
 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 علَم پششکی لزستاى بززار اجزایی، بْزُ زستگاُ ًام

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

 هطلنن  ًوایٌننسُ توننا  تلفنني
 زستگاُ اجزائی

09169574125 

 پزيصٌ مطخصات

 تاسُ تاسیس  پزٍصُ ٍضعیت

  کسطزح

  طزح عٌَاى

  کسپزٍصُ

 رٍهشکاىشْزستاى  هزکش جاه  سالهت رٍستایی رٍهیاًی پزٍصُ عٌَاى

  اهَر 

  فصل

 ذیز پزٍصُ فعال هیباشس

 زارز ضزٍرت اًجام پزٍصُ 

 لزستاى استاى

 رٍهشکاى شْز

 کوی ّسف عٌَاى
بِ هززم  زرهاًی زر قالب بزًاهِ پششک ذاًَازُ رٍستایی  ارائِ ذسهات بْساشتی

 هٌطقِ

 ًفز ذسهت کوی ّسفٍاحس 

 ًفز ذسهت 130000 کوی ّسف هقسار

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

 1398 پزٍصُ آغاس سال

 احنسا   سهناى  هست بیٌی پیش
 پزٍصُ تکویل ٍیا

 هاُ 12

زر  پننزٍصُ پیشننزفتٍضننعیت 
 زٍ سال اذیز

 ًسارز 

 ًشسُ شننسُ ّشیٌننِ اعتبننارات هیننشاى



 پزٍصُ بزای

 هصنننَ  اعتبنننارات هینننشاى
 زرصنننننَرتیکِ سنننننالجاری

 اًجنننام پیواًکننناری بصنننَرت
 شَز

 ًسارز

 اعتبارهصنننَ ( آزر ) هحنننل
 سالجاری

- 

 - هَافقتٌاهِ آذزیي

 بنننِ پنننزٍصُ بنننسّی هینننشاى
 ٍهشاٍراى پیواًکاراى

 ًسارز

 ًسارز  جذ  شسُ قبلیهیشاى سزهایِ 

تارید تاییس طزح زر کارگزٍُ 
 ٍاگذاری

 ًشسُ

 ًسارز اهَال هٌقَل هَجَز زر پزٍصُ

اهَال غیز هٌقَل هَجَز زر 
 پزٍصُ

 هتز سهیي  500

 باپیواًکنناراى قننزارزاز ٍضننعیت
ِ  ٍهشنناٍراى  پننزٍصُ یننا سننزهای

 پزٍصُ گذار
 ًسارز

 بننِ تصننوین گننشار  یتٍضننع
 ٍاگذاری

 

احنسا ، تکوینل،    ّشیٌِ بزآٍرز
 تجْیش،تعویزًٍگْنننننننننساری

 شنسُ  بیٌنی پنیش  بزًاهِ هطابق
 (هصَ )

 ریال هیلیارز 23

 فعلنی  ّنای سیزسناذت  ٍضعیت
 آ ، بنز،، گناس  ) قبینل  اس پزٍصُ

 ...(ٍتلفي ٍ 
 زر جَار پزٍصُ

 215 یا 2الحا،  23 هازُ هجَس
 قاًَى بزًاهِ پٌجن تَسعِ

 زارز 

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

 ٍ ارائِ ذسهات پزٍصُ
 

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

 



 هبٌنای  هقنزرات  ٍ قَاًیي کسام
 است؟ گیزی تصوین

 

 فزایٌننس پننزٍصُ ٍاگننذاری بننزای
قننَاًیي ٍ  چننِ اس کننار ارجننا 
 کٌس؟ تبعیت بایس هقزراتی

 

بزای فزایٌس ارجنا  کنار، کنسام    
ّای هزسَم ًظیز رٍ  اس رٍ 

 ، تزکهیهٌاقصِ یا هشایسُ عوَ
 ٍ یا هشایسُ /تشزیفات، هٌاقصِ 

 هحسٍز هٌاسب تز است؟

 

 پزيصٌ یاراض ياستمالک تیمالک تیيضع
  پزٍصُ استوالک ٍضعیت

  پزٍصُ عزصِ هالکیت ٍضعیت

  پزٍصُ اعیاى هالکیت ٍضعیت

   پزٍصُ هالکیت اسٌاز ٍضعیت

 َاالت،مجًسَا،گشارشیَا،تسُمطًق
  جاًبی کاربزی تعزیف اهکاى

  پزٍصُ ًیاس هَرز هجَسّای

  پزٍصُ بزای شسُ اًجام هطالعات

 بننننزای ّایپیشننننٌْازیرٍ 
 پزٍصٍُ یا هشارکت  ٍاگذاری

 
 

  هحصَل فزٍ  ٍضعیت

 اسطنزف  ریسنک  پَشنش ًحَُ 
 پذیز سزهایِ

 

  زٍلتی تضاهیي

  هالی تسْیالت

  ایبیوِ تسْیالت

  هالیاتی تسْیالت

 بزای ًیاس هَرز هالی هٌاب  حجن
 پزٍصُ تکویل/احسا 

 

 پنزٍصُ  ینا  طنزح  تنزّیي  اهکاى

 ؟زارز ٍجَز
 

  اهکاى ذزیس تضویٌی

  التفاٍتاهکاى پززاذت هابِ 



  زارز؟ ٍاگذاری کارگزٍُ هصَبِ

ِ  ٍاگنذاری  زرصَرت  برنش  بن
-بْنزُ  افشایش غیززٍلتی،جْت

 چنننِ پنننزٍصُ ًنننَآٍری ٍ ٍری
-هنی  بیٌنی یپنیش  ّایظزفیت

 کٌیس؟

 

 ّنا ٍاٍلَینت  ّاالشاهات،ضزٍرت
 پزٍصُ ٍاگذاری بزای

 

 ًٍحنَُ  پنزٍصُ  هحصَل هعزفی
 آى گذاریقیوت تعییي

 

 پزيصٌي یا مطارکت  یياگذار یبزا ضذٌ احصا اطالعات اس یزیگجٍیيوت یبىذجمع

  ًظز اٍلیِ زستگاُ اجزایی

  ًظز اٍلیِ کارگزٍُ ٍاگذاری
 


