
 به متقاضیان  های مشمول واگذاری بزای معزفی  پزوژه شناسنامه: 1کاربزگ شماره 

 (ديلتی غیز بخص با مطارکت یا فزيش) ياگذاری جُت پزيصٌ ضىاسىامٍ
 08/11/1398 اٍلیِ تْیِ تارید

 08/11/1398 بزٍسرساًی آذزیي تارید

 بزدار بُزٌ يدستگاٌ( فزيشی، مطارکت بصًرت پزيصٌ یاجزا یمتقاض) ییاجزا دستگاٌ مطخصات
 زاًشگاُ ػلَم پششکی لزستاى بززار اجزایی، بْزُ زستگاُ ًام

 هیساى اًَشیزٍاى رضایی  -خ هؼلن –ذزم آباز  اجزایی زستگاُ ًشاًی

زستگاُ  هطلغ ًوایٌسُ تواس تلفي
 اجزائی

09169574125 

 پزيصٌ مطخصات

 تاسُ تاسیس  پزٍصُ ٍضؼیت

  کسطزح

  طزح ػٌَاى

  کسپزٍصُ

 پلسذتزشْزستاى  چن هَرتبیي شْزی  115احساث پایگاُ  پزٍصُ ػٌَاى

  اهَر 

  فصل

 ذیز پزٍصُ فؼال هیباشس

 زارز ضزٍرت اًجام پزٍصُ 

 لزستاى استاى

 پلسذتز شْز

 کاّش سهاى رسیسى آهبَالًس بز بالیي بیوار کوی ّسف ػٌَاى

 زقیقِ کوی ّسفٍاحس 

 زقیقِ 15زقیقِ بِ  30سهاى رسیسى آهبَالًس بز بالیي بیوار اس کاّش  کوی ّسف هقسار

 (یياگذار اس قبل ي گشارش ٍیتُ سمان در) پزيصٌ تیيضع
 برش ذصَصی  پزٍصُ اػتبار تأهیي هحل

 1398 پزٍصُ آغاس سال

 احیساث  سهیاى  هیست  بیٌیی  پیش
 پزٍصُ تکویل ٍیا

 هاُ 6

زر زٍ  پییزٍصُ پیشییزفتٍضییؼیت 
 سال اذیز

 ًسارز 

 شییسُ ّشیٌییِ اػتبییارات هیییشاى
 پزٍصُ بزای

 ًشسُ



 هصییییَ  اػتبییییارات هیییییشاى
 بصییَرت زرصییَرتیکِ سییالجاری
 شَز اًجام پیواًکاری

 ًسارز

 اػتبارهصییییَ ( آزرس) هحییییل
 سالجاری

- 

 - هَافقتٌاهِ آذزیي

 بیییِ پیییزٍصُ بیییسّی هییییشاى
 ٍهشاٍراى پیواًکاراى

 ًسارز

 ًسارز  سزهایِ جذ  شسُ قبلیهیشاى 

تارید تاییس طزح زر کارگزٍُ 
 ٍاگذاری

 ًشسُ

 ًسارز اهَال هٌقَل هَجَز زر پزٍصُ

 هتز سهیي  200 اهَال غیز هٌقَل هَجَز زر پزٍصُ

 باپیواًکییاراى قییزارزاز ٍضییؼیت
ِ   ٍهشییاٍراى  پییزٍصُ یییا سییزهای

 پزٍصُ گذار
 ًسارز

 بییِ تصییوین گییشار  یتٍضییؼ
 ٍاگذاری

 

احییساث، تکویییل،  ّشیٌییِ بییزآٍرز
 هطییاب  تجْیش،تؼویزًٍگْییساری

 (هصَ ) شسُ بیٌیپیش بزًاهِ
 ریال هیلیارز 15

 فؼلییی ّییایسیزسییاذت ٍضییؼیت
 آ ، بییز ، گییاس) قبیییل اس پییزٍصُ
 ...(ٍتلفي ٍ 

 زر جَار پزٍصُ

 215 یا 2الحا   23 هازُ هجَس
 قاًَى بزًاهِ پٌجن تَسؼِ

 زارز 

 پزيصٌي یا مطارکت  یياگذار َاجُتتیَايظزفچالص يمقزرات، هیقًاو
بزای پیسایش ٍ  باالزستی قَاًیي

 ارائِ ذسهات پزٍصُ
 

 حیَسُ  بِ ٍاگذاری اجاسُ آیاقَاًیي
 است؟ زازُ را پزٍصُ یا هزتبط

 

 هبٌییای هقییزرات ٍ قییَاًیي کییسام
 است؟ گیزی تصوین

 

 ارجاع فزایٌس پزٍصُ ٍاگذاری بزای
 باییس  قَاًیي ٍ هقزراتیی  چِ اس کار

 



 کٌس؟ تبؼیت

بزای فزایٌس ارجاع کار، کسام رٍ  
ّای هزسَم ًظیز هٌاقصِ اس رٍ 

تشزیفات،  ، تزکهییا هشایسُ ػوَ
هحییسٍز  ٍ یییا هشایییسُ /هٌاقصییِ 

 هٌاسب تز است؟

 

 پزيصٌ یاراض ياستمالک تیمالک تیيضع
  پزٍصُ استوالک ٍضؼیت

  پزٍصُ ػزصِ هالکیت ٍضؼیت

  پزٍصُ اػیاى هالکیت ٍضؼیت

   پزٍصُ هالکیت اسٌاز ٍضؼیت

 َاالت،مجًسَا،گشارشیَا،تسُمطًق
  جاًبی کاربزی تؼزیف اهکاى

  پزٍصُ ًیاس هَرز هجَسّای

  پزٍصُ بزای شسُ اًجام هطالؼات

 ٍاگذاری بزای ّایپیشٌْازیرٍ 
 پزٍصٍُ یا هشارکت 

 
 

  هحصَل فزٍ  ٍضؼیت

 اسطییزف ریسیی  پَشییشًحییَُ 
 پذیز سزهایِ

 

  زٍلتی تضاهیي

  هالی تسْیالت

  ایبیوِ تسْیالت

  هالیاتی تسْیالت

 بیزای  ًییاس  هَرز هالی هٌابغ حجن
 پزٍصُ تکویل/احساث

 

 ٍجَز پزٍصُ یا طزح تزّیي اهکاى

 ؟زارز
 

  اهکاى ذزیس تضویٌی

  اهکاى پززاذت هابِ التفاٍت

  زارز؟ ٍاگذاری کارگزٍُ هصَبِ

 برییش بییِ ٍاگییذاری زرصییَرت
 ٍریبْزُ افشایش غیززٍلتی،جْت

 ّیای ظزفیت چِ پزٍصُ ًَآٍری ٍ
 



 کٌیس؟هی بیٌییپیش
 ّییاٍاٍلَیییت ّییاالشاهات،ضییزٍرت

 پزٍصُ ٍاگذاری بزای
 

 ًٍحییَُ پییزٍصُ هحصییَل هؼزفییی
 آى گذاریقیوت تؼییي

 

 پزيصٌي یا مطارکت  یياگذار یبزا ضذٌ احصا اطالعات اس یزیگجٍیيوت یبىذجمع

  ًظز اٍلیِ زستگاُ اجزایی

  ًظز اٍلیِ کارگزٍُ ٍاگذاری
 


