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فرم شواره 6 -2

هسايده شواره...........................:

شَساي ّواٌّگي هباسصُ با هَادهخذس استاى.......................
فشم پيشٌْاد ششكت دس هضايذُ خَدسٍ

ششايظ ششكت دس هضايذُ بششح ريل هيباشذ.
الف) هتقاضي بشاي ششكت دس ّش هَسد هضايذُ بايذ فشم ريل الزكش سا با ركش هبلغ پيشٌْادي تكويل ٍ بِ اًضوام اصل چك باًكي (تضويٌي) صادسُ بِ هيضاى

 %10هبلغ پايِ دس ٍجِ شَساي

ّواٌّگي هباسصُ با هَادهخذس استاى دس يك پاكت دس بستِ با ركش آدسس ٍ شواسُ تلفي بِ كويسيَى فشٍش استاى تحَيل ٍ سسيذ دسيافت ًوايذ (.سپشدُ ّبي صيش هجلغ  500/000سيبل ثِ
حسبة ضَساي ّوبٌّگي ٍاسيض ٍفيص آى ظويوِ فشم گشدد).

ة) حعَس ضشوتوٌٌذگبى دس سٍص ثبصگطبئي پبوتْب اختيبسي است ٍ ػذم حعَس هبًغ اص اًدبم هضايذُ ًخَاّذ ثَد.
ج) ثِ پيطٌْبدات هجْن ،هخذٍش ،هطشٍغ ،ثذٍى سپشدًُ ،بلص ٍ يب ووتش اص ليوت پبيِ ،تشتيت اثش دادُ ًخَاّذضذ.
د) ضشوتوٌٌذگبى دس هضايذُ ،دس صَست اًصشاف هيتَاًٌذ تب لجل اص پبيبى ٍلت اداسي سٍص لجل اص ثبصگطبيي پبوت ،اًصشاف خَد سا وتجبً اػالم وِ دس ايي صَست
سپشدُ آًبى پس اص پبيبى تطشيفبت هضايذُ هستشد خَاّذ ضذ.
ّـ) فشٍش اهَال هَسد هضايذًُ ،مذي ثَدُ ٍ ثشًذُ هضايذُ ضخصي است وِ ثبالتشيي ليوت سا پيطٌْبد ًوَدُ ثبضذ.
ٍ) ثشًذُ هضايذُ هَظف است ،حذاوثش ظشف هذت  7سٍص اداسي اص صهبى اػالم ًتبيح هضايذُ ظوي هشاخؼِ ثِ ضَساي ّوبٌّگي هجبسصُ ثب هَادهخذس استبى ًسجت ثِ،
اًؼمبد لشاسداد ٍ پشداخت  100دسصذ ثوي هؼبهلِ ٍ تحَيل گشفتي هبل هَسد هضايذُ الذام ًوبيذ.
ص) ػذم هشاخؼِ ثشًذُ هضايذُ دس هْلت همشس ٍ ػذم اًدبم تؼْذات هشثَؼِ ،ثِ ػٌَاى اًصشاف تلمي ٍ سپشدُ ثشًذُ هضايذُ ثِ ًفغ ستبد هجبسصُ ثب هَاد هخذس ظجػ
ٍ خشيذاس حك اػتشاض ًذاسد .دس صَست داضتي ًفش دٍم ثطشؼي وِ تفبٍت ثْبي پيطٌْبدي اٍ ثب ًفش اٍل اص هجلغ سپشدُ ثيطتش ًجبضذ ،هَسد هضايذُ ثِ ًفش دٍم
ٍاگزاس ٍ دس صَست اًصشاف ًفش دٍم ،سپشدُ اٍ ًيض ثِ ًفغ ستبد هجبسصُ ثب هَاد هخذس ظجػ هي گشدد.
ح) چٌبًچِ اختالف ثيي هجبلغ پيطٌْبدي ًفش اٍل ٍ دٍم ثيطتش اص  %10هجلغ پبيِ ثبضذ ،پيطٌْبد ًفش دٍم پزيشفتِ ًوي ثبضذ.
غ) دس صَست تسبٍي ليوت پيطٌْبدي ثشًذگبى هضايذُ اػعبء وويسيَى استبى هي تَاًٌذ ثِ ليذ لشػِ هبل سا ثِ ثشًذُ هضايذُ ٍاگزاس ًوبيٌذ.
ي) ّش ضشوت وٌٌذُ هَظف است ثشاي ّش ٍسيلِ ًمليِ ًسجت ثِ تىويل فشم هدضي الذام ًوبيذ.
ن) تٌظين سٌذ سسوي ٍ تؼَيط پالن صشفبً ثِ ًبم ثشًذُ اصلي هضايذُ اهىبًپزيش هي ثبضذ.
ل) كليِ ّضيٌِّاي جاًبي اص قبيل :عَاسض ساالًِ شْشداسي ،خالفي ،هاليات هشاغل ٍ ًقل ٍ اًتقال سٌذ ٍ سْن ّضيٌِ ّاي هشبَط بِ بشگضاسي هضايذُ بِ عْذُ بشًذُ هضايذُ خَاّذ بَد.

