
 سرترگ شخض هتقاضی تْیِ شَد( )در                                                         

 تسوِ تؼالی                                                        

 

طالثات از دٍلت، تا طذٍر هغیرتاًکی از طریق تْاتر تا  اػتثاری هَسسات/ّا تسَیِ تذّی اشخاص هتقاضی هشوَل تِ تاًک درخَاست (:ب-1شوارُ )ًوًَِ 

 اسٌاد )اٍراق( تسَیِ خساًِ ًَع دٍم

 (هَرد حسة) (ػوَهی هالی ّای دارایی ٍ ّا تذّی هذیریت هرکس)دارایی ٍ اهَراقتظادی ٍزارت/.............  استاى دارایی ٍ اهَراقتظادی کل تِ: ادارُ

 تا سالم
ّیات هحتطم  30/4/1397 هَضخ 55413ّت/54036ًاهِ اجطایی آى هَضَع تػَیثٌاهِ ضواضُ  وطَض ٍ آییي ول 1397( لاًَى تَزجِ سال5زض اجطای تٌس )ٍ( تثػطُ )

تاییسیِ ٍ ضًٍَضت ّای اجطایی تسّىاض  زستگاُ (2ضواضُ ) تاییسیِ هَضَع فطم ضًٍَضت اًضوامتىویلی هَضز ًیاظ تِ ّا ٍ اعالػات  ٍظیطاى، فْطست هغالثات ٍ تسّی

هٌسضج زض ) ًوایس هغالثات اظ زٍلت اضافِ هی ضَز. اضسال هی ًَع زٍم تسَیِ ذعاًِ (اٍضاقاسٌاز )، تطای غسٍض ( تاًه/ هَسسِ اػتثاضی غیطتاًىی7فطم ضواضُ )هَضَع 

 1ایجاز ضسُ است. 1395سال تا پایاى ( ایي زضذَاست

 حقَقی اشخاص هشخظات

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل/ًوایٌسُ لاًًَی :هتماضی ػٌَاى

 تاتؼیت: :تاسیس تاضید :ثثتضواضُ  ضٌاسِ هلی:

 ًَع ضرع هتماضی:
 ضطوت زٍلتی  ّای ػوَهی غیطزٍلتی ًْاز ذػَغی 
 ( ػٌَاىسایط )تا شوط  تاًه تؼاًٍی 

آذطیي آگْی غاحثاى اهضاء هجاظ عثك آذطیي تغییطات هٌسضج زض ، (تطای اضراظ ذػَغی ٍ تؼاًٍی)تػاٍیط آگْی آذطیي تغییطات حمَق غاحثاى سْام هساضن هَضز ًیاظ: 
 (تطای ولیِ اضراظ فَق)ٍ یا سایط هستٌسات لاًًَی  ضٍظًاهِ ضسوی

 :ًطاًی واهل ٍ زلیك پستی الاهتگاُ لاًًَی
 ضواضُ ّوطاُ هسیطػاهل: ضواضُ تواس ثاتت: وسپستی:

 هشخظات اشخاص حقیقی
 تاضید تَلس: ًام پسض: ذاًَازگی هتماضی: ًام ٍ ًام
 هلیت: :ضٌاسٌاهِ ضواضُ :ذاضجی اتثاع فطاگیط وس/هلی وس

 اتثاع ذاضجی/واضت َّیت ٍیژُ تػَیط واضت هلی ٍ غفحِ تَضیحات)زض غَضت ٍجَز تَضیحات( / ضٌاسٌاهِغفحِ اٍل هساضن هَضز ًیاظ: تػَیط 
 :ًطاًی واهل ٍ زلیك پستی الاهتگاُ لاًًَی

 ضواضُ ّوطاُ: ضواضُ تواس ثاتت: وسپستی:

 هشخظات هطالثات از دٍلت )تِ ترتیة اٍلَیت تسَیِ(

 ػٌَاى زستگاُ اجطایی تسّىاض ضزیف
 هتماضی هَضَع علة

 (ضَز هی ( تىویل2( اعالػیِ ضواضُ )3-4تط اساس تَضیحات تٌس ))
 هَضز زضذَاستهثلغ 

 )ضیال( تطای تسَیِ 
    
    

