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ـ«راهنمایـشزکتـردـصراخوانـعمومیـسزماهیـگذاریـمشارکتیـ»
ضمه سپاسگشاری اس حضًرتان در فزاخًان عمًمی فزصت َای سزمایٍ گذاری ایه شُزداری خًاَشمىذ است مًارد سیز را بٍ      

 .فزماییذ  دقت مطالعٍ فزمًدٌ ي مطابق راَىمایی اوجام یافتٍ وسبت بٍ تکمیل مذارک ي ثبت وام در فزاخًان اقذام

ولیِ اسٌاد فشاخَاى خظَطاً ششایظ اختظاطی ّش فشطت سشهایِ گزاسی سا دلیماً هغالعِ ًوَدُ ٍ دس طَست احشاص ششایظ ًسبت بِ  -1

 .ًواییذ  محضَس دس فشاخَاى الذا

اص فشاخَاى حزف خَاٌّذ شذ ٍ هبلغ ٍاسیضی ایشاى  ،هتماضیاًی وِ ششایظ هٌذسج دس فشاخَاى سا ًذاشتِ باشٌذ دس هشحلِ سسیذگی: تبظشُ 

 .ًیض هستشد ًخَاّذ شذ 

با هعاًٍت التظادی ٍ ی عشیك هشاجعِ حضَسی یا تواس تلفٌ صدس طَست ٍجَد ّشگًَِ ابْام یا سَال دس اسٌاد فشاخَاى ٍ ًحَُ ثبت ًام ا -2

 044-343488829,  33488581-2تلفي  – 608ٍاحذ  -عبمِ ششن  –بشج آسواى  –خیاباى حسٌی  –اسٍهیِ : سشهایِ گزاسی بِ آدسس 

 .الذام ًواییذ 

بِ دبیشخاًِ هعاًٍت التظادی ٍ سشهایِ گزاسی دس آدسس فَق الزوش تحَیل دادُ  سشبستِ هذاسن دسخَاستی سا بِ ششح صیش دس پاوت -3

واسُ ثبت اًذیىاتَس ًشًَذ اص حضَس دس اشخاطی وِ دس هْلت تعییي شذُ هَفك بِ دسیافت ش.ٍ شواسُ ثبت اًذیىاتَس دسیافت ًواییذ 

 .هذاسن تحَیلی هستشد ًخَاّذ شذ فشاخَاى هٌع خَاٌّذ شذ 

با سٍص بعذ اص باصگشایی پاوتْا  10 پاوت ّای حاٍی پیشٌْادات سسیذُ دس ّیات عالی سشهایِ گزاسی گشایش یافتِ ٍ هتماضیاى هی تَاًٌذ -4

 .هشاجعِ بِ هعاًٍت اص ًتیجِ فشاخَاى هغلع شًَذ 

 :هحتَیات پاوت  -5

 .سا بٌَیسیذ ٍ سشبستِ ًواییذ «. .........پاوت فشاخَاى سشهایِ گزاسی پشٍطُ  »هذاسن صیش سا دس پاوت بضسي لشاسدادُ ٍ سٍی آى عباست 

 –اسٍهیِ  ًضد باًه شْش شعبِ استاداى اسٍهیِ شْشداسی بٌام 10077700بِ حساب شواسُ بِ هبلغ دٍ هیلیَى سیال اطل فیش ٍاسیضی ( الف 

 .تَجِ ایي هبلغ بِ ّیچ عٌَاى لابل استشداد ًیست 

 .تىویل ًوَدُ ٍ صیش ّش طفحِ سا اهضایا هْش ٍ اهضا ًواییذ هَاسد الصم سا اسٌاد فشاخَاى بغَسیىِ  پٌجطفحات یه تا (  ب  

 شعبِ ( هْش ٍ اهضا ) وِ بِ تاییذ  پشیٌت باًىی اص حساب یا حساب ّای باًىی شخض هتماضی دس شش هاُ هٌتْی بِ ایام فشاخَاى( ج  

 .سسیذُ باشذ 

 .وپی هذاسن هشبَط بِ ششایظ اختظاطی (د 

  .وٌذی اجشایی هتماضی سا اثبات ًوایذ لشاسداد یا سایش هستٌذاتی وِ تَاًوپی سَابك ٍ ًوًَِ ( ّـ 

هجاص بشای اشخاص حمَلی ٍ اسائِ وپی اهضاء طاحباىاسائِ تظَیش اساسٌاهِ ٍ اگْی آخشیي تغییشات ٍ تظَیش واست هلی هذیشعاهل ٍ ( ٍ 

 .شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی بشای اشخاص حمیمی 
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 :سَابق 

 : با الظاق ًوَدى تظَیش هستٌذاتروش گضیذُ ای اص سَابك ٍ سصٍهِ واسی 

 

 

 

 

 :تَاًوٌدی هبلی ٍ اجزایی 

 : با الظاق ًوَدى تظَیش هستٌذات روش گضیذُ ای اص تَاًوٌذی هالی ٍ اجشایی

 

 

 

 : تبریخ     :عٌَاى هسئَلیت در شزکت       : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 

 اهضبء ٍ ههز          
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ـ(صرصتـسزماهیـگذاریـ)صرمـمشخصاتـرپوژهـ
ـ3131بهمه :ـــــــــــــــــکدصراخوانـ

ـچهار :ــــــــــردیفـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 شهزببسی روببس و سز پوشیده و رستوران و کبفی شبپ :کبربزی پیشٌهبدی     شهزببسی و مجموعه رفبهی :ًبم پزٍژُ 

 .محل سببق شهزببسی کودک در ائللزببغی  :اجزاء  آدرس هحل

 شهزببسی کودک واراضی اطزاف آن مجموعه موجود :هسبحت عزصِ     B.O.L.T   ٍB.O.T : رٍش هشبرکت 

 ــ  : هسبحت سیزبٌب

 ــ       :شهزداری آٍردُ بزآٍرد هبلغ     عزصه و مجوس  : ًَع آٍردُ شهزداری

 ریبل یبردلچهل می :سزهبیِ گذارآٍردُ بزآٍرد هبلغ    تجهیش  ، سبخت :ًَع آٍردُ سزهبیِ گذار 

 :ٍضعیت اهَال در پبیبى دٍرُ بهزُ بزداری     سبل ده :طَل دٍراى هشبرکت 

 .عزصه ، سبختمبن ، کبرهبی بنبیی و بزق متعلق به شهزداری خواهد بود  -1

 .هبی ببسی ، منصوببت ، تجهیشات متعلق به شزیک خواهد بود  دستگبه -2

  :سهن الشزکِ پیشٌهبدی بزای شهزداری 

 .بیست درصد اس بلیط ورودی و بلیط دستگبه هب  -1

 .اجبره محل رستوران و عزفه هبی فزوش بب قیمت گذاری هیئت ارسیببی  -2
 

ـ:شزایطـاختصاصیـربایـحضورـردـصراخوانـایهـرپوژهـ
 .مبنی بز فعبلیت در سمینه ببسرگبنی و اقتصبدی و صنعتی  یارائه مستندات -1

 .ارائه مستنداتی مبنی بز توانمندی اجزایی و مبلی   -2

 

 : سبیز 
 .ید شزیک قبلی انجبم نمبید شهزداری تعهد می نمبید که بب جلب رضبیت مشبرکت کننده قبلی نسبت به رفع معبرض و خلع  -
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