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 آگهي فزاخواى عووهي يل هزحله اي انتخاب شزيل سزهايه گذار

ضْطزاضي ضْطوطز زضًظط زاضز اظ عطيك فطاذَاى ػوَهي يه هطحلِ اي ًسجت ثِ اًتربة ضطيه ٍ سطهبيِ گصاض خْت ازاهِ اخطا ٍ تىویل پطٍغُ ثطج زٍللَي وَُ ًَض 

 .زاذلي يب ذبضخي، ثػَضت هطبضوت هسًي السام ًوبيس (اػن اظ زٍلتي يب غیط زٍلتي)ٍ زضيبي ًَض ثب هطرػبت شيل اظ ثیي اضربظ حمیمي يب حمَلي

همتضي .  ايي فطم حبٍي ًىبت هْوي زض ذػَظ ضطايظ ػوَهي ٍ اذتػبغي ضطوت زض فطاذَاى سطهبيِ گصاضي ضْطزاضي ضْطوطز هي ثبضس: ضطوت وٌٌسُ هحتطم 

است لجل اظ ضطوت زض فطاذَاى آى ضا  هغبلؼِ ًوَزُ ٍ زض غَضت لجَل توبهي ضطايظ زض فطاذَاى ضطوت ًوبئیس ضوٌبً ػاللوٌساى هحتطم هي تَاًٌس خْت زضيبفت 

 .توبس حبغل فطهبيٌس (آلبي اهیسي) 09133836827 هطاخؼِ ٍ يب ثب ضوبضُ www. shahrekord-ir اعالػبت ثیطتط ثِ ٍة سبيت 

 

 :شزايط عووهي شزمت مننذگاى در فزاخواى -1

 . زض ايي فطاذَاى سبضي ٍ خبضي است22/10/1337اليحِ لبًًَي هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتي ٍ وطَضي هػَة  -1-1

 . اضربظ حمیمي ٍ حمَلي ثبيس ػالٍُ ثط زاضا ثَزى ولیِ تَاًبيي ّبي الظم، هٌغ لبًًَي ثطاي ػمس لطاضزاز هطثَعِ ًساضتِ ثبضٌس -1-2

ثبيس زاضاي اسبسٌبهِ هػَة ٍ ثجت ضسُ ثبضٌس ٍ هَضَع فؼبلیت آًْب ثب ػٌَاى فطاذَاى سطهبيِ گصاضي ٍ لطاضزاز ّورَاًي  (ضطوتْب)اضربظ حمَلي -1-3

 .زاضتِ ثبضس تطریع ايي اهط ثط ػْسُ وویسیَى ثبظگطبيي پبوبت فطاذَاى ذَاّس ثَز 

 : ضطوت وٌٌسُ زض فطاذَاى هلعم ثِ اثجبت تَاى هبلي خْت هطبضوت ٍ سطهبيِ گصاضي زض پطٍغُ هصوَض ثِ يىي يب تطویجي اظ ضٍش ّبي ظيط هي ثبضس -1-4

   هیلیبضز ضيبل ثِ ػٌَاى آٍضزُ سطهبيِ گصاض زض ّط پطٍغُ 500 اضائِ هستٌساتي هجٌي ثط هطبضوت يب سطهبيِ گصاضي زض پطٍغُ ّبيي ثب حسالل آٍضزُ  -

 10 هبِّ حسالل هؼبزل 6 ثب هؼسل حسبة ثبًىي 29/12/93 تب 1/1/92 اضائِ غَضتحسبة گطزش هبلي حسبة ثبًىي تأيیس ضسُ سطهبيِ گصاض اظ تبضيد  -

 .هیلیبضز ضيبل

 اضائِ اسٌبز هبلىیت هلىي حسٍزاً هتٌبست ثب هجلغ سطهبيِ گصاضي -

 .ثطضسي هَاضز فَق تطخیحبً ثب اضائِ گعاضش حسبثطسي هطثَط ثِ سٌَات لجل غَضت هي گیطز: تجػطُ

 

 

 

 

http://www.investment.tabriz.ir/


 
 
 
 
 
 
 
 

ثطًسُ فطاذَاى هتؼْس هي گطزز هجلغ هطبضوت ضا تسضيدبً هتٌبست ثب غَضت ٍضؼیت ّبي اضائِ ضسُ اظ سَي پیوبًىبض ثطاسبس پیططفت فیعيىي پطٍغُ  -1-5

 .پطزاذت ًوبيس

 