  جوغ

 ّا ٍ هَسسات اػتثاری غیرتاًکی )تِ ترتیة اٍلَیت تسَیِ( هشخظات تذّی تِ تاًک

 ضزیف
اػتثاضی  تاًه/ هَسسِػٌَاى 

 ٍ ًام ضؼثِ غیطتاًىی
 وس ضؼثِ

ضواضُ تسْیالت/ 
 ٍ ... لطاضزاز

 هتماضی هَضَع تسّی
 (تضاهیي ٍ ...)اػن اظ تسْیالت، 

 هَضز زضذَاستهثلغ 
 )ضیال( تطای تسَیِ 

      
      

  جوغ

 

                                                           
 ًَع زٍم است. لاتل تسَیِ اظ عطیك غسٍض اسٌاز)اٍضاق( تسَیِ ذعاًِ 1395ول وطَض، غطفاً هغالثات ایجاز ضسُ تا پایاى سال  1397( لاًَى تَزجِ سال 5تط اساس حىن تٌس )ٍ( تثػطُ ) -  1

 شوارُ :

 تاریخ : 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی)طاحثاى اهضاء هجاز(

 هْر ٍ اهضاء
 



 

 سرترگ دستگاُ اجرایی تذّکار تْیِ شَد(در)                              

 تؼالیتسوِ                                       

  طذٍر اٍراق )اسٌاد( تسَیِ خساًِ طریق از هتقاضی تِ اشخاص دٍلت تذّی تسَیِ درخَاست(: 2ًوًَِ شوارُ )                    

 )حسة هَرد(ّای هالی ػوَهی(  ّا ٍ دارایی هرکس هذیریت تذّی)/ٍزارت اهَر اقتظادی ٍ دارایی...تِ: ادارُ کل اهَراقتظادی ٍ دارایی استاى
 

 تاسالم
 هَضررَع تػررَیثٌاهِ ضررواضًُاهررِ اجطایرری آى،  وررل وطررَض ٍ آیرریي 1397( لرراًَى تَزجررِ سررال 5زض اجررطای تٌررس )ٍ( تثػررطُ )

زٍلتی/ ضطوت زٍلتی)تاترت  ّای ایي ٍظاضتراًِ/ هَسسِ  ّیات هحتطم ٍظیطاى، تسیٌَسیلِ تسّی 30/4/1397 هَضخ 55413ّت/54036
 ضٌاسِ هلیای( تِ  ّای سطهایِ توله زاضایی ّای ای(/هَسسِ ٍ ًْاز ػوَهی غیط زٍلتی )تاتت عطح ّای سطهایِ ّای توله زاضایی عطح

 :ضَز ٍ تاییس هی اػالمتسَیِ ذعاًِ  )اٍضاق( اسٌازجسٍل شیل تطای غسٍض  هٌسضج زض تِ ضطح [زستگاُ اجطایی تسّىاض ضٌاسِ هلی]
 ضی هشوَل:ػٌَاى شخض هتقاضی هشوَل:                                                                              شٌاسِ هلی/کذهلی شخض هتقا

ف
دی

ر
 

 هَضَع تذّی
( 3-4) /( 3-6) بنذ توضیحات اساس بر)

 ( شود می تکمیل (2(/ )1) شماره اطالعیه

  تسَیِّای هَرد  خظات اػتثاری تذّیهش

 ػٌَاى طرح/ترًاهِ
تٌذی  شوارُ طثقِ

 ای طرح/ترًاهِ تَدجِ

سال ایجاد 

 1تذّی

 اشخاص رداخت بهقابل پ خالص) هثلغ
 (ریال( )کسور کسر از طلبکارپس

1      

2      

000      

  کل جوغ

 :تاضس هی اجطایی زستگاُایي هَضز تاییس  ،هطاتة شیل ضػایت ،الصوط فَق ّای تسّی ذػَظشوط است زض  الظم تِ
 تسرجیل  هرصوَض  لراًَى ( 20)هازُ تِ تَجِ تا ٍ ایجاز هطتَط همطضات چاضچَب زض وطَض ػوَهی هحاسثات لاًَى( 19) هازُ استٌاز تِ -1

