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صفحه 1 :

مقدمٍ:
ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ٍاتستِ تِ تاًي ضْط زض ًظط زاضز تؼسازی (13هكؼِ ظهیٌْای هالغسضا ٍ  71هكؼِ ظهیٌْای اتَتَسطاًی) اظ ظهیٌْای هاظاز تط ًیاظ
ذَز زض ضْطستاى هعٍیي تا ٍؾؼیت هَخَز ضا تطاتط لیست هطرػات پیَست ٍ قثن ضطایف شیل تِ غَضت ًوس ٍ اهساـ اظ قطین هعایسُ ػوَهی تِ اضراظ
حویوی ٍ حوَهی تِ كطٍش تطساًس.
شزایط عمًمي شزمت در مشایدٌ:
 )1زاضتي تَاًائی هالی خْت ذطیس هلي.
 )2زاضتي تَاًائی خْت اضائِ سپطزُ ضطًت زض هعایسُ تِ هثلؾ تؼییي ضسُ.
 )3پیطٌْازات هرسٍش ،هثْن ٍ تسٍى سپطزُ ٍ ًیع پیطٌْازاتی ًِ تؼس اظ اًوؿاء هْلت هوطض ٍاغل ضًَس تی اػتثاض تلوی ذَاٌّس ضس ٍ زض هعایسُ ضطًت زازُ
ًوی ضًَس
 )4هَؾَع هعایسُ تا ضطایف ٍ ٍؾؼیت هَخَز ًِ تِ ضٍیت ٍ اقالع پیطٌْاز زٌّسگاى ضسیسُ تِ كطٍش ذَاّس ضسیس.
 )5پیطٌْاز زٌّسگاى زض تٌظین اسٌاز ٍ اضائِ پیطٌْاز هی تایست تِ ضطایف ٍ تؼْسات ذَز زهت ًاهل زاضتِ تاضٌس.
 )6ضطًت ًٌٌسُ ًثایس هكاتن هَاًیي ًطَض هوٌَع الوؼاهلِ تاضٌس.
ً )7لیِ ّعیٌِ ّای هطتَـ تِ تثلیـات ،چاج آگْی هعایسُ ٍ ّعیٌِ ًاضضٌاسی هلي تطهثٌای زستوعز ًاضضٌاسی تِ ػْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس.
 )8کلیه ّعیٌِ ّای ًول ٍ اًتوال اػن اظ حن ثثت ٍ تحطیط زض زكتطذاًِ اسٌاز ضسوی تالوٌاغلِ توسین ذَاّس ضس.
ّ )9ط گًَِ ّعیٌِ ٍ تسّی هطتَـ تِ هلي تا ظهاى ػوس هثایؼِ ًاهِ تِ ػْسُ هالي ٍ پس اظ آى تط ػْسُ ذطیساض هی تاضس.
 )11اػالم ضواضُ حساب ضرػی اظ قطف ضطًت ًٌٌسُ زض هعایسُ ًِ خْت استطزاز احتوالی ٍخِ سپطزُ استلازُ هیطَز.
تِ هٌظَض زضیاكت اقالػات تٌویلی هی تَاى تِ ٍب سایــــــــت ضطًت تِ آزضس ٍ ٍ http://www.fsa-invest.comب سایــــــــــت تاًي ضْط
 http://shahr-bank.irهطاخؼِ ًواییس.

مادٌ  -3مُلت ي وحًٌ خزید ي باسدید:
ًلیِ اضراظ حویوی ٍ حوَهی هتواؾی خْت ضطًت زض هعایسُ هی تَاًٌس زض تاضید  94/7/15لـایت ّ 94/7/29وِ ضٍظُ تِ خع ایام تؼكیل اظ ساػت  8الی 16
زض ساػات ازاضی تا هطاخؼِ تِ زكتط هطًعی هعایسُ گصاض ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ تِ ًطاًی تْطاى ،ذیاتاى سپْثس هطًیً ،طسیسُ تِ پل ًطیوراى ،خٌة
ًَچِ زّواًی ًیا ،پالى  ،147قثوِ پٌدن ٍاحس اهالى ًس پستی  ،1584643114تللي 021-88381771 :هطاخؼِ ٍ یا تِ زكتط ًوایٌسگی ضطًت زض ضْطستاى
هعٍیي تِ ًطاًی :چْاض ضاُ كلسكیي،ساذتواى ضیطِ ای قثوِ كَهاًی تاًي ضْطٍ ،احس یي هطاخؼِ ٍ تا ّواٌّگی آهای هحوس هْسی ضؾاپَض ًوایٌسُ هعایسُ گصاض
ًسثت تِ ذطیس اسٌاز ٍ تاظزیس اظ اهالى هَؾَع هعایسُ اهسام ٍ یا خْت ًسة اقالػات تیطتط تا ضواضُ تللي زكتط ًوایٌسگی  028-33357624تواس حاغل
ًوایٌس.
