصًل جذیذ

 ر(ب( مشخصات رپواهن صنعتی جدید )رددست صدو الف( مشخصات رپواهن صنعتی قبلی
 وام ياحذ:  -

 وام مذیرػامل:  -

 ضمارٌ:                       تاریخ:  -

 )میلیًن ریال( ایٍ ثابتکل سرم  -

 

 ارزش ماضیه آالت داخلی )میلیًن ریال(  -

 

 ارزش ماضیه آالت خارجی )َسار دالر(  -

 مساحت زمیه )مترمربغ(:  -

 مساحت زیربىا )مترمربغ(:  -

 استیجاری                 ملکی  وًع مالکیت محل ياحذ:    -

 وطاوی محل استقرار:  -

 

 :ضمارٌ تلفه تماس

 ضمارٌ تلفه َمراٌ:

Email: 

 
 وام محصًل

 )محصًالت(
 ضیفت ياحذ سىجص ظزفیت ساالوٍ

    

    

    

    

    
 

 

 وام ياحذ:  -

 وام مذیرػامل:  -

 ضمارٌ:                       تاریخ:  -

 )میلیًن ریال( ایٍ ثابتکل سرم  -

 

 ارزش ماضیه آالت داخلی )میلیًن ریال(  -

 

 ارزش ماضیه آالت خارجی )َسار دالر(  -

 مساحت زمیه )مترمربغ(:  -

 مساحت زیربىا )مترمربغ(:  -

 استیجاری                 ملکی  وًع مالکیت محل ياحذ:    -

 وطاوی محل استقرار:  -

 

 :ضمارٌ تلفه تماس

 ضمارٌ تلفه َمراٌ:

Email: 

 
 وام محصًل

 )محصًالت(
 ضیفت ياحذ سىجص ظزفیت ساالوٍ

    

    

    

    

    
 

 

 در مًاردیکٍ تعذاد محصًالت زیاد است در فُرست پیًست قیذ گردد.: توضیح

 1فرم شماره

 معتبز
 ...............................: تاریخ

 



 

 فزم ضىاسائی ياحذَای صىؼتی دارای مجًس

 

 تلفي ّوزاُ:    ًام هذیزعاهل:    ًام ٍاحذ:

 □حمَلی      □ حمیمی  ٍضعیت حمَلی:

 

 

 □تؼايوی  □سایز  □باوک صىؼت ي مؼذن □بخص ديلتی         □خصًصی  : وًع مالکیت
 

 

 وًع مجًس:

 

 □جَاس تأسیس □گَاّی فعالیت صٌعتی  □کارت ضٌاسائی کارگاُ □ پزٍاًِ تْزُ تزداری صٌعتی

 

    04-99  04-04  04-04  درصذ پیطزفت فیشیکی
 

 تاریخ:   ضوارُ هجَس:   )ًَع هجَس( :مجًسَای قبلی با جایگشیىی

 فاکس:  تلفه:       وطاوی کارگاٌ:

 

 

 

 فاکس:  تلفه:       دفتز مزکشی:

 

 

 

 رقمی ياحذ: 10کذ 

 

 :e mail     آدرس ایٌتزًت:   :رلوی 04کذپستی 

 

 

 

  :یًري َسار  ارسش هاضیي آالت خارجی)ّشاردالر(:  ارسش هاضیي آالت داخلی )هیلیَى ریال(:

 

 

 

هساحت کل سیزتٌا)هتزهزتع(:       هساحت سهیي )هتزهزتع( :

 معتبز
...............................: تاریخ  

 



SM-FO-07 :   کذ

 

 

 فزم ضىاسائی ياحذَای صىؼتی دارای مجًس

 

 هیلیَى ریال(:) سزمایٍ 

 

             

 

 □ تعطیل دائن  □ راکذ  □ فعال  :يضغ فؼالیت کارگاٌ

 

 درصَرت تعطیل تَدى کارخاًِ علت تیاى ضَد:

 
 

             
 

 ضؼیت اضتغال:ي

 

 در حال احذاث )ًفز(:طزح –لف ا

 پیص تیٌی اضتغال در سهاى راُ اًذاسی )ًفز(:     
 

      

 درحال حاضز )ًفز(:  فعالٍاحذّای –ب 

 )ًفز(:کاهلدر سهاى تْزُ تزداری     
             

 

    ّشار یَرٍ   ارسش صادرات تحمك یافتِ: ّشار دالر   صادرات:
 

 َشار یًري    ارسش سزمایٍ گذاری خارجی اوجام ضذٌ: َشار دالر

 

 درصذ مطارکت    وام کگطًر مطارکت
 

             
 

 استان:

 □   تَسعِ ًیافتِ  □   ضْزستاى: ـــــــــــــ تَسعِ یافتِ  هحل استمزار:

   □   تَسعِ ًیافتِ  □   یافتِتَسعِ  ــــتخص : ــــــــــــــ   

 معتبز
...............................: تاریخ  

 



 

 

 فزم ضىاسائی ياحذَای صىؼتی دارای مجًس
 

 اطالػات ماضیه آالت

 مؼادل ارسی ارسش ریالی تؼذاد ماضیه آالت وام ماضیه آالت

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 وام ضُزک صىؼتی:

 

             
 

   □   اًتمالی اس جْاد □   ًذارد  □   دارد  بخص تحقیق ي تًسؼٍ:

 

 تعذاد پزسٌل تِ رٍس ضذُ هجَس )ًفز(:    هجَس )ًفز(:تؼذاد کل پزسىل 

 هتخصص)ًفز(:   تکٌسیي )ًفز(: تعذاد پزسٌل اداری )ًفز(:

 