 تاضس. زض ضوي سال ایجاز تسّی تِ ضطح هٌسضج زض جسٍل غسضاالضاضُ هَضز تاییس هی ضسُ است.
ُ  زض همرطض  تىالیف ٍ العاهات اساس تط ،وطَض ول 1397 سال تَزجِ لاًَى اجطایی ضَاتظ( 36) هازُ اجطای زض -2  ضفرغ  لراًَى ( 1) هراز

هسیطیت زض ساهاًِ ّای ٍظاضت اهَض التػازی ٍ زاضایی  ٍ ترطٌاهِ آى اجطایی ًاهِ آییي ،وطَض هالی ًظام اضتمای ٍ پصیط ضلاتت تَلیس هَاًغ
ِ  هطتَط گعاضش تاییس ٍ ثثت تط هثٌی) سواز ساهاًِ الىتطًٍیىی ٍغَل اػالم تاییسیِ ٍ ثثتّا ٍ هغالثات زٍلت )سواز(  تسّیاعالػات   تر

 .ضَز اضایِ هی پیَست تِ ًیع............ هَضخ...........  ضواضُ تِ( هاِّ سِ زٍضُ آذطیي
ِ     ٍ غیطًمسی ًمسی پطزاذت تا هتماضی اضراظ هغالثات تاییسیِ، ایي اضسال تا -3  ،تسَیِ ًرَاّس ضس. تسیْی اسرت پرس اظ اػرالم ًتیجر

 ذطجری  -جوؼری  غَضت تِ ضسُ، تسَیِ هثالغ حساب اػوال تِ ًسثت، ایطاى اسالهی جوَْضی اساسی لاًَى سَم ٍ پٌجاُ اغل زضاجطای
چراضچَب   زض)حسرة هرَضز(    وطَض ول 1397 سال تَزجِ لاًَى( 8) ضواضُ جسٍل 101000-14ٍ ضزیف  101000-12  ضزیف هحل اظ

 .ضس ذَاّس السام ًظام حساتساضی ترص ػوَهی ٍ استاًساضز ّای حساتساضی ترص ػوَهی
ِ  ّرای  زاضایری  تولره  ّای عطح اجطای تاتتّای تاییس ضسُ فَق  تسّی -4 ورِ اظ هحرل تَزجرِ ػورَهی زٍلرت تراهیي اػتثراض         ای سرطهای

هَضرَػیت   (هرَضز  حسرة )ترسّىاض  غیطزٍلتری  ػورَهی  ّایًْاز ات ٍهَسس/ زٍلتی ّای ضطوت تطای)ایي تٌس غطفاً  تاضس هیضًَس،  هی
 .زاضز(

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی، هْر ٍ اهضاء ریحساب/هذیرهالی یا 

 ّای اجرایی فاقذ ریحساب( ػٌاٍیي هشاتِ )در دستگاُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی، هْر ٍ اهضاء

 رییس دستگاُ اجرایی/هقام هجاز
 

 رًٍَشت:

 اشخاص هتقاضی. -

 
 

 

                                                           
1
)تاتت اسٌاز  1395تایس تِ تفىیه تا پایاى سال  ضَز، ستَى سال ایجاز تسّی هی سٌاز )اٍضاق( تسَیِ ذعاًِ ًَع اٍل ٍ ًَع زٍم )حسة هَضز( تط اساس سال ایجاز تسّی اًجام هیتا تَجِ تِ ایٌىِ غسٍض ا 

 .اسٌاز )اٍضاق( تسَیِ ذعاًِ ًَع اٍل ( تىویل ضَز)تاتت  1396تا پایاى سال ٍ )اٍضاق( تسَیِ ذعاًِ ًَع زٍم( 

 وارُ :ش

 تاریخ : 

ٍ دارایی استاى  کل اهَراقتظادی ّا بِ ادارُ ّا ٍ هطالبات دٍلت )سواد( در استاى اٍل بِ اًضوام اعالم ٍطَل ساهاًِ هذیریت اطالعات بذّی یادآٍری: ًسخِ
دارایی، طبقِ سَم، کذ )بِ ًشاًی تْراى، خیاباى باب ّوایَى، ٍزارت اهَراقتظادی ٍ  ّای هالی عوَهی ّا ٍ دارایی هرکس هذیریت بذّی برای ریربط ٍ در هرکس