م) خشيذاس هَظف است حذاوثش ظشف هذت يه هبُ پس اص تحَيل هبل ثِ ضَساي ّوبٌّگي هجبسصُ ثب هَاد هخذس استبى هشاخؼِ تب هشاحل لبًًَي تٌظين سٌذ ثِ ًبم
خشيذاس صَست پزيشد ٍ دس صَست ظشٍست ،هذت فَق الزوش ثب تطخيص دثيش ضَسا توذيذ هي گشدد .دس صَست ػذم الذام اص خبًت خشيذاس دس هَػذ همشس ٍ
ثشٍص ّشگًَِ هطىالت لبًًَي  ،وليِ تؼْذات ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ػْذُ خشيذاس هي ثبضذ.
ى) وويسيَى فشٍش دس سدّ يب لجَل پيطٌْبدّب هختبس هيثبضذ.
س) الصم ثِ روش است ثشاي ّش تمبظب چه ثبًىي ثبيذ ظويوِ فشم گشدد.
ع) ايٌدبًت ثب اهعبء ايي فشم هتؼْذ هي گشدم وِ ثوٌظَس حسي اخشاي لبًَى هٌغ هذاخلِ وبسهٌذاى دٍلت ،هطوَل ثٌذ  5هبدُ  8آئيي ًبهِ فشٍش اهَال هٌمَل ٍ
غيشهٌمَل ( ًظبست ثش حسي اخشاي لبًَى ساخغ ثِ هٌغ هذاخلِ ٍصساء ٍ وبسهٌذاى دٍلت دس هؼبهالت دٍلتي ٍ وطَسي هصَة

 22دي ّ ٍ 1337وچٌيي لبًَى

هدبصات تجبًي دس هؼبهالت دٍلتي هصَة  19خشداد  ٍ 1348لبًَى هدبصات اػوبل ًفَر ثش خالف حك ٍ همشسات لبًَى هصَة  29آرس  ٍ 1315هبدُ  603لبًَى
هدبصات اسالهي ٍ سبيش لَاًيي ٍهمشسات هشتجػ) ًوي ثبضن ٍ دس صَست احشاص ضشايػ ثبال حك ّشگًَِ اػتشاض سا اص خَد سلت ًوَدُ ٍ هؼبهلِ فَق وبى لن
يىي تلمي ٍ ّشگًَِ خسبست ٍاسدُ سا ثب ًظش ستبد هجبسصُ ثب هَاد هخذس خجشاى خَاّن ًوَد.
تَجـِ:
 )1خَدسٍ فشٍختِ ضذُ پس اص تسَيِ حسبة ٍ ثب فه پالن اًتظبهي (ثذٍى پالن) ثِ خشيذاس تحَيل خَاّذ ضذ .خشيذاس هَظف ثِ
پيگيشي الذاهبت ثؼذي خْت ضوبسُ گزاسي خذيذ ثشاي خَدسٍ ثَدُ ٍ هسئَليت حول ،خبثدبيي ٍ ًمل ٍ اًتمبل آى اص هحل پبسويٌگ ثِ
هشاوض ضوبسُ گزاسي دس وليِ ًمبغ وطَس ثش ػْذُ خشيذاس هي ثبضذ.
 )2خَدسٍّبي اٍسالي پس اص هطخص ضذى ثشًذُ هضايذُ دس هحل پبسويٌگ ثصَست لؽؼبت هٌفصلِ ٍ ثشش اتبق ،ضبسي ٍ هخذٍش
ًوَدى هحىَوبت تحَيل خشيذاس هي گشدد.
تكويل فشم ريل الضاهي هي باشذ .لطفاً با دقت تكويل گشدد .
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