ّعیٌِ ذطیس اسٌاز هعایسُ تِ هثلؾ  500/000ضیال هی تاضس ًِ هتواؾی هی تایستی تِ حساب ضواضُ  7006015690تِ ًام ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ًعز
تاًي ضْط ،ضؼثِ هیساى آضغاًتیيً ،س ٍ 248اضیع ٍ ضسیس آى ضا تطای زضیاكت اسٌاز ٍ اٍضام هعایسُ اضائِ ًوایس.
زمان بازديد :تِ هست  3ضٍظ ًاضی اظ  94/7/21لـایت 94/7/23هی تاضس ًِ هتواؾی تا ّواٌّگی ٍ اقالع ًوایٌسُ ضطًت آهای هحوس هْسی ضؾاپَض
ًسثت تِ اًدام آى اهسام هی ًوایس.
مکان و موقعیت زمینهای فوق :الق) هالغسضا تِ ًطاًی :هعٍیي ،اضاؾی ٍاهغ زض هالغسضا ،ذیاتاى  30هتطی تاالتط اظ غٌایغ زستی پالى  246كطػی اظ  36اغلی
ترص  5هعٍیي ب) اتَتَسطاًی تِ ًطاًی :هعٍیي ،ضوال تلَاض هؼلن ،خٌة ضْطى ًسین اضاؾی هَسَم تِ اتَتَسطاًی پالى  923/2224كطػی اظ  53اغلی ترص 5
هعٍیي.
مادٌ  -2سپزدٌ شزمت در مشایدٌ:
پیطٌْاز زٌّسگاى تایس  5زضغس هیوت پایِ ّط هلي ضا هكاتن اسٌاز ٍ آگْی ضطًت زض هعایسُ ،تِ ػٌَاى سپطزُ ضطًت زض هعایسُ تِ ضواضُ حساب
 7006015690تِ ًام ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ًعز تاًي ضْط ضؼثِ هیساى آضغاًتیي ًس ٍ 248اضیع یا تِ غَضت چي تاًٌی (تا زٍ اهؿاء پطت ٍ زض
ذػَظ اضراظ حوَهی تا اهؿاء هداظ ٍ هْط ضطًت) تِ ػٌَاى سپطزُ ضطًت زض هعایسُ اظ تاًي تْیِ ٍ اغل كیص آى ضا زض پاًت ًَچي یا پاًت (الق) هطاض
زٌّس .الظم تِ شًط است ًِ اضسال پَل یا چي ضرػی تِ ػٌَاى سپطزُ هاتل هثَل ًوی تاضس.
تثػطُ  :1زض غَضتیٌِ تطًسُ هعایسُ حساًثط ظطف هست ( 5پٌح) ضٍظ ًاضی پس اظ اػالم تطًسُ ضسى اظ پیطٌْاز ذَز ػسٍل ٍ اظ ػوس هطاضزاز ٍ پطزاذت ثوي
هؼاهلِ قثن هلاز هطاضزاز اهتٌاع ًوایس ٍخِ سپطزُ هطتَـ تِ هَؾَع ایي هازُ تِ ًلغ ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ؾثف ذَاّس ضس.
تثػطُ  :2ضطًت زض هعایسُ ٍ تسلین پیطٌْاز تِ ػٌَاى سٌس هثَل (ضطایف هعایسُ ٍ قطح هطاضزاز ٍ لیست هطرػات اهالى) ذَاّس تَز.
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مادٌ  -1پیشىُادَای مزديد:
تِ پیطٌْازات هثْنً ،اهع ،هططٍـ ،هرسٍش ،هست زاض ،هـایط تا ضطایف هعایسُ ٍ یا كاهس سپطزُ یا سپطزُ ًوتط اظ هیعاى تؼییي ضسُ ٍ یا پیطٌْازاتی ًِ
هطرػات ضٍی پاًت پیطٌْازی تا هكالة هٌسضج زض اٍضام هعایسُ آًْا ،هـایط تا هثالؾ پیطٌْازی تَزُ ٍ یا پیطٌْازاتی ًِ ظیط هیوت پایِ تاضس ٍ یا پس اظ پایاى
هْلت اػالم ضسُ زض آگْی ،اضسال گطزز هطزٍز تَزُ ٍ زض هعایسُ تطتیة اثط زازُ ًرَاٌّس ضس.