 :هشخظات ملي پزوژه -2

 ثب 30/7/91 هَضخ 1000247/1/1/131 ٍ پطٍاًِ سبذتوبًي ثِ ضوبضُ 3318 هتطهطثغ، زاضاي سٌس ثجتي ثِ ضوبضُ 5790پطٍغُ ثطج زٍللَي ضْطزاضي ضْطوطز زض ظهیٌي ثِ هسبحت 

 عجمِ ثب وبضثطي تدبضي، ازاضي، ذسهبت پعضىي، 21 هتطهطثغ ٍ  28500 عجمِ پبضویٌگ زض ظيطظهیي ثب هتطاغ 5 عجمِ ضبهل 26 ثلَن، ّطوسام ثب 2  هتط هطثغ زض 80484ظيطثٌبي 

فطٌّگي ٍ ٍضظضي ثب اسىلت فلعي ٍ سمف ػطضِ فَالزي ٍ ًوبّب ثب تطویت وبهپَظيت ٍ سفبل وطاتَى ثِ غَضت اخطاي ذطىِ چیٌي ٍ ضیطِ عطاحي گطزيسُ است وِ زض حبل حبضط 

 ثب هجلغ اٍلیِ ثب 92  ثطاسبس فْطست ثْبي سبل 30/1/93 هَضخ 1227لبثل شوط است ػولیبت اخطايي پطٍغُ هصوَض زض لبلت پیوبى ضوبضُ . هي ثبضس% 23زاضاي پیططفت فیعيىي حسٍز 

 .ثسيْي است هجلغ اٍلیِ هطوَل تؼسيل ًیع هي گطزز.  هیلیبضز ضيبل ثِ ضطوت ػوطاى آشضستبى ٍاگصاض گطزيسُ است1568پَلَس، % 4

 Bثطج  Aثطج 

 هسبحت فضب عجمبت هسبحت فضب عجمبت

 1081.56 ًوبيطگبُ ٍ سبلي اختوبػبت 19 1198.06 ًوبيطگبُ ٍ سبلي اختوبػبت 19

 1084.73 تبالضّبي پصيطايي 18 1209.32 تبالضّبي پصيطايي 18

 1087.23 پعضىي- البهتي 17 1092.87 ازاضي 17

 1088.38 پعضىي- البهتي 16 1094.02 ازاضي 16

 1082.77 هغت 15 1088.41 ازاضي 15

 1086.37 هغت 14 1092.01 ازاضي 14

 1086.37 هغت 13 1092.01 ازاضي 13

 1091.17 هغت 12 1096.81 ازاضي 12

 1090.77 هغت 11 1096.41 ازاضي 11

 1091.17 هغت 10 1096.81 ازاضي 10

 1090.77 هغت 9 1096.41 ازاضي 9

 1091.17 هغت 8 1096.81 ازاضي 8

 1091.58 هغت 7 1097.22 ازاضي 7

 1091.58 هغت 6 1097.22 ازاضي 6

 1091.58 هغت 5 1097.22 ٍضظضي 5

 1099.18 ولیٌیه ّبي ترػػي 4 1104.82 ٍضظضي 4

 1098.38 ولیٌیه ّبي ترػػي 3 1104.02 تدبضي 3

 948.9 تدبضي- پعضىي 2 954.54 تبالضّبي پصيطايي 2

 2064.05 تدبضي- آظهبيطگبُ 1 1538.05 تدبضي 1

 2066.82 زضهبًگبُ ّوىف 1644.86 تدبضي ّوىف

 2467.29 پعضىي- تدبضي -1 2719.40 ّبيپطهبضوت -1

 5296.16 پبضویٌگ -2ظيطظهیي 

 5759.16 تأسیسبت- پبضویٌگ -3ظيطظهیي 

 5774.21 تأسیسبت- پبضویٌگ -4ظيطظهیي 

 5774.21 تأسیسبت- پبضویٌگ -5ظيطظهیي 

 5844.21 تأسیسبت- پبضویٌگ -6ظيطظهیي 

 .ثب تَافك عطفیي تغییط وبضثطي ّب اهىبى پصيط است: تجػطُ

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 استبى چْبضهحبل ٍ ثرتیبضي، ضْطستبى ضْطوطز، ضْط ضْطوطز، ثلَاض ضطيؼتي، ًجص هیساى ثسیح: هحل اجزاي پزوژه -3

 هَضخ 94-41 ثطاثط اعالػبت ثطگطفتِ اظ هغبلؼبت تَخیْي، فٌي، هبلي ٍ التػبزي پطٍغُ ٍ اضظيبثي وبضضٌبس ضسوي زازگستطي ثِ ضوبضُ :آورده شهزداري -4

