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مرد شیشه ای 
با چاقو به جان 

زنش افتاد 

استاندار گیالن:

تا  اواخر سال امکان پهلوگیری کشتی در منطقه  
آزاد انزلی مهیا می شود

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیالن عنوان کرد:

پرداخت سریع تسهیالت قرض الحسنه 
همگام با اقتصاد مقاومتی

3

 2016 December   13/1438 سه شنبه 23  آذر ماه 1395  | 13  ربیع االول
         سال هفدهم | شماره  4536   8 صفحه |  تكشماره 1000 تومان
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مرکز خدمات خودرویی چوکام
1 – مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین
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3 – فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا )پارس 
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سرمایه گذاری دو شرکت 
اروپایی برای تولید انرژی 

خورشیدی در گیالن

2
رییس کل دادگستری گیالن:

رفع معضل پسماندهای سراوان نیازمند عزم ملی است

گیالن امروز- مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از حضور رئیس 
جمهور در استان گیالن و منطقه آزاد انزلی برای افتتاح موج شکن های مجتمع بندری کاسپین 

در دی ماه امسال خبر داد.
اکبر ترکان ظهر دیروز در جریان بازدید از موج شکن های جدید منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: 
برخی ها معتقدند بخشی از صنایع کشور که در وضعیت راکد و متوقف هستند به سرمایه در 

گردش نیاز دارند اگر چه این کار الزمی است اما کافی نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: برخی از صنایع کشور از نظر تکنولوژی عقب هستند 
و برخی نیز بازار خوبی ندارند بنابراین سرمایه در گردش عالوه بر اینکه راه حل نیست ممکن 

است باعث اتالف منابع شود.
وی با تاکید بر اهمیت به روزرسانی تکنولوژی در تاسیسات کارخانه ها تصریح کرد: در منطقه آزاد 
انزلی کوشش بر این بوده که برخی از صنایع و تکنولوژی های کهنه رها شود و برای واحدهای 

جدید تاسیسات بخرند تا تکنولوژی آنها به روز شود.
ترکان گفت: امروز در منطقه آزاد انزلی از واحد تولیدی مواد پاک کننده، کارخانه تاسیسات 
الکترونیکی و خط تولید چاپگرهای صنعتی که با فناوری نانو کار می کنند و کارخانه چینی اوپال 

که چینی خام را طرح می زند و به بازار عرضه می کند بازدید کردیم.
تکنولوژی های کهنه  روزرسانی  به  برای  اعالم کرد: مسیری که  رئیس جمهور  ارشد  مشاور 
گشوده شده یک مسیر درست است و ما باید تکنولوژی هایی که عمر آنها گذشته را به تکنولوژی 
روز تبدیل کنیم. وی با اشاره به نقش فعال منطقه آزاد انزلی در حمایت از واحدهای صنعتی 
خاطرنشان کرد: این منطقه تا به حال ۴۸ واحد تولیدی راکد را به سمت اصالح و بهبود برده 

است که در بعضی از آنها خط تولید کاماًل عوض شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: ۱۵ دی ماه عرشه یک پست از  اسکله موج شکن 
غربی منطقه تمام خواهد شد و بعد از این سفر با اطمینان و با افتخار از  رئیس جمهور برای 

افتتاح این اسکله ها دعوت می کنم.

وی با اشاره به افزوده شدن مناطق آزاد جدید به نقاط مختلف کشور تصریح کرد: قانونی باید 
تصویب شود که الیحه آن تقدیم مجلس شده است و بر اساس آن ۷ منطقه به مناطق آزاد 
کشور اضافه می شود. مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از حضور 
رئیس جمهور در استان گیالن و منطقه آزاد انزلی برای افتتاح موج شکن های مجتمع بندری 

کاسپین در دی ماه امسال خبر داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ۲ پروژه گردشگری 
در منطقه آزاد انزلی افتتاح کرد

همچنین دو پروژه فرهنگی و گردشگری با حضور اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  منطقه آزاد انزلی در جریان افتتاح این پروژه ها اظهار 
داشت: ما در کنار پروژه های اقتصادی منطقه، پروژه های فرهنگی نیز داریم از جمله مجتمع 
بهزیستی منطقه تحت عنوان »مهر گستر« به همه توان خواهان حوزه اجتماعی خدمات رسانی 
می کند. مجید فاتحی اعالم کرد: منطقه آزاد انزلی ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۳۰۰ نفر آن 
نیاز به خدمات توانبخشی و اجتماعی دارند و این مرکز دسترسی آنها را به خدمات رسانی آسان تر 
انزلی،  آزاد  افتتاح یک خانه روستایی در منطقه  می کند. وی درباره پروژه های گردشگری و 
تصریح کرد: خانه روستایی که امروز تحت عنوان موزه مردم شناسی افتتاح شده با مبلغ ۲۴۰ 
میلیون تومان در مدت دوماه احداث شده و در پارک جنگلی چپربرد قرار داد. معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: تالش داریم بسیاری از جشنواره های 

بومی محلی خود را در این خانه روستایی برگزار کنیم.
فاتحی با تاکید بر اهمیت اشتغال زایی برای مردم منطقه تاکید کرد: خانه روستایی منطقه آزاد 
انزلی محلی برای تولید و عرضه محصوالت ارگانیک و ایجاد اشتغال برای ساکنان این منطقه 

خواهد بود.

