بسمه تعالي

محل الصاق
عكس

فرم ردخواست سپردهگذا ران و سرماهیگذا ران خارجي ربای ردیافت ااقمت 5ساله
الف  -مشخصات درخواستکننده :

نام خانوادگي  ...............نام وسط  ..............نام  ..............نام پدر  ..............تابعيت ............
شماره گذرنامه  ...........تاریخ اعتبار گذرنامه  ..........تاریخ تولد :روز  ........ماه  ........سال .......
كشور محل تولد............:
وضعيت تأهل :مجرد  متأهل  تعداد فرزندان......... :
وضعيت فعلي شغل :بيكار  شاغل

نوع شغل در خارج از ایران......... :
نوع شغل در ایران (در صورت سكونت در ایران در زمان تكميل فرم) .......... :
ب -وضعيت مدارك اقامتي :

 -1نوع مدرك اقامتي:
گذرنامه با روادید  گذرنامه با پروانه اقامت  كارت آمایش  كارت هویت 
شماره مدرك اقامتي  ................محل صدور :استان  ..............شهرستان ..............
دستگاه صادركننده مدرك  ..................محل اقامت ...............
سال ورود به ایران  ............مرز ورود به ایران  .............مدت حضور در ایران ..............
تذكر  :تصویر مدارك هویتي و اقامتي معتبر ضميمه شود.

 -2مشمول بند ( )1نميباشم و در خارج از ایران سكونت دارم
ج -نوع درخواست:
 -1سپردهگذاری بلندمدت ارزی  ميزان سپردهگذاری ............ :نوع انتقال( :به صورت اسكناس یا حواله)
 ..........بانک محل سپردهگذاری.......... :
 -2درخواست انطباق سرمایهگذاری انجام شده قبلي (موضوع تبصره  1ماده  14شيوه نامه)  ميزان سرمایه-
گذاری .................. :محل سرمایهگذاری............. :
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د  -مشخصات خانواده و افراد تحت تكفل:
مدرك

رديف

نام و نام
خانوادگي

تاريخ تولد

نام پدر

روز ،ماه،

نسبت با

بند (ب)

متقاضي

نوع مدرك

مدرك

سكونت

ندارد

دارد

سال

موضوع

شماره

کشور محل

شهرستان
محل
سكونت

يادآوری  :مشخصات همه افراد تحت تكفل كه متقاضي دریافت اقامت هستند در جدول باال درج شود.
ه  -آدرس محل سكونت :
نشاني محل سكونت در ايران:

كشور  ...........استان  ..............شهرستان  ...........روستا  ............خيابان

............كوچه  ...........پالك  ...........تلفن ثابت  ............تلفن همراه ..............

نشاني محل کار در ايران............................................ :
نشاني محل سكونت در خارج از کشور :كشور  ..............استان  ..............شهرستان  ...........روستا  ........خيابان
 .............كوچه  ..............پالك  .............تلفن ثابت  ................تلفن همراه ................
و  -مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده :
 -1درخواست كتبي متقاضي.
 -2تصویر مدارك هویتي ،تابعيتي و اقامتي درخواستكننده و افراد تحت تكفل ایشان.
 -3مستندات و مستندات مربوط به درخواست متقاضي بر اساس بند ج این فرم.
ز  -تأييد فرم تكميل شده:
نام و نام خانوادگي درخواستكننده:
تاریخ تكميل فرم :
امضاء درخواستكننده :
لطفاً پس از تكميل فرم ،به همراه مدارك پيوست به یكي از نمایندگيهای سياسي جمهوری اسالمي ایران
در خارج كشور ،وزارت امور خارجه (معاونت امور مجلس و ایرانيان خارج از كشور) یا وزارت امور اقتصادی
و دارایي (سازمان سرمایهگذاری و كمکهای اقتصادی و فني ایران) و وزارت كشور (دبيرخانه كميسيون اقامت
ویژه و تسهيالت اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي) تحویل نمایيد.
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