 تعذاد پزسٌل تعذ اس طزح تَسعِ هجَس )ًفز(:

 تَسعِ هجَس()درصَرت گزفتي طزح 
 

             

 

 سزهایِ ثاتت تِ رٍس ضذُ هجَس )هیلیَى ریال(:   )هیلیَى ریال(: بت مجًسکل سزمایٍ ث

 

 کل سزهایِ ثاتت تعذ اس طزح تَسعِ هجَس )هیلیَى ریال(:

 )درصَرت گزفتي طزح تَسعِ هجَس(
             

      



 

 

 فزم ضىاسائی ياحذَای صىؼتی دارای مجًس

 ريوذ سزمایٍ گذاری ثابت صىؼتی اوجام ضذٌ بٍ تفکیک سال

 ارسی )ّشار دالر( ریالی )هیلیَى ریال(

هاضیي  ساختواى سهیي سال

 آالت

هاضیي  سهیي سایز

 آالت

 جوع داًص فٌی سایز

          

          

          

          جوع

 )میلیًن ریال( میشان اػتبارات ریالی استفادٌ ضذٌ بٍ تفکیک سال 

 سایز تسُیالت ،يجًٌ ادارٌ ضذٌ ي ...(3تسُیالت یاراوٍ ای )وظیز تبصزٌ

هاضیي  ساختواى سهیي سال

 آالت

هاضیي  ساختواى سهیي سهیي سایز

 آالت

 جوع سایز 

           

           

           

           

           جمغ

 

 دالیل ػذم پیطزفت طزح:

 هطکالت ارسی □

 ًمذیٌگی □

 هطکالت حمَلی □

 عذم اهکاًات سیزتٌائی □

 عذم تماضای تاسار □

 عذم توایل تِ اداهِ طزح □

 

 تزآٍرد سزهایِ گذاری ریالی ٍ ارسی هَرد ًیاس تا سهاى راُ اًذاسی کاهل )حذاکثز تا پایاى تزًاهِ چْارم( 

  ارسی      ریالی

 ًام کارضٌاس:       



 

 

 فزم ضىاسائی ياحذَای صىؼتی دارای مجًس

 

 تجُیشات ي امکاوات:

 

 هیشاى هصزف سالیاًِ آب )هتزهکعة(:    هیشاى تزق هصزفی: )کیلٍَات(:

 

 ًَع سَخت هصزفی:   هکعة(هیشاى سَخت هصزفی سالیاًِ: )هتز   

 

 ًَع هحصَالت هطاتك آخزیي تغییزات:

 

 ضیفت ISICرلوی 8کذ ٍاحذ ظزفیت هٌذرج در پزٍاًِ ًام هحصَل

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 SM-FO-08کذ:  

 

 پرسشىامٍ مخصًص صذير پرياوٍ تُرٌ ترداری

 خالصِ اطالعات

 ًام ٍاحد تَلیدی: -

 حقَقی  حقیقی    ٍضعیت هالکیت: -

 آدرس کارخاًِ: -

 دٍرًگار:    شوارُ ّای تلفي کارخاًِ: -

 آدرس دفتز هزکشی: -

 شوارُ ّای تلفي: -

 ًام هتقاضی: -

 فعالیت عودُ تَلیدی: -

 

 يضعیت ياحذ تًلیذی

 هساحت ٍ سیزتٌا -1

 ساحت سهیي:الف: ه

 هساحت اًثار:ّـ:    ب: سطح کل سیزتٌا:

 س: سایز:   ج: سیزتٌای تَلیدی:

 

 قذرت اوشعاب ترق مًجًد: -2

 میسان ترق مصرفی فعلی )کیلًيات ساعت(:

 میسان آب مصرفی کارخاوٍ در یکسال )تٍ مترمکعة(: -3

 وحًٌ تأمیه آب:

 ٍضعیت پزسٌل کارخاًِ: -4

 الف: تعداد پزسٌل تَلیدی:

 ب: تعداد پزسٌل پشتیثاًی:

 ج: تعداد پزسٌل دارای لیساًس ٍ تِ تاال:

 ایِ گذاری )هیلیَى ریال(:هیشاى کل سزه -5

 الف: دارائیْای ثاتت:

 ب: هیشاى سزهایِ در گزدش:

 ًحَُ سزهایِ گذاری: -6

 الف: درصد سزهایِ گذاری ایزاًی:

 ب: درصد سزهایِ خارجی:

 ج: ًَع ٍ هیشاى ٍاهْای اخذ شدُ:

 

(1)پیًست شمارٌ   



 

 ظزفیت تَلید ٍ تٌَع هحصَالت: -7

 

 

 

 

 

 (:1صَرت ریش هَاد اٍلیِ ٍ هیشاى هصزف سالیاًِ )هطاتق جدٍل شوارُ  -8

 

 

 

 

 صحت اطالعات                                    هدیزعاهل کارخاًِ                                            ایٌجاًة      

 هٌدرج در ایي فزم را قثَل هی ًواین.

 



 جذيل ضمارٌ یک
 مالحظات محل تأمیه مصرف در ياحذ محصًل تؼرفٍ مطخصات فىی وام مًاد ايلیٍ ي قطؼات

 خارجی داخلی ارزش مًاد ايلیٍ مصرفی بٍ ریال ياحذ مقذار مصرف

         



 
 هٌدرج در ایي فزم را قثَل هی ًواین.ایٌجاًة ....................................................... ٍاحد ............................ صحت اطالعات 

 

 

 اهضاء          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ اهضاء تٌظین کٌٌدُ:     تاریخ تٌظین فزم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ اهضاء کارشٌاس:     اظْار ًظز کارشٌاس:


