




 خانه سشت و خانه فشهنگ و هنشسشمایه گزاسی و مشاسکت دس پشوژه های  شناسایی آگهی فشاخوان عمومی

تا تَجِ تِ لشاس گیشی دٍ ساختواى اسصضوٌذ دس پیادُ ساُ فشٌّگی ضْش سضت ٍ ًیض ثثت ضْش سضت تِ فٌَاى ضْش خالق خَسان دس 

تا واستشی ّای فشٌّگی ٍ  ٍ ٌّش تثذیل آًْا تِ خاًِ سضت ٍ خاًِ فشٌّگساصهاى یًَسىَ، ضْشداسی سضت، عشح احیا ایي دٍ تٌا ٍ 

تا حفؼ َّیت تٌا سا دس دستَس واس خَد لشاس داد تا فالٍُ تش حفاؽت اص ایي دٍ تٌا، هَجة پَیایی فشٌّگی ٍ  ٍ پزیشایی گشدضگشی

 .گشدضگشی دس ضْش ٍ ایجاد جزاتیت تشای گشدضگشاى گشدد 

دٍ تٌای تاسیخی ٍ  تاسیخی ٍ  اضافِ فٌاٍسیْای تَهی،-دس ساستای حفاؽت ٍ استمای اسصش ّای فشٌّگی ضْشداسی سضت دس ًؾش داسد

 سا تا هطاسوت تخص خػَغی1516تا ضواسُ ثثت (ساختواى ضْشداسی سضت ٍ ساختواى استاًذاسی ساتك)هتقلك تِ خَد تا َّیت 

 .ٍ تْشُ تشداسی ًوایذ احیا هشهت ٍ (اًتمال–تْشُ تشداسی  -ساخت) BOT با یکی اص سوش های خانواده 

اص فاللوٌذاى دس ایي حَصُ  دفَت تِ . واستشی ّای پیطٌْادی تَسظ هطاٍس تِ ضشح ریل افالم ضذُ است ّضیٌِ تمشیثی هشهت ٍ

 www.invest.rasht.irاعالفات سا اص سایت سٍص تقذ اص اًتطاس آگْی فشاخَاى ضٌاسایی سشهایِ گزاس  20آیذ ؽشف هذت  فول هی

-دس صهیٌِ فشٌّگی ٍ گشدضگشی)عشح پیطٌْادی ٍ واستشی ّای هَسد ًؾش  دسیافت ٍ پشٍطُ ّا ٍ فشغت ّای سشهایِ گزاسیلسوت 

فشم ّای الف  سا دس لالة... تىویلی، فشغت هَسد ًیاص آهادُ ساصی ٍ احیا ٍ عَل دٍساى هطاسوت ، فولیات  ،، هذل هطاسوت(پزیشایی

هْش ٍ هَم ٍ پطت ًَیسی ضذُ ٍ دس پاوت ٍ ّش آًچِ وِ ًیاص تا هضیت عشح پیطٌْادی هطخع گشدد سا تِ غَست وتثی ٍ ب 

ساختواى ضْشداسی  -فشلاى تیيضْیذ وَچِ  -خیاتاى سقذی -سضت به شهرداری رشت واقع در (هطخػات ضشوت وٌٌذُ ٍ ًام پشٍطُ)

ّا تا ّذف هطاسوت تا تخص خػَغی تِ فشاخَاى گزاضتِ ضذُ ٍ عشح  الصم تِ روش است ایي ایذُ .ًوایٌذ تحَیل دتیشخاًِ  -سضت

تشگضیذُ دس وویسیَى واسضٌاسی سشهایِ گزاسی تا داسا تَدى تَجیِ هالی سشهایِ گزاسی دس فشاخَاًی هجضا ٍ دس لالة تستِ سشهایِ 

گزاسی  هذیشیت سشهایِهی تَاًٌذ تشای وسة اعالفات تیطتش تا  فاللِ هٌذاى هحتشم .گزاسی تِ فشاخَاى فوَهی گزاضتِ هی ضَد

 .تواس حاغل فشهاییذ 013-33341819ضْشداسی سضت تِ ضواسُ تلفي 

 

 

 

 :       ساختواى ضْشداسی سضت 

 ساختواى ضْشداسی               : واستشی فقلی  

 خاًِ سضت: واستشی آتی  

 هیذاى ضْذای سش پل رّاب -1هٌغمِ : ًطاًی 

 :خػات تٌای تاسیخیهص

 ضْشداسی:   هالىیت

 هتش هشتـ 1781:  فشغِهساحت 

 تَهاى 3,202,736,504:ّضیٌِ تمشیثی هشهت

 

 :                  :       ساختواى استاًذاسی ساتك

 اداسی                            : واستشی فقلی

 خاًِ فشٌّگ ٍ ٌّش: واستشی آتی 

جٌة هجتوـ فشٌّگی  –اتتذای خیاتاى سقذی  -1هٌغمِ :ًطاًی

 خاتن االًثیا
 :هطخػات تٌای تاسیخی

 ضْشداسی:   هالىیت

  هتش هشتـ 1252:  هساحت فشغِ

 تَهاى1,652,017,020:ّضیٌِ تمشیثی هشهت

http://www.invest.rasht.ir/


 

 

 ششایط عمومی ششکت دس فشاخوان

تش هثٌای عشح پیطٌْادی هطاٍس (  تاسیخی ساختواىتا دس ًؾش گشفتي َّیت )واستشی ّای پیطٌْادی خَد سا هتماضیاى تایذ  -1

 .اسائِ دٌّذ

اسٌاد هثثتِ دس خػَظ سَاتك اجشایی عشح ٍ حسي ساتمِ فولىشد ٍ ّوچٌیي تَاى هالی اجشایی هتماضیاى هی تایذ تقٌَاى  -2

 .ضوائن عشح اسائِ گشدد

دس غَست پیطٌْاد واستشی دیگش چَى  .عشح تاضذ  گشدضگشی ٍ فشٌّگیواستشی ّای یذُ پیطٌْادی هتماضیاى تا هحَسیت ا -3

 .ًیض هی تَاًٌذ عشحطاى سا اسائِ دٌّذ الاهتی

ساختواى ّا دس پیَست اسٌاد لشاس داسد ٍ سشهایِ گزاساى هی تایست فضاّای واستشی ّای پیطٌْادی هطاٍس دسّش یه اص  -4

 .ًوایٌذ واستشی ّای پیطٌْادی خَد سا تِ غَست تغییش دس واستشی هطاٍس دس فشم پیَست افالم

 :مشخصات عمومی مذ نظش طشح و ایذه

 . ٍاسد گشددووتشیي آسیة ٍ تغییش تِ ساختواى هذ ًؾش هی تایست عَسی پیطٌْاد گشدًذ وِ واستشی ّای،  -1

واستشی ّای پیطٌْادی تایذ تتَاًٌذ هَافمت هطاٍس هادس دس صهیٌِ تاصآفشیٌی ضْشداسی ٍ ساصهاى هیشاث فشٌّگی ٍ  -2

 .ًوایٌذ گشدضگشی گیالى سا وسة

 .ساصگاسی داضتِ تاضذاعشاف هحَعِ  ساختواى ٍ پیطٌْادی هی تایذ تا ضشایظ فوَهی واستشی ّای -3

تاّذف واّص آسیة ٍ تغییش دس ) تاسیسات الصم، افن اص آب ٍ گاص ٍ غیشُ  ًحَُ دستشسی تِ پیطٌْادیواستشی ّای دس  -4

 .هذ ًؾش لشاس گیشد( ساختواى

فضاّایی پس اص هشهت دٍ تٌا، هی تایست دس اختیاس ضْشداسی لشاس گیشد وِ سشهایِ گزاساى هحتشم هی تَاًٌذ هَلقیت ٍ  -5

 . هساحت آًْا سا اص هحاسثات دسآهذی خَد خاسج وشدُ ٍ واستشی تشای آى لسوت ّا پیطٌْاد ًٌوایٌذ

ضْش خالق  ،یًَسىَ  ،حشاست  ،لسوت اداسی  –فشٌّگ ٍ ٌّش  فشٌّگی دس خاًِ -ضاهل لسوت اداسی هَسد ًیاص ضْشداسی فضاّا   1-5

 هی تاضذ دس عثمِ اٍل خاًِ سضت  تاالس گفتواىٍ اتاق خثش ٍ خاًِ سضت  هی سضت دس عثمِ ّوىف ،خَسان ضٌاسی

ی هَسد ًیاص دس فضاّاجاتِ جایی لحاػ لاتل اًقغاف تَدُ ٍ سشهایِ گزاساى هتماضی هی تَاًٌذ عشح خَد سا تا  5فضاّای هَضَؿ تٌذ   2-5

 .ضْشداسی تِ لسوت دیگشی اص ساختواى پیطٌْاد دٌّذ

 :ها مستنذات موسد نیاص و نحوه اسائه آن

  .به آدسس فوق الزکش تحویل داده شود -سوص پس اص دسج آگهی 20حذاکثش -ضشوسیست مستنذات ریل دس باصه صمانی اعالمی

، اسصیاتی هالی عشح ٍ پیطٌْاد (عشح هفَْهی، ًمطِ فاص غفش ٍ تػاٍیش سِ تقذی ایذُ)هقواسی -عشح خَد ضاهل دٍ تخص فٌی -1

 . هیضاى اجاسُ هشتَعِ سا اسائِ ًوایٌذ( اًتمال-اجاسُ-تْشُ تشداسی-ساخت) BOLTهذل ٍ سال هطاسوت ٍ دس غَست افالم سٍش 

 فشم ّای تىویل ضذُ الف ٍ ب  -2

اضیاى هحتشم، تخص ّایی اص ایي دٍ تٌا وِ پس اص هشهت هی تایست دس اختیاس ضْشداسی لشاس گیشد سا هذًؾش لشاس دادُ ٍ اص فضاّای هتك: 1تزوش

 .دس خػَظ سایش فضاّا پیطٌْاد واستشی دادُ ٍ فشم ّا سا هغاتك تا آًْا تىویل ًوایٌذ. دسآهذصا خاسج ًوایٌذ

 .خَاّذ ضذ یتشسس یٌذٍ وَتاُ ضذى فشا یلفشم ب هَجة تسِ یلتىن. تاضذ یم یاسیٍ فشم ب اخت یفشم الف اجثاس: 2تزوش

 

 



 

 

ّش )فشم الف ٍ ب  سشی 2دس غَست اًتخاب ّش دٍ ساختواى، . دس غَست اًتخاب یىی اص تٌاّا فمظ فشم الف ٍ ب سا تىویل هی ًواییذ: 3تزوش

 .تىویل ٍ اسائِ گشدد( سشی تشای یه تٌا

 ریل استسایش هستٌذات الصم تِ ضشح  -3

ٍ تػَیش  (حمَلی افشاد تشای)سسوی ٍ تػَیش ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلی غاحثاى اهضای هجاص سٍصًاهِ آخشیي اساسٌاهِ، تػَیش -3-1

 (تشای افشاد حمیمی)ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلی

. گزضتِ سال10 عی ضذُ اًجام ّای گزاسی سشهایِ تِ هشتَط هستٌذات اسائِ -3-2

 ًیاص هَسد هالی هٌاتـ تاهیي ٍ تسْیالت اخز تشای تاًىْا تا هطاسوت اهىاى یا ٍ هالی تَاى تَدى داسا تِ هشتَط هستٌذات اسائِ -3-3

. الطشوِ سْن ًسثت تِ عشح تشداسی تْشُ ٍ تىویل جْت

. آگْی هَضَؿ تا هشتثظ هطاتِ تجشتِ ٍ فٌی تَاى تَدى داسا تِ هشتَط هستٌذات اسائِ -3-4

 .تشداسی تْشُگزاسی ٍ  هطاسوت، سشهایِ ًحَُ پیطٌْاد اسائِ -3-5

. تاضذ االضاسُ فَق عشحْای دس حضَس تشای گزاس سشهایِ تَاًایی تیاًگش وِ هستٌذی ّشگًَِ اسائِ -3-6

 توضیحات ضشوسی

ّا هخیش خَاّذ تَد ٍ اسائِ  ضْشداسی سضت پس اص اسصیاتی هالی ٍ فٌی پیطٌْادّای هتماضایاى ًسثت تِ سد یا لثَل آى .1

ّوچٌیي هتماضیاى حك ّشگًَِ افتشاؼ . فی هتماضیاى ایجاد ًخَاّذ وشددسخَاست ٍ ایذُ حمی جْت تشًذُ ضذى لظ

 .ًوایٌذ ّا ٍ اهتیاص هقٌَی ایذُ سا اص خَد سلة هی ّا ٍ ایذُ آتی دس خػَظ افطای عشح

 یسیَىدس ون یذُعشح تشگضهمام تشسسی عشح ّای پیطٌْادی وویسیَى واسضٌاسی سشهایِ گزاسی هی تاضذ ٍ  .2

تِ  یگزاس یِهجضا ٍ دس لالة تستِ سشها یدس فشاخَاى یگزاس یِسشها یهال یِتا داسا تَدى تَج یگزاس یِسشها یواسضٌاس

 .ضَد یگزاضتِ ماًتخاب سشهایِ گزاس  یفشاخَاى فوَم

 . گزاس آتی االًتخاب تِ ّیچ فٌَاى اجاصُ تغییش واستشی یا واّص خذهات تقْذُ ضذُ سا ًخَاّذ داضت سشهایِ .3

گزاسی ٍ جزب  اًقماد لشاسداد هستلضم عی ولیِ هشاحل اداسی ٍ لاًًَی حاون تش سشهایِتحمك ًْایی هطاسوت ٍ  .4

 .تاضذ هطاسوتْای هشدهی دس ضْشداسی سضت هی

 .ٍ ولیِ هجَصّای لاًًَی هشتَعِ ضْشداسی خَاّذ تَد تٌاآٍسدُ ضْشداسی دس ایي عشح ضاهل  .5

 .ًتخة خَاّذ تَدگزاس م یِتش فْذُ سشها ی،فشاخَاى ٍ چاج آگِ یّا یٌِّض یِول .6

 .تواس حاغل فشهایٌذ 013 -33341819  تَاًیذ تا ضواسُ هتماضیاى هحتشم دس غَست ًیاص تِ وسة اعالفات تیطتش هی     



الففرم   

در قسوت هزبَطِ ٍارد ًواییذ  ٍ در  (در صَرت بزآٍرد ٍ بزرسی قبلی)لطفا اطالعات هزبَط بِ ّز یک اس هَارد خَاستِ شذُ را 

.دگزددر قسوت پایاًی فزم درج  هَارد هَرد ًیاسصَرت ًیاس بِ تَضیحات    
  .اقاهتی ٍ سایز کاربزی ّای هَرد ًظز سزهایِ گذار باشذ -گزدشگزی پذیزایی –کاربزی پیشٌْادی هی تَاًذ شاهل کاربزی ّای فزٌّگی 

هشخصات شزکت )هشخصات کلی سزهایِ گذار  (هشخصات شزکت )هشخصات کلی سزهایِ گذار   

...............................................(حقَقی)ًام    :........................................        (حقیقی)ًام   

□خصَصی                                 □غیز دٍلتی عوَهی                   □غیز دٍلتی                       □دٍلتی:    ساختار حقَقی  

