
 ثِ ًبم ذسا                                                    

 ای منطقه نمونه گزدشگزی عسگزآبادفزاخوان انتخاب و ارسیابی سزمایه گذار بز

لبًَى تطکیل سبظهبى  8ثب استٌبز ثِ هبزُ  استبى گیالى زض ًظط زاضزغٌبیغ زستی ٍ ازاضُ کل هیطاث فطٌّگی گطزضگطی 

ثب ضػبیت  گطزضگطی ٍ زستَضالؼول ٍ آئیي ًبهِ اخطائی  ًحَُ ایدبز ٍ ازاضُ هٌبطك ًوًَِ گطزضگطی ٍ هیطاث فطٌّگی ٍ

هَضخ  89/91210ثط اسبس تفَیض ًبهِ ضوبضُ  19/12/80هػَة ذبضخی لبًَى تطَیك ٍ حوبیت اظ سطهبیِ گصاضی 

 35342/1401340ًبهِ ضوبضُ هؼبٍى سطهبیِ گصاضی ٍ  8/5/1391هَضخ  45/60/912ٍ ّوچٌیي ًبهِ ضوبضُ   3/3/1391

هَضخ  28573/14013400ًبهِ اضسبلی ثِ ضوبضُ ،  ثب ضػبیت ضبذع ّب ٍ ضَاثط ٍظاضت هتجَعٍ ٍظاضت  16/6/1401تبضید 

ًسجت ثِ اضظیبثی ٍ اًتربة سطهبیِ گصاض زض  ،سطهبیِ گصاضاى ثرص گطزضگطی(َُ ًبهِ اّلیت سٌدی ضی) 23/5/1401

 السام ًوبیس. بادآعسگر هٌطمِ ًوًَِ گطزضگطی 

اضربظ حمیمی ٍ حمَلی( زػَت ثِ ػول هی آیس ثِ )اظ ػوَم سطهبیِ گصاضاى ٍ زست اًسضکبضاى هحتطم غٌؼت گطزضگطی 

 ثِ ًطبًی ظیط هطاخؼِ ًوبیٌس :هبزگی ثطای سطهبیِ گصاضی زض هٌطمِ یبز ضسُ آهٌظَض اػالم 

زستی  ٍ غٌبیغ گطزضگطی فطٌّگی هیطاث ازاضُ کل –همبثل ثیوبضستبى ضسَل اکطم)ظ(  –ثبالتطاظ هیساى گیل  –ضضت 

 www.gchto.ir  013-33618457ضوبضُ توبس  -هؼبًٍت سطهبیِ گصاضی   –گیالى  استبى

 ػسگطآثبز گطزضگطی ًوًَِ هٌطمِ ثطای گصاض سطهبیِ اضظیبثی ٍ اًتربة :  هَضَع  فطاذَاى -1

سبل خبضی ثطای اذص اسٌبز ٍ هساضن هطتجط ثِ هؼبًٍت  27/07/1401هتمبضیبى ضطکت زض فطاذَاى هی ثبیست اظ تبضید  -2

 ًوبیٌس.ثِ ًطبًی فَق هطاخؼِ  سطهبیِ گصاضی ازاضُ کل

ثِ  06/08/1401تحَیل هساضن هطتجط : هتمبضیبى هی ثبیست اسٌبز ٍ هساضن هَضز ًظط ضا تب پبیبى ٍلت ازاضی هَضخ  -3

 ازاضُ کل استبى گیالى تحَیل ًوبیٌس. زثیطذبًِ 

اذص اسٌبز ٍ هساضن زض هحل ازاضُ کل اًدبم ٍ پس اظ پبیبى هْلت ضٍظ  15گطبیص پبکبت ٍ اضظیبثی هساضن حساکثط  -4

 اػالم ذَاّس ضس. ٍ ... سبیت هصکَض، ًتبیح زض تبثلَی اػالًبت 

، تَسط ّیئت  سطهبیِ گصاضاى ثرص گطزضگطیضیَُ ًبهِ اّلیت سٌدی ثسیْی است اًتربة سطهبیِ گصاض ثط اسبس  -5

 اًدبم ذَاّس پصیطفت ٍ ازاضُ کل زض پصیطش ٍ ػسم پصیطش هتمبضیبى سطهبیِ گصاض هرتبض ذَاّس ثَز. اضظیبثی

 هجْن ٍ هططٍط ، تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس. ،ّبی هرسٍش ، فبلس هساضن الظم ٍ زضذَاست ًبهِ  -6

 گصاض هٌرت هی ثبضس.ِ ّعیٌِ ّبی خبًجی ثط ػْسُ سطهبیسبیطضبیبى شکط است ّعیٌِ زضج اگْی ٍ  -7

                                    

 گیالى استبى زستی غٌبیغٍ  گطزضگطی فطٌّگی هیطاث کل ازاضُ                                                         
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