 :ضيبل ثِ ضطح ظيط هي ثبضس1.418.779.438.127 خوؼبً ثِ هجلغ 28/2/94

  ضيبل، عجك اضظيبثي وبضضٌبس ضسوي زازگستطي579.080.000.000هتط هطثغ ثِ هجلغ  80/5790اضظش ػطغِ ثِ هسبحت (الف

 ضيبل 87.794.682.780حسبثطسي ٍ اهَض ازاضي خوؼبً ثِ هجلغ - ّعيٌِ ّبي ذسهبت فٌي ٍ هٌْسسي (ة

ثِ اضظش ضٍظ عجك ثطآٍضز وبضضٌبس  28/2/94ّعيٌِ ّبي اخطاي ػولیبت سبذتوبًي ضبهل غسٍض پطٍاًِ، ذبوجطزاضي ٍ اخطاي سبظُ ثػَضت اسىلت فلعي تب تبضيد  (ج

  ضيبل751.904.755.347ضسوي زازگستطي خوؼبً ثِ هجلغ  

 .هحبسجِ گطزيسُ ٍ پس اظ آى ولیِ ّعيٌِ ّب ثطػْسُ ضطيه ذَاّس ثَز (28/2/93) آٍضزُ ضْطزاضي تب تبضيد اًدبم وبضضٌبسي:تبظزه

 هیلیبضز ضيبل هي ثبضس وِ پیص ثیٌي هي گطزز ثب Pluse ،1568٪ 4 ٍ ثب 92هجلغ ثطآٍضز ول احساث پطٍغُ هغبثك فْطست ثْبء سبل : آورده بزنذه فزاخواى -5

 .هیلیبضز ضيبل ذَاّس ضسیس2710ايي هجلغ ثِ  ( ضطايظ ػوَهي پیوبى29هَضَع هبزُ ) افعايص احتوبلي همبزيط وبض٪25 سبلیبًِ ٍ ٪ 20احتسبة تؼسيل فطضي 

 هبُ ضوسي ثَزُ است وِ ايي هست 30، 30/1/93 هَضخ 1227 هست اٍلیِ پیوبى اظ تبضيد تحَيل ظهیي هغبثك اسٌبز هٌسضج زض لطاضزاز ضوبضُ :هذت اجزاي مار -6

 .ذَاّس ثَز (4311ًططيِ ) ضطايظ ػوَهي پیوبى30تبثغ تغییطات هَضَع هبزُ 

ذَز  ضْطزاضي ٍ ثطًسُ فطاذَاى ثبتَخِ ثِ پیطٌْبز اضائِ ضسُ زض پطٍغُ ضطيه هي ثبضٌس وِ ثِ ًسجت لسضالسْن: سهن الشزمه شهزداري و بزنذه فزاخواى -7

 .هبله ٍاحسّبي پطٍغُ گطزيسُ ٍ يب پس اظ فطٍش ٍاحسّب، لسضالسْن ذَز ضا زضيبفت هي ًوبيٌس

 . هبُ يىجبض ثِ ًسجت آٍضزُ سطهبيِ گصاضي ثطًسُ فطاذَاى، السام ثِ اًتمبل سْن هبلىیت اظ سٌس ثطج ّب هي ًوبيس6ضْطزاضي ّط  -8

 . ًظبضت ثط اًدبم پطٍغُ ثطج زٍللَ زض حبل حبضط ضطوت هٌْسسیي هطبٍض سي ته هي ثبضس:دستگاه عالي نظارت -9

 :ثِ غَضت هْط ٍ هَم ٍ ثِ ضطح شيل اضائِ ًوبيٌس (الف، ة، ج) پبوت3 ضطوت وٌٌسگبى زض فطاذَاى ثبيس هساضن هطثَعِ ضا زض  -10

 :هیلیبضز ضيبل وِ ثبيس ثِ يىي اظ ضٍش ّبي ظيط اضائِ گطزز10تضویي ضطوت زض فطاذَاى ثِ هجلغ  (پبوت الف

  ًعز ثبًه ضْط700452063ٍاضيع ًمسي ثِ حسبة  (1

  هبُ زيگط3ضوبًت ًبهِ هؼتجط ثبًىي زاضاي اػتجبض سِ هبِّ ٍ لبثل توسيس تب  (2

 چه تضویي ضسُ ثبًىي زض ٍخِ ضْطزاضي ضْطوطز (3

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

، گطزش هبلي حسبة ثبًىي، تػَيط ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلي سطهبيِ گصاض، اػضبء ّیأت (خْت اضربظ حمَلي)آگْي آذطيي تغییطات ضطوت ٍاسبسٌبهِ (پبوت ة

