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  : هستند و به ثبت شرکت اقدام ننموده اند( قیقی يا سرمايه گذاران اشخاص حسرمايه گذار در صورتیکه ) سرمايه گذار حقیقی 

  سرمايه گذار/ سرمايه گذاران ، کپی شناسنامه )کپی کارت ملی سرمايه گذار/سرمايه گذاران )پشت و رو 

 ار/ سرمايه گذارانسرمايه گذ رزومه و سوابق کاری و عنوان شغل فعلی 

  سرمايه گذار / سرمايه گذاران نشانی و تلفن ثابت و همراه 

  : در صورتیکه سرمايه گذاری در قالب شرکت است( سرمايه گذار حقوقی ( 

  /اظهارنامه  ،شرکت نامه  ، اساسنامه ،آگهی تاسیس  ،روزنامه رسمی  ،آگهی آخرين تغییرات  )شماره ملی شرکت 

 نامه سهامداران، کپی  شناس   ،کپی کارت ملی مديران  ،کپی شناسنامه بازرسان کپی کارت ملی بازرسان 

   ،سوابق و تجربه کاری و عنوان شغل فعلی موسسین/سهامداران   ،  سوابق و تجربه کاری مديران      سووابق و تجربوه کواری بازرسوان

نشوانی کامول و    نشانی کامل وشماره تلفن ثابت و همراه موديران ،    ران،  نشانی کامل و شماره تلفن ثابت و همراه سهامدا شرکت ،  

 شماره تلفن ثابت و همراه بازرسان 
   : محل اجرای طرح 

 محل احداث طرح  کروکی زمین،     خريد زمینسند يا قولنامه  کپی 

  شهرکهای صنعتی شرکت از زمین در صورت خريد : 

  کپی دفترچه واگذاری   ، پروانه ساخت  یکپ     ،  دفترچه ضمائمکپی 

 نقشه های ساختمانیاز  کامل يک نسخه (  ابعاد و اندازه ها کامال واضح و مشخص باشد: چاپ شده/   رویCD) 

  سوازمانهای   ادارات يوا  )در صورتیکه پروژه به يکی ازدر خصوص نقشه های ساختمانی کارخانه ، ارگانها و سازمانهای ذيربط تايیديه ادارات

 ،استاندارد   ،خاک شناسی  ،تعاون،کار و رفاه اجتماعی  ،جهاد کشاورزی    ، معاونوت ذوذا و دارو   ،دامپزشوکی ،شوهرداری   راه و

 مرتبط باشد(  ساير ............................................................................... میراث فرهنگی و  ترابری،

  از مراجع ذيربط وز ) پروانه ( احداث ساختمان مج( شهرداری، و .................................................................ساير)...   

  موافقت اصولی جواز تاسیسکپی / 

  محیط زيستکپی مجوز  

 تاسیسات طرح :   خريد کپی اسناد خريد يا پرداخت بیعانه رقامتیاز ب ،  آب انشعاب ،  شهری ، گاز شبکه  ،حفر چاه    ،تلفون ثابوت

   ................................................... ساير 

  تاسیسات فوق الذکر در صورت استقرار کپی آخرين قبض پرداختی    ،برق ،آب  ،گاز  تلفن  و  در  نقشوه هوای تاسیسواتی   کپی

 ساير ...................................... ( ، برق ،گاز ، آب  صورت وجود

 در صورت وجود پیشرفت فیزيکی در  و ساختمانهای موجودگزارش ارزيابی کارشناسی رسمی دادگستری از تاسیسات و ماشین آالت  کپی(

 هرکدام از بخشهای مذکور( 

 درصورتیکه بانک عامل، بانک صنعت و معودن باشود    و تجهیزات اصلی خط تولید ) داخلی يا خارجی (ماشین آالت  پروفرما يا پیش فاکتور(

 سری پرفرومای مقايسه ای ديگر می باشد( .  2:  نیاز به

  خواهد شد() مواردی که برای خريد آنها از تسهیالت استفاده   داخلی و يا خارجی مورد نیاز  اصلیتاسیسات پیش فاکتور  : 

 ر ژنراتور، موتو  ، ديگ بخار  ،کمپرسور  ، باسکول  وسايط نقلیه 

  : وسايط حمل و نقل داخلی کارخانه  ، لیفتراک جرثقیل 

  نوار نقاله و .................................................................................................................... ساير 

 به بانک عامل برای استفاده از تسهیالت سازمانها و ارگانهای ذيربط از فی نامه معر 

 خريد زمین به همراه  مالیات، برای ثبت شرکتهزينه های انجام شده } تاکنون با ذکر تاريخهزينه های انجام شده تراز ازمايشی يا فهرستی از 

دربهوای   ،) ديووار کشوی  از قبیول  حوطه سازی ، مطیح زمینتس، اخذ مجوزها ،ساختمانی هیه نقشهت ،هزينه های دفترخانه، و هزينه های جانبی ديگر

نظوارت و   هزينوه  ، بوا مشخصوات کامول    ی موجوود احوداث سواختمانها   ،مشخصات کامل آنهوا  باپارکینگ و فضای سبز و ساير ( ، آسفالت ، ورودی

تعمیراتوی و انبواریل لووازم آزمايشوگاهی و ...     لوازم اطفوای حريوق و   ، موجود وسايط نقلیه،یوسايل ادار، پیمانکاری و مصالح ساختمانی موجود و ...

تلفون و   ،اجواره  ، بیمه، خريداری شده  تا تاريخ تهیه طرح ، هزينه های کارشناسی و مقدماتی از قبیل هزينه های مسافرتی و حقوق و مزايای پرسنل

است که قبل از تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی اقدام به سرمايه گذاری نموده اند و پوروژه دارای   ) اين بخش برای طرحهايی {و ... محیطیطالعات زيست بنزين، م

  پیشرفت فیزيکی و هزينه ای است (

 توسط مشاور تهیه میگردد( در صورت عدم وجود ) عکس از زمین، ساختمانها و محوطه سازی و تاسیسات و ماشین آالت موجود 

 طرح  ساير مدارک اختصاصی در خصوص 
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