تثػطُ  :3سپطزُ هطتَـ تِ چٌیي پیطٌْازّایی هكاتن هوطضات هستطز ذَاّس گطزیس ٍ سایط اسٌاز اضسالی تایگاًی ذَاّس ضس.
مادٌ  -4مُلت تحًیل مدارك:
پیطٌْاز زٌّسگاى تایس توام غلحات اسٌاز ٍ هساضى هعایسُ ضا تسٍى تـییط ،حصف ٍ یا هطاضزازى ضطـ زض آى تٌویل ،تٌظین ٍ تا هیس ((هطائت ضس تواها هًَضز
هثَل است)) اهؿاء ًوَزُ ٍ زض پاًت زض تستِ تِ ٍغق هططٍحِ شیل حساًثط تا پایاى ٍهت ازاضی ساػت  16ضٍظ  94/8/4تِ زكتط هطًعی یا ًوایٌسگی هعایسُ
گصاض تِ آزضس هٌسضج زض هازُ  1تحَیل زازُ ٍ ضسیس زضیاكت ًوایٌس.
تثػطُ  :4پیطٌْاز زٌّسگاى پس اظ پایاى هْلت تحَیل هساضى ،حن اًػطاف ًساضتِ ٍ پس اظ تاضید هصًَض هساضى ضطًت ًٌٌسگاى تِ ّیچ ٍخِ هستطز ًرَاّس
ضس .ؾوٌاً ضطًت ًٌٌسگاًی ًِ هثل اظ اًوؿای هْلت تحَیل هساضى ،اًػطاف ذَز ضا تِ غَضت هٌتَب اػالم ًوایٌس حن ضطًت زض هعایسُ ضا ًساضًس.
مادٌ  -5محتًیات پامتُای پیشىُادی:
 -5 -1پاکت (الف) :
 )1سپطزُ ضطًت زض هعایسُ (اغل كیص ٍاضیعی تِ حساب اػالم ضسُ)
ً )2اضت هرػَظ هطرػات هتواؾی
زضج ًَع ٍ ضواضُ هلي یا ّط ػالهت ضٍی ّط زٍ پاًت (الق) ٍ (ب) ًِ تطای آى پیطٌْاز هیوت زازُ هی ضَز ؿیط هداظ تَزُ ٍ زض غَضت ترلق هتواؾی اظ
خطیاى هعایسُ ًٌاض گصاضتِ هی ضَز است.
 -5 -2پاکت (ب):
 )1اسٌاز ٍ هساضى هعایسُ ًِ تواهی غلحات آى زهیواً هكالؼِ ،تٌویل ٍ تا هیس ((هطائت ضس تواها هًَضز هثَل است)) اهؿاء گطزز .
 )2تػَیط اساسٌاهِ ،آذطیي آگْی ضٍظًاهِ ضسوی ،آذطیي تـییطات ٍ ًس اهتػازی ( .كوف تطای اضراظ حوَهی)
 )3تػَیط هػسم غلحِ اٍل ضٌاسٌاهِ ٍ ًاضت هلی غاحثاى اهؿای هداظ (كوف تطای اضراظ حوَهی)
 )4تػَیط غلحِ اٍل ضٌاسٌاهِ ٍ ًاضت هلی پیطٌْاز زٌّسُ ٍ ضطًاء (كوف تطای اضراظ حویوی)
 ) 5تطگِ تٌویل ضسُ پیطٌْاز هیوت
ً )6پی كیص ٍاضیعی یا ًپی چي تاًٌی زض ٍخِ هتواؾی (تا زٍ اهؿاء پطت ٍ زض ذػَظ اضراظ حوَهی تا اهؿاء هداظ ٍ هْط ضطًت)
ًلیِ هساضى ٍ اسٌاز هعایسُ تایس تَسف هتواؾی تٌویل ٍ هكاتن ؾَاتف ٍ ضطایف هعایسُ تحَیل گطزز .تطگِ پیطٌْاز هیوت ًیع تایس تا زهت ٍ تسٍى هلن ذَضزگی
تِ غَضت ػسزی ،حطٍكی ٍ ذَاًا ٍ تسٍى ذف ذَضزگی ٍ الى گیطی زض كطم هَخَز تٌویل ٍ زض اسٌاز هعایسُ اضایِ گطزز.
پیطٌْاز زٌّسُ هَظق است هیوت پیطٌْازی ذَز ضا تا ضػایت ًلیِ ضطایف ٍ ؾَاتف ًطَض تطآٍضز ٍ هحاسثِ ًوَزُ ٍ كوف زض تطگِ پیطٌْاز هیوت اػالم ًوایس.