ترکان خبر داد:

افتتاح بندر کاسپین با حضور 
رییس جمهور در دی ماه

شهرداری رشت در نظر دارد، به منظور اجرای توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و 
از عالقمندان  و عمران شهری،  توسعه  در طرح های  و حقوقی  مشارکت اشخاص حقیقی 
به سرمایه گذاری در زمینه تجمیع دکل های مخابراتی )BTS( از طریق فراخوان دعوت به 

همکاری نماید.
1. عنوان و مشخصات کلی پروژه: اجرای پروژه سرمایه گذاری و مشارکتی تجمیع دکل های 

مخابراتی )BTS( در قالب قرارداد BOLT )ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال(.
بدین وسیله کلیه شرکت های واجد شرایط دارای سوابق و امکانات و تجربیات مرتبط با موضوع 
می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 95/09/۲3 تا تاریخ 95/10/05 از 
ترافیک  کنترل  مدیریت  دفتر  به  حضوری  مراجعه  با  یا   invest.rasht.ir سایت  طریق 
شهرداری واقع در: رشت – میدان گیل – ساختمان ترمینال نسبت به دریافت اسناد اقدام 
و با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه و تکمیل و حداکثر تا پایان ساعت 13:30 
روز پنج شنبه مورخ 1395/10/۲3 به دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی رشت – خیابان 
سعدی – کوچه شهید فرقان بین – ساختمان مرکزی شهرداری تسلیم نمایند. شهرداری 
رشت پس از بررسی اسناد و مدارک تحویل شده مندرج در اسناد تحویلی و پرسشنامه ها 
براساس ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از واجدین شرایط دعوت به عمل 

خواهد آورد بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 هزینه آگهی ها به عهده سرمایه گذار برنده می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با مدیریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت به شماره تلفن 
3360973۲ – 013 یا مدیریت سرمایه گذاری شهرداری به شماره تماس 33341819 – 

013 تماس حاصل فرمایید.
سید محمدعلی ثابت  قدم

شهردار رشت

فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی سرمایه گذار

BTS در اجرای تجمیع دکل های مخابراتی

نوبت دوم
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 پیطگفتاس

 

ّوبٌّگی دًلْبی هخبثشاتی ثب هجلوبى ضْشی ٍ تولیل تؼذاد ٍ اًَاع آًْب ٍ ّوچٌیي ثْجَد سػبیت هٌظَس  ثِ

ضْشداسی ضْش سضت دس ًظش داسد دس ساستبی كشاّن هسبئل صیست هحیغی ٍ سػبیت غشكِ دس كضبی ضْشی، 

هٌظَس ثِ ٍ داسای غالحیت ػوَهی ٍ حشكِ ای آٍسدى صیشسبخت ّبی ضْش َّضوٌذ اص هتوبضیبى ٍاخذ ضشایظ 

دس عشح تدویغ دًلْبی هخبثشاتی، هغبثن ضشایظ ٍ ضَاثغی ًِ دس ایي هٌتَة، اسائِ هی  ٍ اخشا سشهبیِ گزاسی

ضشًت  استبًیطبى دػَت ثِ ػول آٍسد تب ثب هؼشكی خَد، دس اًدبم ضبیستِ ایي عشح ضَد ٍ ثِ خْت اسصیبثی ای

 ًوبیٌذ.

ی ّوبٌّگ ٍ یٌپبسچِ ثب ػٌبیت ثِ ًیبصهٌذی ّبی ضْش َّضوٌذ ثستش ایدبد ثِتػوین  سضت ضْشداسی ضْش

 یلیً بثیاسصی خْت سٌذایي  ،ضذُ اػالم ًیبصهٌذیْبیًِ ثش اسبس  ٍ هتٌبست ثب هجلوبى ضْشی گشكتِ است

ثش اسبس ٍ هخبثشاتی  سبیت ّبی تدویؼیپیوبى ًبسی ٍ سشهبیِ گزاسی دس احذاث  حَصُ دس كؼبل ّبی ضشًت

اّذاف كَم  ثب دس ًظش گشكتيّیئت هحتشم ٍصیشاى  5/7/1385هػَة  هتوبضبىآییي ًبهِ اخشایی اسصیبثی ًیلی 

هذاسى ضٌبسبیی  ٍ تَاًبییْب لیست چيٍ  سضتضْشداسی ضْش  هؼشكی ضبهل سٌذ ایي هحتَیبت ،ضذُ است تْیِ

 . ثبضذ هیاخشای ًبس تَسظ ایطبى  ضشًتْبی پیوبًٌبس ٍ ًحَُ اسائِ خذهبت ٍ

 ٍاخذ ًبسضٌبسی، اسصیبثی ٍ ثشسسی ثب سٌذ، ایي دس هَخَد كشهْبی اسسبل ٍ تٌویل اص پس ًِ پیوبًٌبساًی اص

 ثشاسبس عشح كٌی ًِ اسائِ پیطٌْبد اسائِ ثشای ثؼذ هشحلِ دس ضًَذ، دادُ تطخیع الصم ضشایظ ٍ اهتیبص حذاهل

 .آهذ خَاّذ ػول ثِ دػَتخَاّذگشدیذ 
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 اگشّوچٌیي  داضتِ ٍ تبم اختیبس پیطٌْبدات ًلیِ هجَل یب سد دس ضْشداسی سضتایي ًٌتِ ثدبست ًِ  تزًش

 ثبص دٌّذُ پیطٌْبد ّبی ضشًت اص دسیبكتیًلیِ اسٌبد  گشدیذ، لـَ آىثِ ّش دلیلی اداهِ  كشاخَاىهشحلِ اص  ّش دس

 .ضذ خَاّذً گشداًذُ
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 اطالػات کلی فشاخَاى

 –ًَچِ ضْیذ كشهبى ثیي  –سضت خیبثبى سؼذی  آدسس ٍ تلفي تواسۺ ضْشداسی سضت تشگضاس کٌٌذُۺ