:(سزهایِ گذار/شزکت)فعالیت ّای فعلی  

 

....................................................................................................................................:.....................ًشاًی  

.......................................آدرس پست الکتزًٍیکی .........................   دٍرًگار  ........................      تلفي     

 

 بٌای اًتخابی

□ّز دٍ                                 □ساختواى سابق استاًذاری گیالى                   □ساختواى سابق شْزداری رشت   

 

:اعالم ریشفضاّای پیشٌْادیکاربزی هذًظز ٍ   

 

ریال..................................................اٍلیِحجن سزهایِ گذاری   

هاُ.........................هذت سهاى احذاث   

ًفز........................تعذاد تقزیبی اشتغال سایی   

 فضا ّای پیشٌْادی سزهایِ گذار

 حجن سزهایِ گذاری اٍلیِ بز اساس کاربزی ّا ٍ ریش فضا ّا



الففرم   

 

 رٍش هشارکت
      □   BOT  ( ُتجْیشاتی بذٍى دریافت ٍجْی بِ شْزداری ٍاگذار هی گزدد هشارکت ّوِ چیش اعن اس هٌقَل ٍ غیز هٌقَل ٍ کلیِدر پایاى دٍر) □   

 :..........................................سال پیشٌْادی

BOT (ًوی باشذ بذٍى دریافت ٍجْی بِ شْزداری ٍاگذار هی گزدددر پایاى دٍرُ کلیِ تجْیشاتی کِ قابل اًتقال )بِ شزط اهَال هٌقَل □   

 :..........................................سال پیشٌْادی

BOT بذٍى ٍ قسوتی اس اهَال هٌقَل کِ اس ابتذا هشخص است در پایاى دٍرُ کلیِ تجْیشاتی کِ قابل اًتقال ًوی باشذ )بِ شزط قسوتی اس اهَال هٌقَل

  □ (ٍجْی بِ شْزداری ٍاگذار هی گزدددریافت 

 :..........................................سال پیشٌْادی
BOLT (در پایاى دٍرُ کلیِ تجْیشاتی کِ قابل اًتقال ًوی باشذ بذٍى دریافت ٍجْی بِ شْزداری ٍاگذار هی گزدد)بِ شزط اهَال هٌقَل □   

 ............................................................................پیشٌْادیسال  

 تَضیحات



  ب فرم

در قسمت مزبًطٍ يارد وماییذ  ي در ( در صًرت بزآيرد ي بزرسی قبلی)لطفا اطالعات مزبًط بٍ َز یک اس مًارد خًاستٍ شذٌ را 

. دگزددر قسمت پایاوی فزم درج  مًارد مًرد ویاسصًرت ویاس بٍ تًضیحات    

(مشخصات شزکت) مشخصات کلی سزمایٍ گذار   

(:اشخاص حقیقی/حقًقی)وام   

(:سزمایٍ گذار/شزکت)َای فعلیفعالیت   

 

 وشاوی

 تلفه                                                ديروگار                                   آدرس پست الکتزيویکی

□خصًصی                                 □غیز ديلتی عمًمی                   □غیز ديلتی                       □ديلتی:    ساختار حقًقی  

عىًان پزيصٌ-1  

□سایز      □آمًسشی     □تفزیحی      □يرسشی     □گزدشگزی  وًع پزيصٌ-2   

شزح مختصزی اس پزيصٌ-3  

ویاسَای طزح -4  

متز مزبع....................... حذاقل متزاص مًرد ویاس    (الف  

............................(-ب  

............................. (ج  

کاربزی َای مکمل مًرد ویاس -5  

َشیىٍ َای طزح -6  

َشیىٍ ثابت شامل1-6  

ریال............................مبلغ ......        .........................(الف  

ریال.............................مبلغ.......      .............................(ب  

ریال.............................مبلغ  ........................   .............(ج  

ریال.............................مبلغ  .......................   ...............(د  



  ب فرم
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