تثػطُ  : 5تَؾیح ایٌٌِ كطٍش اهالى تِ تؼساز ًیع هداظ تَزُ ٍ ّطضرع هی تَاًس تا تَخِ تِ ضطایف هالی ذَز تطای چٌسیي هلي زض هعایسُ ضطًت ٍ اػالم
هیوت ًوایس.
ضطًت ًٌٌسگاى زض هعایسُ تایس ًلیِ ضطایف ػوَهی ضطًت زض هعایسُ ضا تِ زهت هكالؼِ ٍ اقالػات هَضز ًیاظ آى ضا تٌویل ٍ آى ضا هكاتن تا ضطایف هعایسُ زض
پاًت (ب) یا پاًت تعضٍ هطاض زازُ ّوچٌیي تطٍ پیطٌْاز هیوت تِ ّوطاُ ًپی كیص سپطزُ ضطًت زض هعایسًُ ،وًَِ هطاضزاز كطٍش ٍ تػَیط غلحِ اٍل
ضٌاسٌاهِ هتواؾی یا هتواؾیاى ٍ چٌاًچِ ذطیساض ضرػیت حوَهی تاضس تػَیط اغل اساسٌاهِ ضطًت تِ اًؿوام آذطیي تـییطات هٌسضج زض ضٍظًاهِ ضسوی ضا تا
هیس ((هطائت ضس تواها هًَضز هثَل است)) زض تواهی غلحات اهؿاء ًوَزُ زض پاًت تعضٍ (ب) هطاض زازُ ٍ زضب ّط زٍ پاًت ضا خساگاًِ الى ٍ هْط(سطتستِ)
ًوایٌس .تَخِ ضَز پاًت ّای هطتَقِ ضا (پاکت کوچک داخل پاکت بسرگ قرار داده نشود) خْت تحَیل هساضى هتواؾی هی تَاًس زض هست هصًَض (تِ خع
ایام تؼكیل) زض ٍهت ازاضی ٍ حساًثط تا ساػت  16ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ  94/8/4تِ هحل زكتط هطًعی هعایسُ گصاض ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ تِ ًطاًی:
تْطاى ،ذیاتاى سپْثس هطًیً ،طسیسُ تِ پل ًطیوراى ،خٌة ًَچِ زّواًی ًیا ،پالى  ،147قثوِ پٌدن ٍاحس اهالى ًس پستی  ،1584643114تللي:
 021-88381771هطاخؼِ یا تِ زكتط ًوایٌسگی ضطًت تِ ًطاًی :ضْطستاى چْاض ضاُ كلسكیي ،ساذتواى ضیطِ ای قثوِ كَهاًی تاًي ضْطٍ ،احسیي اهسام
ًوایٌس .هتواؾیاى هی تَاًٌس خْت ًسة اقالػات تیطتط تا ضواضُ تللي  028-33357624زكتط ًوایٌسگی هعایسُ گصاض تواس حاغل ًوایٌس.
تثػطُ  :6الظم است زض تٌویل اٍضام ٍ تسلین پاًت ّا زهت كطهاییس پس اظ تحَیل پاًت ّا ٍ اذص ضسیس ،تؼَیؽ ،تـییط ،تاظپس گیطی ،ؿیطُ ٍ اًػطاف اظ ضطًت
زض هعایسُ پصیطكتِ ًوی ضَز.
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تثػطُ  :7هیوت كطٍش تط اساس اهساـ  10هاِّ تسٍى تْطُ تاًٌی( 15زضغس ًوس ٍ الثاهی اهساـ) تِ ضطح آگْی هعایسُ تَزُ ٍ چٌاًچِ هتواؾی ذَاّاى ذطیس
ًوسی تاضس هیوت پیطٌْازی  %5اظ هیوت پایِ تِ ػٌَاى ترلیق ًسط ذَاّس ضس.
تثػطُ  :8هلي تا ٍؾغ ٍ ضطایف هَخَز ًِ تِ سوغ ٍ ًظط هتواؾی ضسیسُ است تِ كطٍش هی ضسس ٍ كطٍضٌسُ پس اظ تٌظین هطاضزاز ّیچ گًَِ تؼْسی زض هثال
هسائل ٍ هَؾَػات هتطتثِ تِ آى ًساضز .ؾوٌاً هتواؾی هتؼْس هی گطزز زض ذػَظ ًحَُ تْطُ تطزاضی ٍ زیگط هسائل ٍ هَؾَػات هكاتن هوطضات ضْطزاضی ٍ
زیگط ساظهاى ّا ٍ هطاخغ شیطتف ػول ذَاّس ًوَز.
مادٌ َ – 6شیىٍ َای مشایدٌ:
ًلیِ ّعیٌِ ّای ػَاضؼ ضْطزاضی ،ذالكی ،هالیات تا ظهاى تطگعاضی هعایسُ ٍ اػالم ًتایح آى تِ ػْسُ هعایسُ گصاض ٍ پس اظ آى تِ ػْسُ تطًسگاى هعایسُ ذَاّس
تَزّ .عیٌِ ّای هطتَـ تِ تطگعاضی هعایسُ ضاهل ًلیِ ّعیٌِ ّای هطتَـ تِ چاج آگْی ٍ تثلیـات هعایسُ ٍ ّعیٌِ ًاضضٌاسی هلي تطهثٌای زستوعز ًاضضٌاسی
تػَضت هساٍی تِ ػْسُ تواهی تطًسگاى هعایسُ ذَاّس تَز ًِ ًوساً اظ تطًسگاى هعایسُ ٌّگام اًؼواز هطاضزاز ٍ اهؿای هثایؼِ ًاهِ ػالٍُ تط هیوت پیطٌْازی زضیاكت
هی گطزز.
تثػطُ ّ :9ط گًَِ ّعیٌِ ٍ تسّی هطتَـ تِ هلي تا ظهاى هثایؼِ ًاهِ تِ ػْسُ هعایسُ گصاض ٍ پس اظ آى تط ػْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس .ؾوٌاً ّعیٌِ ًول ٍ اًتوال
زض زكتطذاًِ اسٌاز ضسوی تالوٌاغلِ تط ػْسُ ذطیساض ذَاّس تَز.
مادٌ  -7تاریخ ي ساعت باسگشایي پامت َا:
ًویسیَى هؼاهالت هعایسُ گصاض زض ساػت  10ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخ  94/8/6تطٌیل ٍ پاًت ّای ٍاغلِ ضا هلتَح ٍ تطاساس هاًَى تطگعاضی هعایسُ ٍآئیي ًاهِ
ّای اخطایی آى ٍ ضطایف هٌسضج زض اٍضام هعایسُ ؾوي هوایسِ هیوتْای اضسال ضسُ تطضسی ٍ ،هتؼاهثاً ًسثت تِ تؼییي تطًسُ یا تطًسگاى هعایسُ تا ضػایت آییي
ًاهِ ٍ ًظط ًویسیَى هؼاهالت ضطًت سطهایِ گصاضی ضْطآتیِ اهسام ذَاّس ضس .حؿَض هتواؾیاى یا ًوایٌسُ هاًًَی ایطاى زض خلسِ تاظگطایی تا اضائِ اغل ضسیس
پاًت ّا آظاز ٍ ػسم حؿَض آًْا هاًغ تطگعاضی خلسِ هعایسُ ٍ تؼییي ًلطات تطًسُ ًوی تاضس.
اػؿای ًویسیَى هؼاهالت ضطًت اتتسا ًسثت تِ تاظگطایی پاًت (الق) هتواؾیاى اهسام هی ًوایس .هتواؾیاًی ًِ هثالؾ سپطزُ ضطًت زض هعایسُ آًْا ًوتط اظ
هیعاى هداظ تَز یا تا ضطایف هعایسُ ّورَاًی ًساضتِ تاضس اظ ضًٍس هعایسُ ًٌاض گصاضتِ ضسُ ٍ زیگطپاًت (ب) آًْا تاظ ًوی ضَز.
تثػطُ  :10تطًسُ زٍم هعایسُ زض ّط هلي ،پیطٌْاز زٌّسُ ای است ًِ تلاٍت هثلؾ پیطٌْازی ٍی تا ًلط اٍل تیص اظ هثلؾ سپطزُ ضطًت زض هعایسُ ( 5زضغس
هیوت پایِ) ًثاضس زض ؿیط ایي غَضت هعایسُ تطًسُ زٍم ًرَاّس زاضت.
مادٌ  -8مزديد یا قبًل پیشىُاد :
ًویسیَى هؼاهالت هعایسُ گصاض زض ضز یا هثَل یي یا ًلیِ پیطٌْازّا تسٍى شًط زلیل ،هرتاض است.