 ( ارسال ٍ ًسخِ دٍم تحَیل شخض هتقاضی شَد.1114443111پستی 



 

 (شخض هتقاضی  سرترگ )در                                             
 

 تسوِ تؼالی                                              
 

 هَسسات اػتثاری غیرتاًکی /ّا درخَاست تاییذ هاًذُ تذّی تِ تاًک(: 6ًوًَِ شوارُ )                    
 

 (...شؼثِ کذ)/شؼثِ...تاًک/هَسسِ اػتثاری غیرتاًکی
 

 سالم تا
هَضررَع تػررَیثٌاهِ ضررواضُ ًاهررِ اجطایرری آى،  وررل وطررَض ٍ آیرریي 1397( لرراًَى تَزجررِ سررال 5زض اجررطای تٌررس )ٍ( تثػررطُ )

هغالثررات آى زسررتَض فطهاییررس ًسررثت تررِ اػررالم   ذَاّطرروٌس اسررتّیررات هحتررطم ٍظیررطاى،   30/4/1397 هررَضخ 55413ّت/54036
ُ  (7ٍل شیرل الرسام ٍ ًتیجرِ ضا زض لالرة فرطم ضرواضُ )      تاًه/هَسسِ اػتثاضی غیطتاًىی تط اساس اعالػات هٌسضج زض جس ورل   ترِ ازاض

)زض وَهی ّای هالی ػ ّا ٍ زاضایی  هطوع هسیطیت تسّی ٍ یا ]...حل استمطاض زستگاُ اجطایی تسّىاضه [ ... التػازی ٍ زاضایی استاىاهَض
 ًوایٌس.اضسال زض هطوع(  هستمطهتوطوع ّای اجطایی تسّىاض  هَضز زستگاُ

 حقَقی اشخاص هشخظات
 هتماضی: ػٌَاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل/ًوایٌسُ لاًًَی
 تاتؼیت: :تاضید تاسیس :ثثتضواضُ  ضٌاسِ هلی:

ًَع ضرع 
 هتماضی:

 ضطوت زٍلتی ّای ػوَهی غیطزٍلتی ًْاز ذػَغی 

 (  ػٌَاىسایط)تاشوط  تاًه تؼاًٍی 

 :ًطاًی واهل ٍ زلیك پستی الاهتگاُ لاًًَی
 ضواضُ ّوطاُ هسیطػاهل: ضواضُ تواس ثاتت: وسپستی:

 هشخظات اشخاص حقیقی
 تاضید تَلس: ًام پسض: ذاًَازگی هتماضی: ًام ٍ ًام
 هلیت: :ضٌاسٌاهِ ضواضُ :ذاضجی اتثاع فطاگیط وس/هلی وس

 :ًطاًی واهل ٍ زلیك پستی الاهتگاُ لاًًَی
 ضواضُ ّوطاُ: ضواضُ تواس ثاتت: وسپستی:

 ّای هَرد درخَاست برای تسَیِ هشخظات بذّی

 عٌَاى شخض هتقاضی هشوَل:

 :هتقاضی اشخاص هلی کذ/هلی شٌاسِ شوارُ هشتری:
ف

دی
ر

 
 هَضَع بذّی

 اعن از تسْیالت، تضاهیي ٍ ...()
 تسَیِهبلغ هَرد درخَاست برای  بذّی کل هبلغ     ٍ ... شوارُ تسْیالت/قرارداد

     1     

     2     

    ...     

   جوع کل 

 
 هْر ٍ اهضاء شخض هتقاضی

  

 شوارُ :

 تاریخ : 



 

 تْیِ شَد( غیرتاًکی اػتثاری )درسرترگ تاًک/هَسسِ                                                                                 
 

 تسوِ تؼالی                                                                    
 

 
 دٍمتسَیِ خساًِ ًَع  )اٍراق( طذٍر اسٌادّا/هَسسات اػتثاری غیرتاًکی ترای  هطالثات تاًک(: تاییذیِ 7ًوًَِ شوارُ )

 
 