 33260028سبختوبى ضْشداسی تللي 

 ( ثش اسبس عشح كٌیBTSسشهبیِ گزاسی ٍ اخشای سبیت ّبی تدویؼی هخبثشاتی ) ضشح هَضَعۺ

 سیػذ هیلیبسد سیبل 300.000.000.000 لغ تشآٍسدۺهث

 05/10/1395 تب تبسیخ 1395/09/23اص تبسیخ   هْلت دسیافت اسٌادۺ

 (13:30، )سبػت 23/10/1395پبیبى ٍهت اداسی   هْلت تحَیل اسٌادۺ

 هحل تحَیل اسٌادۺ 

 013-33609732تللي :  –دكتش هذیشیت ًٌتشل تشاكیي  -سبختوبى تشهیٌبل –هیذاى گیل سضت 

شاخَاى هی ثبیست پیطٌْبد خَد سا ثِ غَست یي پبًت سشثستِ ٍ هْش ضذُ ًِ ثش سٍی آى داٍعلت ضشًت دس ك

 هَضَع كشاخَاى، ًبم ٍ ًطبًی ٍ تللي پیطٌْبد دٌّذُ ٍ تبسیخ اسائِ پبًت ًَضتِ ضذُ، دس هْلت هوشس تحَیل ًوبیذ.

 هذت صهاى اسصیاتیۺ

 خَاّذ ضذ.  اًدبمل اسصیبثی ًیلی پیوبًٌبساى حذاًثش دس هذت دٍّلتِ پس اص  اتوبم هْلت تحَیل پبًبت، هشاح

 هؼیاسّای اسصیاتی ضاهلۺ

خذاٍل هشثَط ثِ هؼیبسّبی اسصیبثی ًیلی ٍ اهتیبص آًْب دس ایي استؼالم رًش ضذُ ٍ هتوبضیبى هی ثبیست ًسجت ثِ 

هحبسجِ اهتیبصات تٌویل ٍ اسائِ آى اهذام ًوبیٌذ. ضوٌب سٍش هحبسجِ اهتیبصّبی هشثَعِ دس خذاٍل رًش ضذُ ٍ خْت 

 دس ّش ثخص اسائِ هذاسى ٍ هستٌذات، الضاهی هی ثبضذ.

 

 اهتیبص 65 حذاقل اهتیاص قاتل قثَل خْت دػَت دس فشاخَاىۺ

 سٍش ٍصًی سٍش اسصیاتی کیفی هتقاضیۺ

تَخِ هْن: دس ایي سٍش، هدوَع ضشیت ٍصًی هؼیبسّب هؼبدل غذ دس غذ هی ثبضذ ٍ ّش هتوبضی دس اصای ّش هؼیبس، 

ثبضذ. اهتیبص ًل  50هتیبصی ثیي غلش تب غذ ًوشُ ًست هی ًوبیذ ًِ ایي اهتیبص دس اسصیبثی ّش هؼیبس ًجبیذ ًوتش اص ا

 ّش هتوبضی، هؼبدل هدوَع حبغل ضشة اهتیبص ًست ضذُ ثشای ّش هؼیبس دس ضشیت ٍصًی هشثَعِ هی ثبضذ.

 
ai   ،ٍصى هؼیبس اسصیبثی 

bi  ثب تَخِ ثِ اسٌبد اسائِ ضذُ تَسظ ًبسكشهب هطخع هی ضَد.اهتیبصًست ضذُ دس هؼیبس اسصیبثی ًِ 
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 هذاسک ٍهستٌذات الصم

 

 دس سا یبصاعالػبت هَسد ً یستثب یثبضٌذ، ه هی پیطٌْبد اسائِ ثِ هبیل اسٌبد دسیبكت اص پس ًِ ّبیی ضشًت

 .ًوبیٌذ اسسبل ضْشداسی ثِ ٍ یلتٌو  یبكتیاسٌبد دس هبلت

 اسٌبد یوِضو ثؼٌَاى سا هَاسد است الصم تٌویلی، هذاسىدٌّذُ ثِ  طٌْبدیضشًت پ اضبسُدس غَست  ّوچٌیي

 .ًوبیذ اسسبل

 :ضَد اسائِ سٌذ ایي ثِ پبسخ دس ثبیذ ریل هَاسد

 غبحجبى اهضبء هدبص ضشًت ٍ اهضبی هْش ثِ هْوَس ضذُ یلتٌو ّبیاستؼالم ٍ كشم  چبپی ًسخِ .1

 تػَیش كیص پشداختی، خْت خشیذ اسٌبد .2

 خَاست ضذُ دس كشهْبدس  تٌویلی هذاسى .3

هدَص داًص ثٌیبى، )ًوبیٌذگی، ثجت اختشاع،   استلبدُ هَسد تدْیضات ثب هشتجظ اسٌبد یب هذاسى .4

 ( ... ٍ هؼتجش ّبی گَاّیٌبهِ خَاسصهی، خطٌَاسُ

كشاخَاى ثب تبًیذ ثش سػبیت ػذم ٍخَد سَء پیطیٌِ ٍ هبًَى ضشًت دس  ثِ یلتوب ًتجی دسخَاست .5

 دس هؼبهالت دٍلتی ػذم دخبلت ًبسًٌبى دٍلت

 تـییشات ثجتی ضشًت  ًلیِتػَیش اسبسٌبهِ، آگْی تبسیس ٍ  .6

: اسائِ گَاّی اهضبی غبحجبى حن اهضب ًِ اهضبی آًْب دس اسبسٌبهِ ٍخَد ًذاسد الضاهی 1تجػشُ

 هی ثبضذ.ثذیْی است ایي گَاّی اهضبهی ثبیست تَسظ دكبتش اسٌبد سسوی غبدس ضذُ ثبضذ.

س آخشیي تـییشات ثجتی ضشًت گزضتِ ثبضذ اسائِ تأییذُ اػتجبس ػتجبت ا: دس غَستیٌِ هذ2تجػشُ 

 هجلی الضاهی هی ثبضذ.آگْی ثجتی 
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 ، ستجِ ثٌذی پیوبًٌبسی، پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ...هدَصّب تػبٍیش .7

  (حسبثشسی سبصهبى هْش ثب)تشخیحبً حذاهل پٌح سبلِ اخیش  حسبثشسی ضذُ هبلی ّبی تػَیشغَست .8

 اخیش ِهبلیبتی حذاهل پٌح سبلتػَیش اظْبس ًبهِ   .9

 تػَیش لیست ثیوِ ضص هبِّ اخیش .10

سبل  5تػَیش هشاسدادّبی هٌؼوذُ، هلبغب حسبة، تحَیل هَهت یب هغؼی پشٍطُ ّبی اًدبم ضذُ دس  .11

 ثِ ثؼذ ثبضذ( 01/01/1390)تبسیخ تحَیل هَهت پشٍطُ هی ثبیست اص  گزضتِ

 ًبس اًدبمحسي  تبییذیِ ّوشاُ ثِ ضذُ اًدبم هطبثِ ّبی پشٍطُ كْشست .12

 هشتجظتبییذیِ ّبی  ٍ تػَیش سضبیت ًبهِ ّب .13

 تػبٍیش هذاسى تحػیلی ٍ دٍسُ ّبی سپشی ضذُ تَسظ اػضب ضشًت ٍ پشسٌل ضبؿل  .14

 :تثصشُ

 :ذ گشكتٌهَسد هجَل هشاس ًخَاّ ًبسكشهبپبًبتی ًِ ثِ یٌی اص حبالت صیش ٍاغل گشدًذ، تَسظ 

 ُ ثبضٌذ.پبًبتی ًِ ثِ غَست هجْن یب هطشٍط اسائِ ضذ  -

 پبًبتی ًِ ثِ غَست ًبهع اسائِ ضذُ ثبضٌذ. -

چٌبًچِ پبًت اسصیبثی ًیلی، سَْاً یب ػوذاً ٍ ثِ ّش دلیل ثِ ؿیش اص هحل كَم اسسبل ٍ تسلین گشدد،   -

پیطٌْبدات هزًَس، تحَیل ًطذُ تلوی خَاّذ ضذ ٍ ّیچگًَِ هسئَلیتی دس ایي خػَظ هتَخِ دستگبُ 

 .، ًخَاّذ ثَدًبسكشهب

تی ًِ پس اص تبسیخ هزًَس ثِ ًبسكشهب اسسبل گشدد ٍ یب اص عشین پست ثؼذ اص تبسیخ هوشس تحَیل گشدد، ثِ پبًب -

 .تشتیت اثش دادُ ًوی ضَد

 كشاخَاىػذم سػبیت الضاهبت اسٌبد  -

سا ًِ دس ثٌذّبی ایي دستَسالؼول رًش ضذُ، ثذٍى تـییش، حزف  كشاخَاىثبیذ توبم اسٌبد ٍ هذاسى  هتوبضی -

ى ضشط دس آى تٌویل، تٌظین، هْش ٍ اهضبء )استلبدُ اص هْش اهضبء هدبص ًوی ثبضذ( ًوَدُ ٍ ثِ ٍ یب هشاسداد

 .ًبسكشهب تسلین ًوبیذ

ٍ ًحَُ تـییش ٍ تسلین آًْب دس  كشاخَاىّشگًَِ تَضیح یب تدذیذ ًظش یب حزف ٍ اضبكِ ًوَدى اسٌبد ٍ هذاسى  -

 .هٌظَس خَاّذ ضذ كشاخَاىهذاسى اػالم ٍ خضء اسٌبد ٍ  ًبسكشهبهْلت هوشس ًتجبً اص سَی 
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دسغذ سْبم آى ضشًت ّب سا دس  50تٌْب ثب ضشًت ّبیی هدبص است ًِ حذاهل  هتوبضیهطبسًت هذًی  -

 ّوچٌیي هطبسًت ًبهِ هی ثبیست پس اص تٌظین دس دكتشاسٌبد سسوی ثجت ضذُ ثبضذ..اختیبس داضتِ ثبضذ

اسصیبثی، ثشگطت ٍ ًپی ثشداسی اص هذاسى ٍ  ثب تَخِ ثِ آییي ًبهِ هستٌذ سبصی پس اص تحَیل پشًٍذُ  -

 .هستٌذات تحَیلی اهٌبى پزیش ًوی ثبضذ

خؼلی یب خالف ٍاهغ هیجبضذ ایي  هتوبضیهحشص گشدد اعالػبت اسائِ ضذُ تَسظ  ًبسكشهبدس غَستیٌِ ثشای  -

 .هیگشددهتوبضی اهش هٌدش ثِ سد غالحیت 

 

 سفغ اتْام دس پیطٌْادات 

 

دسخَاست  هتوبضبىثِ غالحذیذ خَد ثشای اسصضیبثی دهین تش اسٌبد اص ّش یي اص هی تَاًذ  ًبسكشهبدستگبُ  -

 سكغ اثْبم سا ثٌوبیذ. ّش ًَع دسخَاستی ثشای سكغ ٍ هَاسد اثْبم ثبیذ ثػَست ًتجی ثبضذ.

، اعالػبت دسخَاست ضذُ ثشای سكغ اثْبم سا دس تبسیخ ٍ صهبى هطخع ضذُ اسائِ ًٌوبیذ، اسٌبد هتوبضیاگش  -

 .شدٍد خَاّذ ضذه اسسبلی
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 اٍل تخص

 ٍ ضشح کلی پشٍطُ ٍظایف ضشح، ضْشداسی هؼشفی
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 یفضْشداسی ٍ ضشح ٍظا هؼشفی( ۱-۱

 

هذیشیت اهَس ٍ سػبیت هَاًیي هشتجظ ثب ضْش، تَسظ ًلیِ اكشاد حویوی ٍ حوَهی دس ًظبم ضْشی ثِ 

ٍ ػٌبیت ثِ سكبُ ٍ سالهت گًَِ ای ًِ هَخت تضییغ حوَم سبیشیي ًطَد ثش ػْذُ ضْشداسی ثَدُ 

اًدبم ضْشداسی  یاّذاف اسبسضْشًٍذاى اٍلَیت اثتذایی سا دس ایي ًظبم ثِ خَد اختػبظ دادُ است. 

تبهیي ، یسضذ ٍ تَسؼِ اهتػبدصیشثٌبی ي یٍ تبه یثبداًآ، ػوشاى ٍ ضْشبص دس یهَسد ً ییش ثٌبیاهَسص

 یداخل یّب یِ گزاسیخزة سشهبذ سبصًذُ، یدبد اضتـبل هلیاصیشسبخت ّبی غٌؼت گشدضگشی، 

ت یاص هَهؼ یٍ ثْشُ ثشداس یلیغ تجذیغٌب یٍ ساُ اًذاص یغٌؼت یذ ًبالّبتَلی هوذهبت تذاسى ،یٍخبسخ

 ثبضذ. ی ه ضْش سضت یاختػبغ یّب

ضْشداس هحتشم ضْش اداسُ هی ضَد ًِ دس ساستبی تػویوبت ضَسای ضْش تَسظ  سضت،ضْشداسی ضْش 

 ،ییاخشا یي سٍضْبییق ضبهل تؼیي ٍظبیسئَس ا ٍ هَاًیي ضْشداسی ّب ثِ اًدبم اهَس، اّتوبم هی ٍسصد.

سبهبى دّی هجلوبى ضْشی ٍ سػبیت هَاًیي سبخت ٍ سبص  ًحَُ ٍ ػَاسؼ ٍغَل یچگًَگ هشاسدادّب، اًؼوبد

، استلبدُ ضْش یاساض یي ًحَُ ًبسثشییتؼدس هوبثل ي یّوچٌ ى ٍ سشهبیِ گزاساى هی ثبضذتَسظ ضْشًٍذا

 ت داسد. یهسئَل، هػَة ییاخشا یي ًبهِ ّبییآ آًْب ثشحست هبًَى ٍ یب ٍاگزاسیٍ كشٍش ٍ  یاص هٌبثغ هل
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 پشٍطُ ریٌفؼاى( ۱-۲

 

 تَضیحات ًام
 ًبسكشهب سضت  ضْشداسی ضْش

 بٍس ٍ ًبظشهط ضشًت هْشپشداص ًیص

 هػشف ًٌٌذُ اپشاتَسّبی تللي ّوشاُ

 ثْشُ ثشداساى ًْبیی ضْشًٍذاى

 پشٍطُ کلی ضشح( ۱-۳

 

ًلیِ تدْیضات ٍ لَاصم، ، سشهبیِ گزاسی ٍ اخشای سبیت ّبی تدویؼی هخبثشاتی ثِ ّوشاُ اص ایي پشٍطُ ّذف

هی ًیبصهٌذی ّبی ایطبى، اػن اص ثشم، خْت استوشاس ثذٍى دؿذؿِ اپشاتَسّبی تللي ّوشاُ ٍ ثب دس ًظش گشكتي توب

سائِ خذهبت ٍ سشٍیس تللي ّوشاُ ًَلیٌگ، حلبظت كیضیٌی ٍ ... خْت هستوش ًوَدى تدْیضات ثِ هٌظَس ا

 تَسؼِ ًگبُ ثب( یت، ثش ػْذُ خَد اپشاتَس هی ثبضذتبهیي تدْیضات هخػَظ ّش اپشاتَس خْت استوشاس دس سب)

ًَسی هَخَد دس  كیجشثَخَد آهذُ سا ثب  صیشسبخت ثتَاى ثؼذی كبصّبی دسضٌلی ًِ  ثِ ثبضذ، هی آیٌذُ دس ثخطی

ٍ یب كیجش ًَسی ای ًِ دس آیٌذُ ثَخَد خَاّذ آهذ( ثذٍى ایدبد خلل دس هجلوبى ضْشی ٍ اًدبم ػولیبت ضْش )

ًلیِ ثْشُ گیشی  اهٌبىاٍال  ثِ ایي تشتیت ػوشاًی خذیذ دس سبیت تدویؼی، تشًیت ًوَدُ ٍ ثْشُ ثشداسی ًوَد.

 PAP ،ISP ،PSP ،FCPاپشاتَسّب اص صیش سبخت تبسیس ضذُ ثَخَد آهذُ، ثبًیب اهٌبى ثْشُ گیشی ضشًت ّبی 

 ( هی ثبضٌذ ٍخَد داضتِ ثبضذ.Point to Pointٍ اداسات ٍ سبصهبى ّبیی ًِ ًیبصهٌذ اتػبالت ًوغِ ثِ ًوغِ )
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 دٍم تخص

 دٌّذُ یطٌْادضشکت پٍ تَاًاییْای هطخصات 
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سشهبیِ گزاسی  صهیٌِ دس دٌّذُ پیطٌْبد ضشًت اسصیبثی ًیلی تؼییي ثوٌظَس ثبیست هی ثخص ایي دس

 ثِ الصمسبیت ّبی تدویؼی هخبثشاتی،ًلیِ چي لیست ّبی پیَست تٌویل گشدد.  تبسیسٍ  سبختهتٌبست ثب 

ی خْت اًتخبة ًْبیی اص هیبى ثَدُ ٍ لیست ًَتبّ هؼیبسّب ّویي هجٌبی ثش آهذُ ػول ثِ اسصیبثی ًِ است رًش

 .ضشًت ًٌٌذگبى استخشاج خَاّذ ضذ

 ثؼٌَاى سا هَاسد ضشًت آى است الصم تٌویلی، عشح اسائِ ثِ دٌّذُ پیطٌْبد ضشًت تطخیع غَست دس: تجػشُ

 .ًوبیذ اسسبل اسٌبد ضویوِ

 

 دٌّذُ پیطٌْاد ضشکت هطخصاتفشم  

 

 .ضَد دسج دٌّذُ پیطٌْبد ضشًت هطخػبت ثبیست هی كشم، ایي دس

 

ضذُ )سٍصًبهِ   ًِ دس اثتذا خَاستِ ضذُ خْت احشاص غحت اعالػبت اسائِ هثجتِ اسٌبد یًِل هیگشدد تبًیذ هدذدا

 .گشدد اسائِ پیَست ثِ ثبیذ...(  ،هشتجظ هدَصّبی تػَیشًلیِ تـییشات، ی،سسو
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 ضشکت ػوَهی هطخصات

 ضشًت ًبم
 

 تبسیس سبل
 

 ضوبسُ ٍ هحل ثجت
 

 لیضٌبسِ ه
 

 ًذ اهتػبدی
 

 هذیشػبهلًبم 
 

 اسبهی ّیئت هذیشُ
 

 هدبص اهضب غبحجبىاسبهی 
 

 هشتجظ ّبی هدَص
 

 ًطبًی
 

 توبس تللي
 

 الٌتشًٍیي پست
 

 سبیت  ٍة
 

 ًوبیٌذُ ضشًت دس پشٍطُ
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 خذٍل هؼیاس اسصیاتی ٍ ضشیة ّش هؼیاس

 (ai) ٍصى هؼیاس ػٌَاى هؼیاس اسصیاتی سدیف

 ۶۱ ٍ سشهایِ گزاسیتَاى هالی  ۱

 ۱۶ تدشتِ ٍ ساتقِ اخشایی  ۲

 ۶ حسي ساتقِ دس کاسّای قثلی ۳

 ۴ تَاى تدْیضاتی ۴

 ۱۴ تَاى فٌی ٍ تشًاهِ سیضی ۵

 ۱۱۱ خوغ کل ضشیة ٍصًی هؼیاسّا

 

  : ِت ٍصًی هشثَعیحبغل ضشة اهتیبص ًست ضذُ ثشای ّش هؼیبس دس ضشهدوَع اهتیبص ًلی اسصیبثی  

 اهتیبص 65بثل هجَل : حذاهل اهتیبص ه 

  اص ّشًذام اص سدیق ّبی خذٍل كَم الضاهی است دس ؿیش ایٌػَست اهتیبص آى 50ًست اهتیبص حذ اهل %

 سدیق غلش هٌظَس هی ضَد

  ًلیِ هشاسدادّبی هَسد دسخَاست دس ضشح سدیق ّبی خذٍل كَم ًِ دس اداهِ ثِ آًْب اضبسُ خَاّذ ضذ

ثبضذ( اسائِ  01/01/90پشٍطُ ثؼذ اص  ٍ یب تحَیل هَهت تبسیخ اتوبمسبل اخیش ثبضٌذ )  5ثبیستی هشثَط ثِ 

دكتش اسٌبد سسوی غَستدلسبت تحَیل هَهت ٍ هشاسداد ّب، سضبیت ًبهِ ًبسكشهب  تَسظتػَیش ثشاثش اغل 

 ٍ سبیش هذاسى دسخَاستی الضاهیست دس ؿیش ایٌػَست اهتیبصی تؼلن ًوی گیشد. 
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 (a۱=۶۱)                                                                              (تَاًایی هالی ٍ سشهایِ گزاسی۱

 تَاى هالی

 ضشح سدیف
حذاکثش 

 اهتیاص

اظْاس 

 هتقاضی

اهتیاص اخز 

ضذُ پس اص 

 تشسسی

۱ 

 الف
پٌداُ تشاتش هالیات هتَسط ساالًِ یا ّفتاد تشاتش تیوِ تاهیي 

 ضذُ اختواػی قطؼی یا ػلی الحساب پشداخت

۲۵ 

  

 ب
سِ تشاتش دسآهذ ًاخالص ساالًِ هستٌذ تِ صَست ٍضؼیت ّای 

 قطؼی یا هَقت
  

 ج
پٌح تشاتش داسایی ّای ثاتت هستٌذ تِ اظْاس ًاهِ سسوی یا 

 یا دفاتش قاًًَی  گَاّی تیوِ داسایی
  

۲ 

 هثلغ سشهایِ ثثتی

اهتیاص، هؼادل ّش پٌداُ هیلیاسد سیال پٌح اهتیاص) کوتش اص پٌح    ۱۵

 صفش دس ًظش گشفتِ هی ضَد(

۳ 

 حدن پشٍطُ ّای تا هذل سشهایِ گزاسی

ّش سی هیلیاسد سیال یک اهتیاص ) کوتش اص پاًضدُ اهتیاص، هؼادل    ۴۱

 صفش دس ًظش گشفتِ هی ضَد(

۴ 
تاییذ اػتثاس اص سَی تاًک ٍ یا هَسسات هالی ٍ اػتثاسی 

 ُ هَضَع فشاخَاىتا سقف هثلغ تشآٍسد ضذ هؼتثش
۲۱   
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 تزکشاتۺ

حذاهل دس پٌح سبل اخیش( ثِ ًبسكشهب اظْبس ًبهِ هبلیبتی تبییذ ضذُ ) حسبثشسی ضذُ ٍ یبالصم است اسٌبد  -

 تحَیل ضَد.

 .اًتخبة ًوبیذ هی ثبیست كوظ یٌی اص هَاسد الق، ة یب  ج سا  هتوبضی 1 دس خػَظ سدیق

َاكوتٌبهِ ًِ ضبهل هَضَع، هذت، هجلؾ ٍ تبسیخ اثالؽ اسایِ تػَیش هشاسداد ) ه 3دس خػَظ سدیق  -

 هشاسدادثبضذ( الضاهی هیجبضذ. 

 یي ّلتِ هجل اص آخشیي هْلت اسائِ اسٌبدهٌتْی ثِ  هتوبضیهبِّ  6ػالٍُ ثش هَاسد كَم، گشدش حسبة  -

سٌبد خضاًِ ّوچٌیي هدوَع هبًذُ حسبة، اٍسام هطبسًت ٍ ا ) ثبضذ ثبیذ اص هجلؾ دٍ ّضاسهیلیبسد سیبل ثیطتش

دس ؿیش ایي غَست، ّیح اهتیبصی  هتوبضی دس دٍسُ كَم هی ثبیست حذاهل هجلؾ سیػذ هیلیبسد سیبل ثبضذ(

 .تؼلن ًوی گیشد هتوبضیاص خذٍل تَاى هبلی ثِ 
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 (a۲=۱۶)                ( تدشتِ ٍ سا تقِ اخشایی                                                                ۲          

 اػالم ضذُ هتقاضی اهتیاص کاهل ضشح سدیف
اهتیاص پس اص 

 تشسسی

۱ 

 تؼذاد سایتْای هخاتشاتی اخشا ضذُ 

 سال اخیش( ۵) 

 اهتیاص ۱۳ّش پٌداُ سایت    ۶۵

اهتیاص، هؼادل صفش دس ًظش  ۱۳)کوتش اص 

 گشفتِ هی ضَد(

۲ 

قشاسداد سشهایِ گزاسی دس سایت ّای 

 سال اخیش( ۵شاتی )هخات

 اهتیاص پٌحهیلیاسد سیال  ّطتادّش    ۳۵

اهتیاص، هؼادل صفش دس ًظش  پٌح) کوتش اص 

 گشفتِ خَاّذ ضذ(

 

  ثِ غَست ضویوِ اسائِ گشدد. كَمتػَیش ًلیِ هشاسدادّبی هشتجظ ثب خذٍل 

 .تبسیخ غَست خلسِ تحَیل هَهت سبیتْبی اخشا ضذُ هالى اسصیبثی هی ثبضذ 
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 (a۳=۶)                                                                          ( حسي ساتقِ دس کاسّای قثلی۳

 اهتیاص کاهل ضشح سدیف
اػالم ضذُ 

 تَسط هتقاضی

اهتیاص پس اص 

 یشسسی

۱ 

یش اص  سضایت ًاهِ اص کاسفشهاّای قثلی)غ

   ۳۱ پشٍطُ ّای هطاتِ(

 تیاصاه پٌحّش سضایت ًاهِ 

۲ 
 سضایت ًاهِ دس پشٍطُ ّای هطاتِ

۵۵   
 اهتیاص یاصدُّش سضایت ًاهِ 

   ۱۵ داسا تَدى ستثِ تٌذی ۳

 

 .سضبیتٌبهِ غشكبً ثب تبییذ ثبال تشیي هوبم ًبسكشهب هبثل هجَل خَاّذ ثَد 

 ثِ غَست ضویوِ اسائِ گشدد. كَم تػَیش سضبیت ًبهِ ّبی هشتجظ ثب خذٍل 

 ثِ غَست ضویوِ اسائِ گشدد.اص هشاخغ ری غالح ثٌذی  ستجِجظ ثب تػَیش هذسى هشت 

 .پشٍطُ ّبی احذاث سبیتْبی هخبثشاتی هطبثِ هحسَة هی گشدًذ 
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 (a۴=۴)( تَاى تدْیضاتی                                                                                                 ۴

 اهتیاص ضشح سدیف

 کاهل

اػالم ضذُ 

 تَسط هتقاضی

اهتیاص پس 

 اص تشسسی

   ۳۱ تَلیذ دکل خط کاهل داسا تَدى ۱

   ۳۱ تَلیذ کاًکس خط کاهل داسا تَدى ۲

   ۲۱ (خْت ًصة دکلتي ) ۲۵خشثقیل حذاقل  داسا تَدى ۳

   ۱۱ (خْت ًصة کاًکستي ) ۱۵خشثقیل حذاقل  داسا تَدى ۴

   ۱۱ خْت تتي سیضی پوپ، داسا تَدى ۵

 

 اخبسُ ًبهِ هؼتجش،سٌذ  ،تػَیش هستٌذات هشتجظ ثب خذٍل كَم ضبهل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی خظ تَلیذ

هبلٌیت  ٍ گَاّیٌبهِ ّبی غٌؼتی ٍ تدْیضات ٍ هبضیي آالت ًِ ثِ ًبم ضشًت ٍ یب یٌی اص اػضبء 

 هی ثبیست ثِ غَست ضویوِ اسائِ گشدد. ،ّیبت هذیشُ هی ثبضذ

 ًهبُ اػتجبس داضتِ ثبضٌذ. 12جٌذی اسٌبد ثبیستی تب اخبسُ ًبهِ هغبثن صهب 

  .ثشای احشاص َّیت اكشاد دس پست ّیبت هذیشُ اسائِ آگْی آخشیي تـیشات الضاهیست 
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 (a۵=۱۴)( تَاى فٌی ٍ تشًاهِ سیضی                                                                                  ۵

 هتیاص کاهلا ضشح سدیف
اػالم ضذُ 

 هتقاضی

اهتیاص پس اص 

 تشسسی

 کاسکٌاى کلیذی ۱
 تش اساس خذٍل ۴۵

۵-۱ 
  

 تؼذاد پشٍطُ ّای هطاتِ ۲
 تش اساس خذٍل  ۱۱

۵-۲ 
  

 کٌتشل پشٍطُ ۳
 تش اساس خذٍل۴۵

۵-۳ 
  

 ( خذٍل کاسکٌاى کلیذی۵-۱

  
 کاسضٌاس تشق

 ًفش( ۳)

