
 به نام خدا

 ای منطقه نمونه گردشگری عسگرآبادگذار برفراخوان انتخاب و ارزیابی سرمایه

قانون تشکیل سازمان  8با استناد به ماده  استان گیالن در نظر دارد دستی، گردشگری و صنایعفرهنگیکل میراثاداره

 با رعایت و اداره مناطق نمونه گردشگری و نامه اجرائی نحوه ایجادمیراث فرهنگی و گردشگری و دستورالعمل و آئین

مورخ  81/19198نامه شماره براساس تفویض 91/91/88مصوب خارجی گذاری قانون تشویق و حمایت از سرمایه

با گذاری و تامین منابع سازمان و معاون سرمایه 88/84/9319مورخ  54/08/191و همچنین نامه شماره  83/83/9319

 بادآرعسگگذار در منطقه نمونه گردشگری نسبت به ارزیابی و انتخاب سرمایه ،ط وزارت متبوعها و ضوابرعایت شاخص

 اقدام نماید.

د آی)اشخاص حقیقی و حقوقی( دعوت به عمل میاندرکاران محترم صنعت گردشگری گذاران و دستلذا از عموم سرمایه

  ؛گذاری در منطقه یاد شدهمادگی برای سرمایهآبه منظور اعالم 

 عسگرآباد گردشگری نمونه منطقه برای گذارسرمایه ارزیابی و انتخاب موضوع: فراخوان -9

سال جاری برای اخذ اسناد و مدارک مرتبط به  9589/89/11بایست از تاریخمتقاضیان شرکت در فراخوان می -1

 کل به نشانی زیر مراجعه نمایند:گذاری ادارههمعاونت سرمای

دستی عصنای ، گردشگری وفرهنگیمیراث کلاداره –)ص( مقابل بیمارستان رسول اکرم –از میدان گیل باالتر –رشت -3

 gilan.mcth.ir وبسایت  893-33098543شماره تماس  -گذاریمعاونت سرمایه –گیالن استان

بایست اسناد و مدارک مورد نظر را تا پایان وقت اداری مورخ تحویل و گشایش اسناد و مدارک مرتبط: متقاضیان می -5

روز از اخذ  94کل استان گیالن تحویل نمایند. گشایش پاکات و ارزیابی مدارک حداکثر به دبیرخانه اداره 9589/81/88

 کل انجام و نتایج در تابلوی اعالنات و سایت مذکور اعالم خواهد شد.اسناد و مدارک در محل اداره

یک از  گذار هر منطقه بر اساس ارزیابی توان مالی، تجربه و آمادگی اجرای طرح هریهی است انتخاب سرمایهبد -4

ر گذار مختاکل در پذیرش و عدم پذیرش متقاضیان سرمایهانجام خواهد پذیرفت و ادارهکل دارهاین امتقاضیان از سوی 

 خواهد بود.

 مشروط، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ، فاقد مدارک الزم و مبهم وهای مخدوشنامه -0

 باشد.خب میتگذار منههای جانبی بر عهده سرمایگهی و هزینهآشایان ذکر است هزینه درج  -3

                                                           

 دستی استان گیالنگردشگری و صنایعفرهنگی، کل میراثاداره                                                         