 )حسة هَرد( 1ّای هالی ػوَهی( ّا ٍ دارایی دارایی)هرکس هذیریت تذّی/ٍزارت اهَر اقتظادی ٍ ...تِ: ادارُ کل اهَراقتظادی ٍ دارایی استاى
 

 تاسالم
هَضررَع تػررَیثٌاهِ ضررواضُ ًاهررِ اجطایرری آى،  وررل وطررَض ٍ آیرریي 1397( لرراًَى تَزجررِ سررال 5زض اجررطای تٌررس )ٍ( تثػررطُ )

ِ /تاًره  ضرؼثِ ... ورس ...   هغالثرات ّیات هحتطم ٍظیطاى، تسیٌَسیلِ  30/4/1397 هَضخ 55413ّت/54036  غیطتراًىی  اػتثراضی  هَسسر
تِ ضطح جسٍل شیل ترطای غرسٍض    [غیطتاًىی اػتثاضی هَسسِ/تاًه ضٌاسِ هلی] ضٌاسِ هلیتِ  [غیطتاًىی اػتثاضی هَسسِ/تاًهًام ] 

 اػالم هی ضَز.ًَع زٍم تسَیِ ذعاًِ  اسٌاز )اٍضاق(
 )کلیِ هبالغ بِ ریال(

 عٌَاى شخض هتقاضی هشوَل:

 :هتقاضی اشخاص هلی کذ/هلی شٌاسِ  شوارُ هشتری:

ف
دی

ر
 

 هَضَع بذّی
 )اعن از تسْیالت، تضاهیي ٍ ...( 

 ٍ ... شوارُ تسْیالت/قرارداد
 بذّی اطل هبلغ
 قابل تسَیِ 

 بذّی سَد هبلغ
 قابل تسَیِ

  بذّی جوع هبلغ
 قابل تسَیِ

1      

2      

...      

  جوع کل 

 

/ هَسسِ اػتثاضی غیطتاًىی پس اظ  تِ ایي تاًه هتماضیالصوط، تسّی اضراظ  ًاهِ اجطایی فَق ( آییي6زض اجطای تثػطُ شیل هازُ )
اػالم ًتیجِ ٍ غسٍض اسٌاز )اٍضاق( تسَیِ ذعاًِ ًَع زٍم تط هثٌای تسْین تِ ًسثت تیي اغل ٍ سرَز )لثرل ٍ تؼرس اظ سطضسریس( ترسّی      

/هَسسِ اػتثاضی  ّای آى هتٌاسة تا هثلغ تسَیِ ضسُ ترطیسُ ذَاّس ضس. تسیْی است ایي تاًه ِ جطیوِتسَیِ ٍ ولی تماضیضرع ه
غیطتاًىی ازػایی زض ایي ذػَظ اظ زٍلت ٍ تسّىاضاى وِ تسّی آًْا تسَیِ ضسُ است، ًرَاّس زاضت. زض ضوي هغالثرات هٌرسضج   

 تاضس. اب شذیطُ اضظی ٍ یا غٌسٍق تَسؼِ هلی ًویضسُ اظ هحل هٌاتغ حس الصوط تاتت تسْیالت اضایِ زض جسٍل فَق
 

 هشخظات شؼثِ: 
             کذشؼثِ:                         ػٌَاى شؼثِ:                                                  هٌطقِ:                                                        استاى:            

 اهضاء ٍ هْر رییس شؼثًِام ٍ ًام خاًَادگی  کٌٌذُ تٌظین ٍ اهضاء خاًَادگی ًام ٍ ًام

 رًٍَشت:

 اشخاص هتقاضی. -
 

                                                           
 ضتظ )هحل استمطاض زستگاُ اجطایی تسّىاض( ٍ یا تِ ول اهَض التػازی ٍ زاضایی استاى شی تایس تِ ازاضُ ( ًسرِ اغل ایي فطم، هی6تا تَجِ تِ زضذَاست اضراظ هتماضی هٌسضج زض فطم ضواضُ )  1

  ّای اجطایی تسّىاض هتوطوع هستمط زض هطوع( اضسال ضَز. الی ػوَهی )زض ذػَظ زستگاُّای ه ّا ٍ زاضایی هطوع هسیطیت تسّی 

 شوارُ :

 تاریخ : 


