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دس ساستبي ّوىبسي هشتشن سبصهبى شْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وشَس ثب ٍصاست تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػي دس صهيٌِ تَسعؼِ
تؼبًٍي دّيبسي ّب دس هٌبعك سٍستبيي وشَس ٍ ثِ هٌظَس اسصيعبثي ػولىعشد ٍ پعبي

هتعتوش شعشو ّعبي تؼعبًٍي دّيعبسيّعب،

«شيًَُبهِ ثبصديذ ٍ اسصيبثي ػولىشد ششو تؼبًٍي دّيبسيّب» ثشاي تحمك اّذاف هَسد ًظش تْيِ ٍ ثشاي اجشا اثالؽ هيشَد.
ب  -اّذاف

 -1اًتظبمثخشي ثِ اهَس تؼبًٍي دّيبسيّب.
 -2شٌبسبيي ًمبط ضؼف ٍ لَت ششو ّبي تؼبًٍي دّيبسيّب.
 -3اسصيبثي ػولىشد تؼبًٍي دّيبسيّب ٍ اطالح سٍيِّبي ًبدسس ٍ تشَيك ٍ تشٍيج سٍيِّب ٍ تجبسة هَفك.
ّ -4ذاي ٍ آگبّيثخشي دس صهيٌِ لَاًيي ٍ همشسات ثخ

تؼبٍى ثِ هذيشاىػبهل ،اػضبي ّيبتهذيشُ ٍ ثبصسسبى تؼبًٍي

دّيبسيّب.
ج  -هزاحل ارسياتي ٍ تاسديذ استاًي

 -1تؼييي ٍ اثالؽ حىن ًوبيٌذگبى دفتش اهَس سٍستبيي ٍ شَساّبي استبًذاسي ٍ اداسُول تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوعبػي اسعتبى
تَسظ هذيشاى ريسثظ.
 -2تذٍيي ثشًبهِ صهبًي ثبصديذ اص ششو ّبي تؼبًٍي دّيبسيّب ثِ تفىيه شْشستبى.
 -3اػالم صهبى ٍ هذاسن الصم ثشاي ثبصديذ اص تؼبًٍي دّيبسيّب ثِ هتئَالى ريسثظ شْشستبى (فشهبًعذاس ،ثخشعذاس ،سئعيس
اداسُ تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػي شْشستبى ،هذيشػبهل تؼبًٍي دّيبسيّب).
 -4ثبصديذ اص تؼبًٍي دّيبسيّب عجك جذٍل صهبًي تَسظ ًوبيٌعذگبى هٌتخعت اسعتبًذاسي ٍ اداسُوعل تؼعبٍى ،وعبس ٍ سفعبُ
اجتوبػي استبى ٍ اسصيبثي ػولىشد ٍ تىويل اعالػبت هَسد ًيبص ٍفك فشمّبي پيَس ّبي شوبسُ (.)2( ٍ )1
 -5اػالم ًتبيج ثبصديذ ٍ اًؼىبس ًمبط ضؼف ٍ لَت تؼبًٍي دّيبسيّب ثِ هتئَالى ريسثظ شْشستبى ٍ استبى.
 -6جوغثٌذي ٍ تْيِ گضاسش شْشستبًي اسصيبثي ػولىشد ششو ّبي تؼبًٍي دّيعبسيّعب تَسعظ ًوبيٌعذگبى اسعتبًذاسي ٍ
اداسُول تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػي ثِ طَست هشتشن ٍفك پيَس شوبسُ (.)3
 -7اسسبل گضاسش جبهغ استبًي (ثِ تفىيه شْشستبى) ثِ سبصهبى شْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وشَس ٍ ٍصاست تؼبٍى ،وعبس ٍ
سفبُ اجتوبػي تَسظ ٍاحذّبي ريسثظ استبًي.

پيَست ضوارُ ( -)1ارسياتي عولكزد قاًًَي ضزكت تعاًٍي دّياريّا
 -1هطخصات ضزكت تعاًٍي
استبى:
ًبم تؼبًٍي:
تؼذاد دّيبسيّبي ػضَ:
ًشبًي ٍ تلفي:

ثخ :
تبسيخ ثج :

شْشستبى:
شوبسُ ثج :
تؼذاد پشسٌل ثبث :

 -2هطخصات هذيزعاهل
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

تحظيالت:

تبسيخ اًتظبة:

تلفي ّوشاُ:

 -3اهكاًات ٍ تجْيشات
دفتش ششو (هبلىي  /اجبسُاي /هتتمش دس سبختوبى ثخشذاسي يب فشهبًذاسي):
تؼذاد ول ٍ ًَع هبشييآالت ٍ خَدسٍّبي دس اختيبس:
تؼذاد ول ٍ ًَع هبشييآالت ٍ خَدسٍّبي دس هبلىي تؼبًٍي:
تؼذاد ول ٍ ًَع هبشييآالت ٍ خَدسٍّبي اجبسُاي تؼبًٍي:
لَاصم اداسي (دس طَست اهىبى ،فْشس اهَال تؼبًٍي ضويوِ گضاسش شَد):
داسائيّبي ششو تح پَش ثيوِاي هٌبست لشاس (داسدً /ذاسد):
 -4هالي ٍ سزهايِگذاري
آئييًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي هظَة (داسدً/ذاسد):
دفتش ثج سْبم (داسدً/ذاسد):
ٍضؼي دفبتش سٍصًبهِ ٍ ول تؼبًٍي (داسدً/ذاسد):
جلتبت ّيأت هذيشُ هشتجبً ثشگضاس (هيشَدً/ويشَد) :تظويوبت ّيأتهذيشُ دس دفتش هخظَص ثج ٍ ًگْذاسي (هيشَدً/ويشَد):
اوثشي اػضبء دس جلتبت هجبهغ ػوَهي حضَس (يبفتِاًذً/يبفتِاًذ):
ثبصسسبى ٍظبيف خَد سا ثِ ًحَ هغلَة اًجبم (هيدٌّذً/ويدٌّذ):
سشهبيِ اٍليِ ثج شذُ (سيبل):
ٍضؼي طذٍس ثشگِ سْبم:
تؼذاد ٍ اسصش سْبم:
ثَدجِ سٌَاتي (تظَيت هجوغ ػوَهي):
ًحَُ اًجبم اهَس هبلي (دستيً ،شمافضاسي):
صيبى (سيبل):
سَد سبليبً ِ (سيبل):
ٍضؼي پشداخ هبليبت (اظْبسًبهِ هبليبتي ،هفبطبحتبة ٍ :)...
 -5هجاهع
دستَسجلتِ:
تبسيخ ثشگضاسي هجوغ ػوَهي ػبدي:
دستَسجلتِ:
تبسيخ ثشگضاسي هجوغ ػوَهي فَقالؼبدُ:
ٍضؼي اسسبل هظَثبت هجبهغ ثِ اداسُ تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػي:
ًحَُ ثج طَستجلتبت هجبهغ:
 -6فعاليت ٍ عولكزد
اّن فؼبلي تؼبًٍي دس سبل گزشتِ ٍ جبسي:
تؼذاد ٍ اػتجبس پشٍطُّبي ػوشاًي اًجبم شذُ:
تؼذاد ٍ اػتجبس پشٍطُّبي خذهبتي اًجبم شذُ:
سبيش:
ستجِ ٍ طالحي پيوبًىبسي (ستجِ ٍ گشاي ):
تَضيحات:

ًوايٌذُ ادارُكل تعاٍى ،كار ٍ رفاُ اجتواعي
تاريخ ٍ اهضاء

پيَست ضوارُ ( – )2تزرسي ًحَٓ تعاهل دّياريّا ٍ ضزكت تعاًٍي دّياريّا
 -1هطخصات كلي

تؼذاد ٍ هجلؾ سْبم خشيذاسي شذُ تَسظ ّش دّيبسي:
تؼذاد دّيبسيّب ػضَ:
ٍضؼي هذيشػبهل تؼبًٍي دّيبسيّب (دّيبس اس  /دّيبس ًيت ):
دسطَست دّيبس ثَدى هذيشػبهلٍ ،ضؼي دّيبس (پبسٍُل  /دّيبس توبم ٍل ):
ٍ -2ضعيت هاضييآالت اجارُاي تعاًٍي دّياريّا:

رديف

ًَع

سال

خَدرٍ

ساخت

كاربزي
عوزاًي

خدهاتي

سايز

ٍضعيت

ًام

تاريخ

هدت

هبلغ

بْزُبزداري

دّياري

قزارداد

اجارُ

اجارُ

هالك

اجارُ

(هاُ)

(ريال)

فزسَدُ

فعال

ٍضعيت بيوِ
بدًِ

ثالث

*تصَيز قزاردادّاي اجارٓ هاضييآالت پيَست گشارش ضَد.
ٍ -3ضعيت اجزاي پزٍصُّاي عوزاًي دّياريّا تَسط تعاًٍي دّياريّا:
ًَع پزٍژُ
رديف

اعتبار

عٌَاى

پزٍژُ

پزٍژُ

(هيليَى

عوزاًي

خدهاتي

ريال)

ًحَٓ ٍاگذاري پزٍژُ بِ
تعاًٍي
تزك
هٌاقصِ

تشزيفات
هٌاقصِ

سايز

هحل تاهيي اعتبار پزٍژُ
اعتبارات
دّياري

آخزيي ٍضعيت پزٍژُ

سْن
سَد

سايز

ًاتوام

پاياى يافتِ

دّياري

*تصَيز قزاردادّاي ٍاگذاري پزٍصُ پيَست گشارش ضَد.
ً -4يزٍي اًساًي تعاًٍي:

 -1-4تؼذاد شبؿليي دائن (ثش اسبس ليت ثيوِ):

 -2-4هحل خذه شبؿليي:

 -3-4آيب تؼبًٍي دس تبهيي ًيشٍي اًتبًي دّيبسيّبي ػضَ ًيض ًمشي داسد؟ (دس طَست هثج ثَدى پبسخً ،حَٓ اًجبم ٍ هظبديك

ػٌَاى شَد).
 -4-4دس طَست اسائِ خذهبت فٌي ٍ هبلي ثِ دّيبسيّبي ػضًَ ،حَٓ ثِ وبسگيشيًَ /ع لشاسداد /تبهيي حمَق ٍ هضايب /فؼبلي
هشتشن دس تؼبًٍي ٍ دّيبسي ٍ  ...هشخض شَد.
 -5سايز خذهات ارائِ ضذُ تَسط تعاًٍي دّياريّا تِ دّياريّاي عضَ:

تَضيحات:

ًوايٌذُ دفتز اهَر رٍستايي ٍ ضَراّاي استاًذاري
تاريخ ٍ اهضاء

پيَست ضوارُ ( - )3جوعتٌذي گشارش تاسديذ ٍ ارسياتي عولكزد ضزكت تعاًٍي دّياريّاي ضْزستاى ...
 -1هطخصات تعاًٍيّاي هَرد تاسديذ
رديف

تخص

ًام ضزكت تعاًٍي دّياريّا

تاريخ تاسديذ

ًكات هٌفي

ًكات هثثت

 - 2اّن ًكات هثثت تاسديذ:

 -3اّن ًكات هٌفي تاسديذ:

 -4پيطٌْادّاي اجزايي تزاي تْثَد ٍضعيت تعاًٍي دّياريّاي ضْزستاى (تزحسة اٍلَيت):

 -5دٍرُّاي آهَسضي هَرد ًياس:
رديف

عٌَاى دٍرُ

هخاطثاى (فزاگيزاى)

 -6تَضيحات تكويلي:

ًوايٌذُ ادارُكل تعاٍى ،كار ٍ رفاُ اجتواعي

ًوايٌذُ دفتز اهَر رٍستايي ٍ ضَراّاي استاًذاري

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

