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ـ«راهنمایـشزکتـردـصراخىانـعمىمیـسزماهیـگذاریـمشارکتیـ»
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 ًسثت تِ  -1

 .ًواییذ  محضَس دس فشاخَاى الذا

اص فشاخَاى حزف خَاٌّذ شذ ٍ هثلغ ٍاسیضی ایشاى  ،هتماضیاًی وِ ششایظ هٌذسج دس فشاخَاى سا ًذاشتِ تاشٌذ دس هشحلِ سسیذگی: تثظشُ 

 .ًیض هستشد ًخَاّذ شذ 

تا هعاًٍت التظادی ٍ ی عشیك هشاجعِ حضَسی یا تواس تلفٌ صدس طَست ٍجَد ّشگًَِ اتْام یا سَال دس اسٌاد فشاخَاى ٍ ًحَُ ثثت ًام ا -2

 044-343488829,  33488581-2تلفي  – 608ٍاحذ  -عثمِ ششن  –تشج آسواى  –خیاتاى حسٌی  –اسٍهیِ : سشهایِ گزاسی تِ آدسس 

 .الذام ًواییذ 

تِ دتیشخاًِ هعاًٍت التظادی ٍ سشهایِ گزاسی دس آدسس فَق الزوش تحَیل دادُ  سشتستِ هذاسن دسخَاستی سا تِ ششح صیش دس پاوت -3

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

 .هذاسن تحَیلی هستشد ًخَاّذ شذ فشاخَاى هٌع خَاٌّذ شذ 

تا سٍص تعذ اص تاصگشایی پاوتْا  10 پاوت ّای حاٍی پیشٌْادات سسیذُ دس ّیات عالی سشهایِ گزاسی گشایش یافتِ ٍ هتماضیاى هی تَاًٌذ -4

 .هشاجعِ تِ هعاًٍت اص ًتیجِ فشاخَاى هغلع شًَذ 

 :هحتَیات پاوت  -5

 .سا تٌَیسیذ ٍ سشتستِ ًواییذ «. .........پاوت فشاخَاى سشهایِ گزاسی پشٍطُ  »هذاسن صیش سا دس پاوت تضسي لشاسدادُ ٍ سٍی آى عثاست 

 –اسٍهیِ  ًضد تاًه شْش شعثِ استاداى اسٍهیِ شْشداسی تٌام 10077700تِ حساب شواسُ تِ هثلغ دٍ هیلیَى سیال اطل فیش ٍاسیضی ( الف 

 .تَجِ ایي هثلغ تِ ّیچ عٌَاى لاتل استشداد ًیست 

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

 شعثِ ( هْش ٍ اهضا ) وِ تِ تاییذ  پشیٌت تاًىی اص حساب یا حساب ّای تاًىی شخض هتماضی دس شش هاُ هٌتْی تِ ایام فشاخَاى( ج  

 .سسیذُ تاشذ 

 .وپی هذاسن هشتَط تِ ششایظ اختظاطی (د 

  .وٌذی اجشایی هتماضی سا اثثات ًوایذ لشاسداد یا سایش هستٌذاتی وِ تَاًوپی سَاتك ٍ ًوًَِ ( ّـ 

هجاص تشای اشخاص حمَلی ٍ اسائِ وپی اهضاء طاحثاىاسائِ تظَیش اساسٌاهِ ٍ اگْی آخشیي تغییشات ٍ تظَیش واست هلی هذیشعاهل ٍ ( ٍ 

 .شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی تشای اشخاص حمیمی 
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 : تا الظاق ًوَدى تظَیش هستٌذاتروش گضیذُ ای اص سَاتك ٍ سصٍهِ واسی 

 

 

 

 

 :تَاًوٌذی هبلی ٍ اجزایی 

 : تا 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 :ـــــــــــــــــکدصراخىانـ

ـهفت :ــــــــــردیفـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ػاتز تاًک ٍ تثلیغات :کبربزی پیشٌهبدی    ساسُ تثلیغاتی دارای ػاتز تاًک :ًبم پزٍژُ 

 .هؼاتز ػوَهی یا فضاّای ػوَهی هتؼلق تِ شْزداری تِ اًتخاب ٍ تَافق طزفیي دُ هحل اس  :آدرس هحل اجزاء 

 حذٍد پٌج هتزهزتغ : هسبحت سیزبٌب   پٌج هتز هزتغ    حذٍد  :هسبحت عزصِ  (تْزُ تزداری ، اجارُ ، تحَیلساخت ، ) B.O.L.T : رٍش هشبرکت 

 ــ       :شهزداری آٍردُ بزآٍرد هبلغ  هحل اجزاء ٍ هجَسّای هزتَط تِ شْزداری : ًَع آٍردُ شهزداری

 تزای ّزساسُ حذٍد چْارصذٍ پٌجاُ هیلیَى ریال:سزهبیِ گذارآٍردُ بزآٍرد هبلغ   تجْیش  ، ساختِ ، طزاحی ، طالؼه :ًَع آٍردُ سزهبیِ گذار 

 :ٍضعیت اهَال در پبیبى دٍرُ بهزُ بزداری     سال چْار :طَل دٍراى هشبرکت 

شزیک ضوٌاً . هتؼلق تِ شْزداریدستگاُ ػاتز تاًک هتؼلق تِ تاًک ،ساسُ تثلیغاتی 

 .ّیچگًَِ اهَالی در پایاى دٍرُ تْزُ تزداری ًخَاّذ داشت

  :سهن الشزکِ پیشٌهبدی بزای شهزداری 

 .اجارُ تْاء ػزصِ تزاساس ارسیاتی تا سی درصذ کاّش تِ شْزداری تؼلق خَاّذ گزفت  -1

 .تثلیغات تزاتز تؼزفِ شْزداری اس شزیک اخذ خَاّذ شذ ػَارض  -2
 

 درآهذ تثلیغات پس اس کسز ػَارض شْزداری : شزیکسهن الشزکِ پیشٌهبدی بزای 

ـ:شزایطـاختصاصیـربایـحضىرـردـصراخىانـایهـرپوژهـ
 .داشتي هَافقت تاًک تصَرت تفاّن ًاهِ تزای هَضَع پزٍصُ  -1

 .شزکت در سهیٌِ هؼواری شْزی   -2

 

 : سبیز 
ًک تیي تاًک ٍ شزیک هَظف است هحل ّای هٌتخة را تِ کارگشاری اس سَی شْزداری در تاًکْا تاساریاتی ًوایذ تا قزارداد اجارُ هحل تزای استقزار ػاتز تا -

 .شْزداری هٌؼقذ گزدد تا سی درصذ تخفیف تِ تْاء ارسیاتی اجارُ 

احذاث ًوایذ ٍ اس هحل تثلیغات رٍی ساسُ ًسثت تِ ٍصَل سْن خَیش اقذام ًوایذ ٍ ػَارض شزیک هَظف است ساسُ هَرد ًظز را تا ّواٌّگی تاًک  -

 .ساالًِ تثلیغات را تِ شْزداری پزداخت ًوایذ 
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