مادٌ  - 9مطالبٍ يجٍ سپزدٌ:
زض غَضتیٌِ تطًسُ هعایسُ پس اظ اتالؽ ًتثی ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ظطف هْلت ( )5ضٍظ ( تِ استثٌای ایام تؼكیل ) تطای اًؼواز هطاضزاز حاؾط ًطسُ یا
اظ پطزاذت هثلؾ پیطٌْازی ٍ ّعیٌِ ّای هتطتثِ اهتٌاع ًوایس ٍخِ سپطزُ هوطض زضهازُ زٍ ضطایف هعایسُ ،تِ ًلغ ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ هكالثِ ٍ ؾثف
ذَاّس ضس ٍ هَضز تِ پیطٌْاز زٌّسُ ضتثِ زٍم اتالؽ ذَاّس ضس ًِ ظطف هست پٌح ( )5ضٍظ (تِ استثٌای ایام تؼكیل) تطای اًؼواز هطاضزاز حاؾط ٍ چٌاًچِ ًلط
زٍم ًیع پس اظ اتالؽ ًتـــثی ٍ اًوؿای هْلت هوطض زض ایي هازُ حاؾط تِ اًؼواز هطاضزاز ًثاضس ٍ یا اظ ضطایف هؼاهلِ ػسٍل ًٌس ٍخِ سپطزُ ضطًت ًٌٌسُ زٍم
هعایسُ ًیع ؾثف ذَاّس ضس ٍ تؼییي تٌلیق هعایسُ تا ًویسیَى هطتَـ هی تاضس.
مادٌ  -31مطالبٍ يجٍ سپزدٌ بزودگان مشایدٌ:
تطًسگاى هعایسُ هٌلق اًس اظ تاضید اتالؽ ًتیدِ ظطف هست پٌح ( )5ضٍظ (تِ استثٌای ایام تؼكیل) تا هطاخؼِ تِ زكتط هطًعی كطٍضٌسُ ًسثت تِ پطزاذت تاهیواًسُ
ٍخِ پیطٌْازی تا احتساب سپطزُ اٍلیِ ضطًت زض هعایسُ (تا احتساب سپطزُ ضطًت زض هعایسُ) تِ حساب هعایسُ گصاض ٍ اًؼواز هطاضزاز زض ذطیس ًوسی اهسام
ًوایس .زض ذطیس ؿیط ًوس ،ذطیساض تایس ًلیِ چي ّای اهساقی تاهیواًسُ ثوي هؼاهلِ هكاتن هطاضزاز (تطخیحاً چي ّای اضائِ ضسُ غطكاً اظ ضؼة تاًي ّای ضْط
تْطاى ٍ تا ًام تطًسگاى تاضس) تِ هعایسُ گصاض تحَیل ٍ سپس ًسثت تِ اًؼواز هطاضزاز اهسام ًوایٌس زض غَضتی ًِ تطًسُ اٍل اظ تاضید اتالؽ ًتیدِ هعایسُ ظطف هست
اػالم ضسُ ًسثت تِ اًدام تؼْسات هالی ،اًدام هؼاهلِ ٍ اًؼواز هطاضزاز اهسام ًٌوایس ،سپطزُ ضطًت زض هعایسُ اٍ تِ تَسف ٍ ًلغ هعایسُ گصاض (ضطًت سطهایِ
گصاضی ضْط آتیِ) ؾثف هی گطزز ٍ زض غَضت غالحسیس زستگاُ هعایسُ گصاض هطاتة تِ ضرػی ًِ پیطٌْاز اٍ زض هطتثِ زٍم هطاض گطكتِ است اتالؽ ذَاّس ضس.
هططٍـ تط ایٌٌِ تلاٍت هثلؾ پیطٌْازی ًلط اٍل ٍ زٍم تیص اظ  % 5هیوت پایِ ًگطزز یا زض حویوت هعایسُ پیطٌْاز زٍم زاضتِ تاضس.
زض غَضتی ًِ تطًسُ زٍم ًیع اظ تاضید اتالؽ ظطف هست پٌح ( )5ضٍظ (تِ استثٌای ایام تؼكیل) ًسثت تِ اًدام هؼاهلِ ٍ اًؼواز هطاضزاز اهسام ًٌوایس ،سپطزُ ی اٍ ًیع
تِ ًلغ ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ ؾثف هی ضَز .زض غَضت ػسم ضػایت ًاهل هَاضز كَم الـــصًط اظ سَی تطًسُ (حتی اگط هسوـــت ػوسُ تؼْسات هصًَض
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ًیع اًدام ضسُ تاضس) هَؾَع اًػطاف اظ اًدام هؼاهلِ تلوی ٍ سپطزُ ًلط اٍل ٍ یا زٍم ؾثف ٍ سایط ٍخَُ زضیاكتی ٍ اسٌاز هالی اذص ضسُ پس اظ ًسط ّعیٌِ ّای
اًدام ضسُ تِ ٍی هستطز هی گطزز ٍ ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ حن ذَاّس زاضت هلي هَؾَع هطاضزاز ضا تِ اضراظ تؼسی هطوَل ضطایف ٍاگصاضی،
ٍاگصاض ًوایس .تطًسُ یا تطًسگاى زض ایي ذػَظ حن ّط گًَِ اػتطاؼ ضا تحت ّط ػٌَاى اظ ذَز سلة ٍ ساهف ٍ ؿیط هاتل استواع اػالم ًوَزًس.