 تکٌسیي تشق

 ًفش( ۳)

 کاسضٌاس ػوشاى

 (ًفش ۳)

 تکٌسیي ػوشاى

 ًفش( ۳)

 کاسضٌاس صٌایغ

 ًفش( ۳)

 ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ سال ۳-۵تدشتِ 

 ۵تدشتِ تیص اص 

 سال
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

 ( خذٍل تؼذاد پشٍطُ ّای هطات۵-۲ِ

 اهتیاص کاهل ضشح سدیف
اػالم ضذُ 

 تَسط هتقاضی

اهتیاص پس اص 

 تشسسی

1 
 پشٍطُ ّای هطاتِ دٍ سال اخیش

۱۱ 
  

   تیاصاه ۲ پشٍطُّش 
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 ( خذٍل کٌتشل پشٍط۵-۳ُ

 اهتیاص کاهل ضشح سدیف
اػالم ضذُ 

 تَسط هتقاضی

اهتیاص پس اص 

 تشسسی

 
 ۵تؼذاد پشٍطُ ّای اًدام ضذُ 

 ۴۵ سال اخیش تذٍى تاخیش
  

   اهتیاص ۵ پشٍطُّش  

 

 .اسبهی ًبسًٌبى ًلیذی ثِ ّوشاُ تػبٍیش هذاسى تحػیلی ٍ سَاثن ضـلی اسائِ گشدد 

 دس ؿیش ایي غَست اهتیبص آى سدیق  ًلش ًبسضٌبس دس ّش صهیٌِ الضاهی هی ثبضذ. 2هل هؼشكی حذا

 غلش هٌظَس هی ضَد.

  30دس غَست استلبدُ اص اكشاد ّوٌبس ثِ غَست پبسُ ٍهت ثب اسائِ تػَیش هػذم هذسى تحػیلی %

 اهتیبص سدیق تؼلن هی گیشد.

 .لیست ثیوِ ضص هبِّ اخیش اسائِ گشدد 

o  ّش یي اص ًبسًٌبى ًلیذی دس لیست ثیوِ، تػَیش هشاسداد استخذاهی دس غَست ػذم ٍخَد

 كشد هَسد ًظش اسائِ گشدد.

  ِتػَیش پشٍطُ ّبی رًش ضذُ ثِ ّوشاُ ثشًبهِ صهبى ثٌذی تبییذ ضذُ تَسظ ًبسكشهب ٍ غَستدلس

 تحَیل هَهت)دس غَست اتوبم پشٍطُ( اسائِ گشدد.

  ثبضذتبسیخ غَست خلسِ تحَیل هَهت هالى اسصیبثی هی. 

 .پشٍطُ ّبی احذاث سبیتْبی هخبثشاتی هطبثِ هحسَة هی گشدًذ 

 تطخیع ػذم تبخیش ثِ هٌظَس  تػَیت ضذُ ًبسكشهب ٍ سبیش هذاسى الصم  اسسبل گضاسش تأخیشات

 ، الضاهی هی ثبضذ.ؿیش هدبص پشٍطُ ّب

 

 



 فرم پروژه های پنج سال گذشته

 ارسال فرم: نام متقاضی:                                                                                                             تاریخ                              

 نام کارفرما ردیف
 فرد مطلع

 تلفن ناظر نظارتینام دستگاه  قراردادمبلغ  موضوع قرارداد تلفن کارفرما
 سمت نام و نام خانوادگی

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضا مجاز      مهر و امضا



 فرم تعداد پرسنل

 کد ملی سال تولد نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی

سابقه 

 کار
 عنوان شغلی

نام دوره های 

 گذرانده شده مرتبط

عنوان پروژه هایی که با شرکت 

 همراهی داشته اند

         

 

         

 

         

 

         

 

         
 
 

         
 
 

 

 

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضا مجاز     مهر و امضا



 فرم سوابق قراردادهای متقاضی

 شماره قرارداد: نام کارفرما:

 تاریخ اتمام: تاریخ شروع:

 مدت نهایی قرارداد در صورت افزایش احتمالی: مدت اولیه قرارداد:

 مبلغ نهایی قرارداد)ریال(: مبلغ اولیه قرارداد)ریال(:

 وضعیت تضامین: مبلغ تضمین )ریال(:

 اجرای پروژه:موضوع قرارداد و محل 

 وضعیت قرارداد و درصد پیشرفت:

 نشانی کارفرما/ مسئول یا مقام مرتبط/ تلفن:

 

 

 مشاور یا دستگاه نظارت/ تلفن:

 

 

 این قسمت توسط مدیر دستگاه مرتبط در سازمان کارفرما تکمیل و گواهی می گردد.

 ضعیف          متوسط            خوب           عالی        ت اجرای کار: کیفی

 زمان بندی و اجرای به موقع تعهدات: 

 قرارداد دارای ......... روز تاخیر غیر موجه بوده است.               قرارداد تاخیر غیر موجه نداشته است

 ضعیف         متوسط            خوب           عالی         کفایت نیروی فنی:  

 کارفرما:مهر و امضای 

 

 

 این قسمت توسط کمیته فنی پس از بررسی و بررسی مدارک و استعالم از کارفرما تکمیل می گردد.

 ضعیف        متوسط              خوب           عالی         کفایت نیروی فنی:  

 ضعیف        متوسط              خوب          عالی          یت اجرای کار: کیف

 رای به موقع تعهدات:زمان بندی و اج

 قرارداد دارای ......... روز تاخیر غیر موجه بوده است.      امتیاز      ۱قرارداد تاخیر غیر موجه نداشته استهر 

 برای موارد تاخیر غیر موجه، بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

 افزایش(*)مدت اولیه قرارداد((( = امتیاز+ درصد ۱* ) مدت زمان انجام کار/ ))۱
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