
 گذار سرمایهطرح و جذب شناسایی  (ارزیابی کیفی) آگهی فراخوان عمومی

اشتغال زایی، ایجاد درآمد پایدار و در پیشبرد طرح های سرمایه گذاری و رساندن فرایند به انعقاد قرارداد و اجرای آنها با هدف احداث پروژه های مشارکتی با رویکرد گردشگری، به منظور  دارد نظر در رشت شهرداری

 زمان لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از .اجرایی نمایدذیل را به روش های متداول مشارکتی با سرمایه بخش خصوصی طرح های نهایت رونق اقتصادی شهر، عناوین 

دوشنبه  پایان وقت اداری اکثر تا اسناد ارزیابی کیفی می بایست حد .ای مردمی شهرداری مراجعه نمایندبه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ه 42/4/79مورخ دوشنبه پایان وقت اداری این فراخوان حداکثر تا  انتشار

محل سازمان سرمایه -7طبقه در  8/3/79مورخ روز سه شنبه بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی . در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد 9/3/79مورخ

 . برنامه ریزی شده استگذاری 

 پیشنهادی روش مشارکتی آدرس عنوان رویکرد ردیف
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 : توضیحات ضروری

 .شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار می باشد ردیف بعدی 12ارگان های غیر شهرداری، فراخوان فقط شناسایی سرمایه گذار و اخذ طرح های پیشنهادی بوده، لیکن برای  و تاییدبا توجه به اخذ مجوز  1در خصوص ردیف     -

 .نداشته و می توانند طبق عالقه مندی و تخصص خود ورود بفرمایندمتقاضیان محترم محدودیتی به لحاظ شرکت در یک یا چند عنوان را        -

 شنهرداری  درخواسنت شنرکت در فراخنوان و  بنت آن در اتوماسنیون سنازمان سنرمایه گنذاری         بنا در دسنت داشنتن     ،دریافت اسنناد ارزینابی کیفنی و اطالعنات اولینه پنروژه       برای توانند می محترم متقاضیان

بننه آدرس ایمیننل  معرفننی نامننهپننس از ارسننال  یننا و 8طبقننه ( بننه بلننوار نمنناز ینننبش انصننار) سیسنناختمان تننند -نییکوچننه مهننرآ -گلبنناغ نمنناز -رشننت :مسننتقیما از آدرس مسننتندات مربوطننه رارشننت، 

invest.rasht@gmail.com از طریق وب سایت سازمان به آدرس: www.investinrasht.ir  دریافت نمایند .  

 ب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناس

         ........................... :جهت کسب اطالعات بیشتر تلفن های سازمان شماره . خواهد آمد
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