فرم درخواست صدور گواهی تولید در منطقه ویژه اقتصادی
بوشهر

شماره جواز تاسیس  :شماره ...................... :

تاریخ .........................:

مشخصات درخواست کننده :
الف -اشخاص حقیقی :
نام  .................................:نام خانوادگی ................................. :نام پدر ...................:جنسیت  :زن

مرد

شماره شناسنامه................................:
محل تولد .................................:تاریخ تولد  ............................. :وضعیت تاهل  :مجرد

متاهل

میزان تحصیالت ............... :
رشته تحصیلی  ............................ :کد ملی  .................................:خانواده  :جانباز

آزاده

شاهد

عادی

محل سکونت  :استان  ........................... :شهرستان  ...................... :خیابان ......................................................
تلفن منزل ............................. :تلفن همراه  ..................................کد پستی  01رقمی ........................................ :

ب -اشخاص حقوقی :
نام شخصیت حقوقی  ......... ................................. :شماره ثبت ................. :
تعاونی

نوع فعالیت:

کارگاه

اتحادیه

تاریخ ثبت ......................... :
سایر

آدرس دفتر ................................................................................................................................................. :
تلفن ........................... :

کد پستی ده رقمی ................................ :

فاکس ............................... :

ج -مشخصات واحد تولیدی:
نام واحد .............. :

وضعیت واحد  :ملکی

رشته فعالیت ............... :

استیجاری

سال احداث .....................:

سابقه فعالیت .......... :محل فعالیت  :استان ............شهرستان ..................:

آدرس کارگاه .............................................................................................................................................. :
تلفن ........................... :

کد پستی ده رقمی ................................ :

ف اکس ............................... :

آدرس الکترونیکی ............................................ : )Email( :
میزان تولید ساالنه ........................... :

ارزش تولید ساالنه  ................................................ریال

میزان فروش ساالنه ........................ :

ارزش فروش ساالنه  ..............................................ریال

میزان صادرات ساالنه...................... :

ارزش صادرات ساالنه  ............................................ریال

سرمایه گذاری انجام شده :
الف :سرمایه ثابت :
 -0زمین  :متراژ ..........................مترمربع

ارزش  ............................................ :ریال

 -2ساختمان  :متراژ  .........................مترمربع

ارزش  .............................................. :ریال

شامل  :سالن تولید  :متراژ ..............مترمربع انبار  :متراژ ............مترمربع ساختمان اداری :متراژ .........مترمربع
 -3محوطه سازی  :متراژ  ........ ...............................مترمربع

ارزش  .............................. :ریال

 -4تجهیزات وادوات عمده تولید :
ردیف

تعداد مورد نیاز

نام ادوات

جمع ارزش به ریال

ارزش واحد

جمع ارزش کل
ب -سرمایه در گردش:
 -0مواد اولیه مصرفی برای یک دوره تولید :
ردیف

نام ماده

مقدار مورد نیاز

واحد اندازه
گیری

ارزش واحد

جمع ارزش

بازار خرید (داخلی/

به ریال

خارجی)

جمع ارزش کل برای یک دوره تولید
 -2نیروی انسانی شاغل درکارگاه:
ردیف

نوع تخصص

تعداد کل نیروی انسانی  ............ :نفر

تعدا نفرات

دستمزد ماهیانه

جمع دستمزد برای یکدوره تولید

مبلغ کل دستمزد برای یک دوره تولید ............................ :ریال

 -3انرژی مورد نیاز برای یک دوره تولید :
به ارزش  ......................ریال

توان برق مصرفی ..................... :
میزان آب مصرفی .......................:
سوخت مصرفی  :نوع سوخت ...............

به ارزش  ......................ریال
میزان مصرفی ............ :

به ارزش  ......................ریال

 لوازم جانبی و تجهیزات اداری موجود درکارگاه :ردیف

نام ابزار

قیمت واحد

تعداد مورد نیاز

جمع ارزش به ریال

جمع ارزش کل

میزان سرمایه گذاری :
جمع سرمایه ثابت  ...................................................................ریال
بلغ اجاره ماهیانه (درصورت استیجاری بودن کارگاه)  ...................................................................ریال .

جمع سرمایه در گردش.................................ریال .جمع کل سرمایه گذاری ............................................ :ریال

توضیح  :در صورتی که هر کدام از بندهای الف 3-2-0-استیجاری باشد صرفاً جمع اجاره برای یک دوره تولید جمع سرمایه در
گردش اضافه شود .

منابع سرمایه گذاری :

شخصی

-0شخصی  .............................. :درصد
 -3مشارکت با دیگران

تسهیالت بانکی

مشارکت با دیگران

 -2تسهیالت بانکی  ................................ :درصد

الف :شریک خارجی  ...............درصد

ب  :شریک داخلی  ......................درصد

میزان تولید طی سال :
ردیف

نام

واحد اندزه

میزان

قیمت تمام

محصول

گیری

تولید

شده واحد

ارزش
افزوده

قیمت فروش

میزان تولید پس

واحد

ازتوسعه

واحد

جمع کل
برای محاسبه جمع کل ارزش فروش کاالهای تولیدی طی سال ابتدا میزان تولید ( بر مبنای تن ) درهرردیف ضرب و
حاصل ضربهای بدست آمده برای کلیه ردیفها باهم جمع میگردد .
درصورت استفاده از تسهیالت بانکی در سالهای گذشته این قسمت تکمیل گردد :
مبلغ تسهیالت دریافتی (به ریال ) ................................ :سال دریافت تسهیالت  .................................... :میزان
بازپرداخت (به سال) .................................. :
منبع تامین تسهیالت  :قانون  .............................تبصره  ..................... :سایر .................................... :
نام بانک عامل......................... :
درصورت نیاز به استفاده ازتسهیالت بانکی این قسمت را تکمیل نمایید :
مقدار تسهیالت درخواستی  ........................................................................... :ریال

فرم تعهد نامه برای متقاضیان گواهی تولید
اینجانب ..............................................متقاضی دریافت گواهی تولید  :دررشته.................................................. :
ضمن تایید موارد مندرج دراین پرشسنامه تعهد مینمایم بدون هماهنگی ،اطالع وکسب مجوز ازمدیریت شرکت
عمران وتوسعه بوشهر درحوزه فعالیت خود تغییری حاصل ننمایم  .درغیراینصورت مدیریت مذکور مجاز ومختار به
انجام اقدمات قانونی درجهت ابطال گواهی تولید صادره اینجانب خواهد کرد.

امضا متقاضی :

نظریه کارشناس فنی و عمرانی :

امضا :
اظهار نظر کارشناس تولید :

امضاء
نظریه کارشناس مدیریت کار و خدمات اشتغال :

امضا :
نظریه کارشناس مدیریت سرمایه گذاری :

امضا :