تثػطُ  :11تاضید هحاسثِ ًلیِ ػولیات هالی اػن اظ ٍاضیع ّای ًوسی ٍ تسلین اسٌاز هالی اهساـ ،ضٍظ اتالؽ تطًسُ یا تطًسگاى هعایسُ هی تاضس.
تثػطُ  :12ذطیساض یا ذطیساضاى هَظق اًس ًسثت تِ اًدام تؼْسات هالی ذَز ٍ پطزاذت چٌْای اضایِ ضسُ زض ظهاى هَضز ًظط اهسام ًوایٌس زض ؿیط ایــــي غَضت
كطٍضٌسُ هحن ٍ هداظ هی تاضس ًسثت تِ ٍغَل چي ّای تحَیل ضسُ زض سطضسیس ّا هٌسضج زض هتي چي ّا اهسام ًوایس ".زض غَضت تطگطت ّط یي اظ چي
ّا تِ ّط ػلت ٍ زلیل هكاتن هازُ (11سایط ضطایف) ضطایف ػوَهی هعایسُ ػول ذَاّس ضس".
تثػطُ  :13تحَیل هطاضزاز تؼس اظ اهؿاء ذطیساض ٍ كطٍضٌسُ تَزُ ٍ تحَیل هلي زض ذطیس ًوسی ٍ اهساـ پس اظ پطزاذت حساهل  %50اضظش هؼاهلِ ٍ تا ًظط
هسیطیت اهالى ٍ تاییس هسیط ػاهل ضطًت سطهایِ گصاضی ضْطآتیِ غَضت هی پصیطز ٍ زض ذطیس ًوس هالى تحَیل هلي پس اظ زضیاكت ًل ثوي هطاضزاز ذَاّس
تَز.
تثػطُ  :14پطزاذت ّعیٌِ ّای ًاضضٌاسی ،چاج آگْی ٍ ّعیٌِ هتطتثِ تط هعایسُ تا حساًثط هؼازل  1زضغس هیوت پیطٌْازی است ًِ تَسف تطگعاض ًٌٌسُ
هعایسُ اظ تطًسُ یا تطًسگاى هعایسُ ًوسا ٍغَل ذَاّس ضس ٍ تطًسُ یا تطًسگاى زض ایي ذػَظ حن ّط گًَِ اػتطاؼ ضا تحت ّط ػٌَاى اظ ذَز سلة ٍ ساهف ٍ ؿیط
هاتل استواع اػالم هی ًوایس.
مادٌ  -33سایز شزایط:
 )1هعایسُ گصاض حن تـییط ،اغالح یا تدسیسًظط زض اسٌاز ٍ هطرػات ضا هثل اظ اًوؿای هْلت تسلین پیطٌْاز ّا تطای ذَز هحلَل هی زاضز ٍ اگط چٌیي
هَضزی پیص آیس هطاتة زض ٍب سایت ضطًت ٍ یا تِ غَضت ًتثی تِ هتواؾیاى اػالم هی ضَز زض غَضتی ًِ پیطٌْازی هثل اظ اػالم هطاتة هعتَض تسلین
ضسُ تاضس ،پیطٌْاز زٌّسُ حن زاضز تواؾای استطزاز آى ضا تٌوایس .اظ آًدایی ًِ هوٌي است تدسیس ًظط یا اغالح زض اسٌاز هطرػات هستلعم تـییط
هوازیط یا هیوت ّا تاضس زض ایي غَضت هعایسُ گصاض هی تَاًس آذطیي هْلت زضیاكت پیطٌْاز ّا ضا تِ پیطٌْاز زٌّسگاى اػالم ٍ تِ تؼَین اًساظز تِ ًحَی
ًِ آًاى كطغت ًاكی تطای اغالح ٍ تدسیس ًظط زض پیطٌْاز ذَز ضا زاضتِ تاضٌس.
 )2هطاضزاز كطٍش كوف تا تطًسُ هعایسُ هٌؼوس هی گطزز ٍ زض غَضت زاضتي ضطیي ،یي هطاضزاز تا هطرع ًوَزى هیعاى حن السْن ضطًاء هٌؼوس هی
گطزز تطًسُ هعایسُ تا تؼس اظ تسَیِ حساب ًاهل ٍ پطزاذت چي ّای اهساـ حن ٍاگصاضی هَؾَع هعایسُ یا هلي ضا تِ ؿیط ًساضتِ ٍ پس اظ ػوس هطاضزاز
تاتغ ایي تٌس ٍ ضطایف هطاضزاز ذَاّس تَز.