 .هسيطُ، سَاثك وبضي، تفبّن ًبهِ ثجتي زضغَضت تطىیل وٌسطسیَم ٍ سبيط هفبز پیص ثیٌي ضسُ زض اسٌبز فطاذَاى وِ پس اظ هْط ٍ اهضبء زض پبوت فَق لطاض زازُ ضَز

 .فطم تىویل ضسُ هطثَط ثِ زضغس پیطٌْبزي وِ ضویوِ اٍضاق فطاذَاى هي ثبضس (پبوت ج

 .ولیِ هساضن ضطوت زض فطاذَاى ثبيس ثِ هْط ٍ اهضبء هدبظ ضطوت يب وٌسطسیَم يب اضربظ حمیمي ضسیسُ ثبضس: ًىتِ

 . پیطٌْبزات ثبيس تب سِ هبُ ثؼس اظ ثبظگطبيي پبوبت اػتجبض زاضتِ ثبضس: اعتبار پيشنهادات -11

  ثطگعاض 1/4/94 ثَزُ ٍ خلسِ تَخیْي زض تبضيد 1/4/94 الي 30/3/94  ضٍظ اظ تبضيد3 ظهبى ثبظزيس اظ هحل پطٍغُ ثِ هست : باسديذ اس پزوژه و جلسه توجيهي -12

ثسيْي است ولیِ ػَالت ًبضي اظ ػسم ضطوت ٍ . ثؼس اظ ثبظزيس العاهي هي ثبضس (پطسص ٍ پبسد)هي گطزز ٍ حضَض ولیِ ضطوت وٌٌسگبى خْت ثبظزيس ٍ خلسِ تَخیْي

 .يب ػسم اذص اعالػبت الظم ثِ ػْسُ ضطوت وٌٌسگبى هي ثبضس

سبذتوبى هسيطيت پطٍغُ ) زض هحل ضْطزاضي هطوعي   ضْطوطز2/4/94 تَظيغ هساضن ثِ غَضتي وِ لجالً اػالم ضسُ تب پبيبى ٍلت ازاضي هَضخ :توسيع هذارك -13

 .ٍالغ زض ثلَاض ضطيؼتي غَضت هي پصيطز (ثطج زٍللَي ضْطزاضي ضْطوطز

 ثِ زثیطذبًِ ضْطزاضي هطوعي هي ثبضس ٍ ثِ پیطٌْبزاتي وِ پس اظ ٍلت همطض اضائِ 2/4/94 تحَيل هساضن حساوثط تب پبيبى ٍلت ازاضي هَضخ :تحويل هذارك -14

 .گطزز تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس

 ػػط ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ 18ثبظگطبيي پبوبت زض خلسِ ّیأت ػبلي سطهبيِ گصاضي ٍ ثب حضَض اػضبي وویسیَى هٌبلػبت ضأس سبػت : باسگشايي پامات -15

 . غَضت گطفتِ ٍ پس اظ ثطضسي پیطٌْبزات ثطًسُ اػالم ذَاّس ضس2/4/94

 .اظ ضطوت وٌٌسگبى زػَت ثِ ػول هي آيس زض خلسِ ثبظگطبيي پبوبت حضَض يبثٌس: الف

پیطٌْبزات ثبيس وبهل ٍ ثسٍى للن ذَضزگي، اثْبم ٍ لیس ٍ ضطط ثبضس ٍ اٍضاق فطاذَاى هوَْض ثِ هْط اهضبءوٌٌسگبى هدبظ ضطوت يب وٌسطسیَم يب اضربظ حمیمي : ة

 .ثبضس

 .پیطٌْبزاتي وِ فبلس تضویي ضطوت زض فطاذَاى ٍ يب هَاضز ذَاستِ ضسُ ثبضس هطزٍز اػالم هي گطزز: ح

 .ثبضس تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس (زضغس هطبضوت)ثِ پیطٌْبزاتي وِ ووتط اظ لیوت ػبزلِ: ت

 .پطزاذت ولیِ وسَضات لبًًَي اػن اظ ثیوِ، هبلیبت ٍ غیطُ ثطػْسُ ثطًسُ فطاذَاى هي ثبضس -16

ثسيْي است زض غَضت اًػطاف ًفط اٍل، تضویي ثِ . سپطزُ ًفطات ثؼسي حبئع ضطايظ تب ظهبى اًؼمبز لطاضزاز ثب ثطًسُ اٍل ًعز ضْطزاضي ضْطوطز ثبلي ذَاّس هبًس -17

