صذير پايان كار

شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

ساختمان

مدير عامل محترم شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان
احتراماً :
(شخص حقيقي) ايىجاوب ......................................................فرزوذ ...........................................شمارٌ شىاسىامٍ  .....................................صادرٌ
بت ..................
از  ( ............................................شخص حقًقي) شركت...........................................................................................بشمارٌ ث
داروذٌ جًاز تأسيس شمارٌ

 .............................................................................................مًرخ  ..............................................وًع تًليذ

 ........................................................................................ي داراي قرارداد شمارٌ  ....................................مًرخ  ...............................تخصيص
قطعٍ(قطعات) شمارٌ  ......................................اراضي شُرك /واحيٍ صىعتي  .............................................درخًاست (صذير /تمذيذ)
پرياوٍ /پايان كار عمليات ساختماوي را دارم .خًاَشمىذ است دستًر فرماييذ اقذام مقتضي بعمل آيذ

91/7/8/1199/.

محل امضاء متقاضي

تلفه تماس متقاضي (ثابت ي َمراٌ) :

اظُار وظر ياحذ بروامٌ ريسي :

( مورد دريافت مشاركت در احداث تصفیه خانه فاضالب )

ثبت MIS

ياحذ بروامٍ ريسي

اظُار وظر سرپرست شُرك /واحيٍ صىعتي ( پايان كار ي تمذيذ پرياوٍ ) :

سرپرست شُرك  /واحيٍ صىعتي

اظُار وظر ياحذ حقًقي :

ياحذ حقًقي

اظُار وظر ياحذ عمران ي محيط زيست :
كارشىاس محيط زيست:

كارشىاس فضاي سبس:

معاين عمران ي محيط زيست

مهندس ناظر محترم -----------

ٍ٘ض٘ع  :گضاسػ ػَييات عاخت ٗ عاص ششمت  /آقا  /خاٌّ ٍ ---------------غتقش دس شٖشك صْؼتي ----------
قطؼٔ شَاسٓ  -------ىطفاً  ،تشتيثي اتخار فشٍائيذ اص ٗاحذ ت٘ىيذي ٍزم٘س تاصديذ ٗ ٍشإذات خ٘د سا تشاعاط جذٗه ريو
ٍذيذ  /اصالحئ  /پاياُ ماس  /اّصشاف تْظيٌ ٗ تٔ ايِ ششمت اسعاه َّائيذ .
تْظيٌ َّ٘دٓ ٗ جٖت ت

رديف

درصد پیشرفت فیسيكي

ضرية وزني

درصد پیشرفت تا ضرية

4

پي مْي عاختَاّٖاي اداسي ٗ سفإي ٗ ّگٖثاّي

17

دي٘اس چيْي ٗ ّصة دسب ٗ پْجشٓ عاىْٖاي ت٘ىيذ

5

اجشاي آسٍات٘س تْذي فّ٘ذاعيُ٘ عاىْٖاي ت٘ىيذ

18

دي٘اس چيْي ٗ ّصة دسب ٗ پْجشٓ عاىْٖاي اّثاس

6

اجشاي آسٍات٘س تْذي فّ٘ذاعيُ٘ عاىْٖاي اّثاس

 30دسصذ

رديف

3

پي مْي عاىْٖاي اّثاس

16

مشعي چيْي ٗ ػايق تْذي ٗ مف عاصي عاختَاّٖاي
اداسي ٗ سفإي ٗ ّگٖثاّي

دي٘اس چيْي ٗ ّصة دسب ٗ پْجشٓ عاختَاّٖاي
اداسي ٗ سفإي ٗ ّگٖثاّي

20

َّا عاصي ٗ ّاصك ماسي داخيي عاىْٖاي ت٘ىيذ

8

تتِ سيضي فّ٘ذاعيُ٘ عاىْٖاي ت٘ىيذ

21

َّا عاصي ٗ ّاصك ماسي داخيي طاىْٖاي اّثاس

9

تتِ سيضي فّ٘ذاعيُ٘ عاىْٖاي اّثاس

22

7

10

ّگٖثاّي

تتِ سيضي فّ٘ذاعيُ٘ عاختَاّٖاي اداسي ٗ
سفإي ٗ ّگٖثاّي

12

تٖئ ٗ ّصة ع٘ىٔ عاىْٖاي اّثاس

13

تٖئ ٗ ّصة اعنيت عاختَاّٖاي اداسي ٗ سفإي ٗ ّگٖثاّي

 40دسصذ

11

تٖئ ٗ ّصة ع٘ىٔ عاىْٖاي ت٘ىيذ

 30دسصذ

اجشاي آسٍات٘س تْذي فّ٘ذاعيُ٘ عاختَاّٖاي اداسي ٗ سفإي ٗ

19

درصد پیشرفت فیسيكي

2

پي مْي عاىْٖاي ت٘ىيذ

15

مشعي چيْي ٗ ػايق تْذي ٗ مف عاصي عاىْٖاي اّثاس

ضرية وزني

1

خامثشداسي ٗ تغطيح صٍيِ

14

مشعي چيْي ٗ ػايقتْذي ٗ مفعاصي عاىْٖاي ت٘ىيذ

شرح

درصد پیشرفت تا ضرية

شرح

َّا عاصي ٗ ّاصك ماسي داخيي عاختَاّٖاي اداسي ٗ
سفإي ٗ ّگٖثاّي

23

اجشاي دي٘اس ٍح٘طٔ ٗ َّاعاصي

24

ّصة دسب ٗسٗدي ٗ ّشدٕا

25

ٍح٘طٔ عاصي

26

پامغاصي مو عاختَاّٖا ٗ ٍح٘طٔ
دسصذ مو پيششفت فيضيني

100

11/7/341/

ايْجاّة  --------------------تائيذ ٍي َّايٌ مٔ ميئ ٍشاحو عاخت ٗ عاص تشاعاط ّقشٔ ٕاي تائيذ شذٓ ششمت
شٖشمٖاي صْؼتي گيغتاُ اجشا ٗ حشيَٖا سػايت گشديذ ٗ اعتحناً تْاي ٍشاحو ٍختيف عاخت ٗ عاص ٍ٘سد تائيذ ٍي تاشذ
مهر و امضاء مهندس ناظر

.

شماره ................ :
تاريخ ................ :
پیوست ................ :

فرم شماره 7
بسمه تعالي

عاصٍاُ صْايغ م٘چل ٗ شٖشمٖاي صْؼتي ايشاُ
ششمت شٖشمٖاي صْؼتي اعتاُ ..........................
شٖشك صْؼتي ....................

ـعهد نـامه
ت
ايْجاّة  .......................فشصّذ  .....................تٔ شَاسٓ شْاعْأٍ  ...................داسّذٓ اٍضاء ٍجاص اص طشف ششمت
 ........................طشف قشاسداد  ................شَاسٓ ٍ٘ ....................سخ  ...................داسّذٓ ٍج٘ص احذاث عاختَاُ تٔ
شَاسٓ ٍ٘ .........................سخ ٍ ........................تؼٖذ ٍي شً٘ مٔ ٕش گّ٘ٔ عاخت ٗ عاص يا تغييشات ٗ َٕچْيِ ت٘عؼٔ
آتي صيشتْإا دس صٍيِ ٍ٘ض٘ع ايِ قشاسداد سا پظ اص اخز ٍج٘ص الصً اص ششمت شٖشمٖاي صْؼتي اعتاُ ....................
اّجاً دٌٕ .

1/23/1166

امضاء طرف قرارداد يا نماينده قانوني او