 )3چٌاًچِ ّط یي اظ چي ّا تِ ّط ػلت ٍ زلیلی زض تاضید هٌسضج زض آى هاتل ٍغَل ًثاضس ،هعایسُ گصاض حسة هَضز هی تَاًس تا استٌاز تِ گَاّی غازضُ
اظ تاًي هطاضزاز كطٍش ضا یٌكطكِ كسد ًوایس .تسیْی است ذطیساض حن ّط گًَِ ازػا ٍ اػتطاؾی ضا زض ایي ذػَظ اظ ذَز سلة ٍ اسواـ هی ًوایس ،زض ایي
غَضت هَضز هؼاهلِ هدسزاً زض هالٌیت كطٍضٌسُ استوطاض ذَاّس یاكت ٍ ٍی اذتیاض زاضز تِ ّط قطیوی ًِ غالح هی زاًس اظ حن هالٌیت ذَز تطای ٍاگصاضی
هَضز هؼاهلِ تِ ؿیط استلازُ ًوایس ٍ تِ اظای ّط ضٍظ تأذیط زض پطزاذت هثالؾ چي تطگطتی ،هثلـی ضا تؼٌَاى ذساضت تػَضت ضٍظ ضواض تِ ػٌَاى ذساضت اظ
ذطیساض زضیاكت ًوایس (ضطایف ذساضت هكاتن ؾَاتف ٍ تؼْسات هطاضزاز كطٍش هی تاضس) .پطزاذت ذساضت هصًَض ذللی تِ حن كسد هعایسُ گصاض ٍاضز
ًوی ًوایس.
 )4هوطضات حاًن تط ایي هعایسُ ،ضاهل ؾَاتف ،هوطضات هاًًَی ٍ آییي ًاهِ هؼاهالت ٍ ًظط ًویسیَى هؼاهالت هعایسُ گصاض تَزُ ًِ ضطًت زض هعایسُ تِ
هٌعلِ هثَل ایي هوطضات ٍ ضطٍـ زض هالة ؾَاتف ٍ آییي ًاهِ زستگاُ هعایسُ گصاض ذَاّس تَز.
ّ )5ط گًَِ تَؾیح یا تدسیس ًظط یا حصف ٍ اؾاكِ ًوَزى اسٌاز ٍ هساضى هعایسُ ٍ ًحَُ تـییط ٍ تسلین آًْا ،اظ سَی زستگاُ هعایسُ گصاض اػالم ٍ خعء
اسٌاز ٍ هساضى هطاضزاز هٌظَض ذَاّس ضس.
 )6سایط هَاضز تػطیح ًطسُ زض تطٍ ضطایف ضطًت زض هعایسُ ،تاتغ آئیي ًاهِ هؼاهالتی هعایسُ گصاض (ضطًت سطهایِ گصاضی ضْط آتیِ) ذَاّس تَز.
ایٌداًة /ضطًت  ............................................................................................................كطظًس  /تا ًوایٌسگی  ..........................................تِ ضواضُ ضٌاسٌاهِ/ضواضُ ثثت
 .........................غازضُ /ثثت ضسُ  ....................................................تِ ًسهلی/ضٌاسِ هلی.................................................................تِ ًطاًی...........................................
 ..........................................................................................................................................................تللي (ثاتت) ....................................تللي (ّوطاُ) ................................................
اػالم هی زاضم هتي چاج ضسُ زض آگْی ،ضطایف هٌسضج زض ایي كطم ٍ ًوًَِ هطاضزاز اًدام هؼاهلِ ضا ًاهال هكالؼِ ٍ هالحظِ ًوَزُ ٍ هَضز هثَل است ٍ اظ تاضید ٍ
هحل تاظگطایی ٍ اًؼواز هطازاز هكلغ ٍ هلي تِ ضٍیت ایٌداًة ضسیسُ ٍ اظ ًن ٍ ًیق آى ًاهالً آگاُ تَزُ ٍ ًلیِ تؼْسات هٌسضج زض آگْی ،تطٍ ضطایف ٍ تؼْس
ًاهِ ضطًت زض هعایسُ ،تطٍ پیطٌْاز هیوت ،هطاضزاز ،آییي ًاهًِ ،ظطًویسیَى هؼاهالت هعایسُ گصاض ،هػَتات ّیأت هسیطُ ٍ هسیطػاهل ضطًت زض هعایسُ ضا تاییس
ًوَزُ ٍ هثَل زاضم.
تاریخ:
مُز ي امضاء پیشىُاد دَىدٌ :