 .ًفغ ضْطزاضي ضجظ هي ضَز ٍ ثطًسُ ثؼسي خْت ػمس لطاضزاز اػالم هي گطزز

 . هیلیبضز ضيبل ثِ غَضت ضوبًتٌبهِ ثبًىي هؼتجط هي ثبضس50ثطًسُ فطاذَاى خْت اًؼمبز لطاضزاز هلعم ثِ اضائِ تضویي حسي اًدبم تؼْسات هؼبزل هجلغ  -18

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 2 ًفط ًوبيٌسُ ضْطزاضي، 2) ًفط، 5سیبست گصاضي ٍ تػوین گیطي زضذػَظ فطٍش، پیص فطٍش ٍ هبًٌس ايٌْب زض وویسیَى فطٍش هتطىل اظ  :تظوين گيزي -19

ضطيه هَظف است پس اظ اًؼمبز لطاضزاز هطبضوت ًسجت ثِ هؼطفي ًوبيٌسگبى ذَز خْت . اًدبم ذَاّس گطفت ( ًفط هطضي الغطفیي1ًفط ًوبيٌسُ سطهبيِ گصاض ٍ 

 .ػضَيت زض وویسیَى فطٍش السام ًوبيس

 . ضطوت زض فطاذَاى ثِ هٌعلِ لجَل ولیِ ضطايظ ٍ تىبلیف ضْطزاضي ضْطوطز هي ثبضس ٍ ضْطزاضي زض ضز يب لجَل يه يب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است -20

 .هسئَلیت ػسم ضػبيت لبًَى هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت زض اًدبم هؼبهالت ضْطزاضي ثطػْسُ ضطوت وٌٌسگبى هي ثبضس -21

چٌبًچِ هتؼبلجبً ذالف اظْبضات ضطوت وٌٌسُ اي هحطظ ضَز ٍ يب ضْطزاضي اعویٌبى حبغل ًوبيس وِ ثِ ظيبى ضْطزاضي تجبًي غَضت گطفتِ، فطاذَاى ثبعل ٍ  -22

 .ضوي ضجظ ضوبًتٌبهِ ثبًىي ضطض ٍظيبى احتوبلي لبثل هغبلجِ ذَاّس ثَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 و اهضاء شزمت يا منسزسيوم                                                                                            ههز

                                                                                              ههز و اهضاء شخض يا اشخاص حقوقي

 

 

 فزم هشخظات هتقاضي فزاخواى عووهي جذب سزهايه گذار جهت اجزا و تنويل پزوژه بزج دوقلوي شهزداري شهزمزد

 :ضرع حمَلي     

 :ضوبضُ ثجت:                              ًبم هسيطػبهل:                                 ًبم ضطوت     

 

 :     غبحجبى هویع حك اهضبء                       :                                  ًَع فؼبلیت ضطوت    

 :     ضرع حمیمي

 :غبزضُ:                                ضوبضُ وبضت هلي:                         ًبم ذبًَازگي:                      ًبم    

 

 :آزضس زلیك پستي    

 

 :ايویل:                         فبوس:                               تلفي     

 

 :ٍة سبيت    

 (شوط گعيسُ اي اظ سَاثك ٍ ضظٍهِ وبضي ثبلػبق ًوَزى هستٌسات): سَاثك    

 

 

 

 (شوط گعيسُ اي اظ تَاًوٌسي ّبي هبلي ٍ اخطايي ثب الػبق ًوَزى هستٌسات): تَاًوٌسي هبلي ٍاخطايي    

 

 

 

 

ایه فرم پس از تکمیل 

شدن  بر روی پاکت ب 

 الصاق گردد



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 فزم پيشنهاد درطذ سهن الشزمه شهزداري و طزف هشارمت درخظوص پزوژه بزج دوقلوي شهزداري شهزمزد -

 

حبضط ثِ سطهبيِ گصاضي ٍ هطبضوت زض سبذت ٍ تىویل پطٍغُ ثطج زٍللَي ضْطزاضي ضْطوطز هي ............................ ثطاسبس هفبز هٌسضج زض ايي فطاذَاى، ايٌدبًت 

 زضغس..................... ثبضن وِ سْن پیطٌْبزي هبلىیت ذَز زض پطٍغُ ضا پس اظ اتوبم 

 :به حزوف :به عذد

 

 . تؼییي ٍ اػالم هي ًوبين

 

 

                      نام و نام خانوادگي

                                                                        اهضاء هذيزعاهل و ههز شزمت يا منسزسيوم

 

 

 

 

ایه فرم پس از تکمیل شدن 

.در  پاکت ج قرار گیرد  


