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هشرصات اٍراق

بِ اطالع هيضسبًسٍ ،ظاضت اهَض التظبزي ٍ زاضايي زض ًظط زاضز زض اجطاي بٌدس كن تبظدطُ ك 6لدبًَى بَزجدِ سدب
 1394ول وشَض ٍ ،بِ ًوبيٌسگي اظ طدط زٍلدج ا.ا.ا .بدِ هٌظدَض تيدَيِ بدسّي لطعدي زٍلدج ،اٍضاق اجدبضُ ضا ودِ
هشرظبت آى زض ايي اطالعيِ زضا شسُ اسج ،اظ ططيك ببظاض ابعاضّبي ًَيي هبلي فطابَضس ايطاى بِ ليوج ببظاض بدب ضٍش
ثبج سفبضش ،پصيطًَُييي ًوبيس.
ًام ٍ ًَع اٍراق :اجبضُ زٍلج هطحلِ  -1ك981226

ًواز اٍراق :اجاز1

هبلغ اسوي ّز ٍرقِ 100000000:ضيب

هست اٍراق 4 :سب

ًزخ اٍراق% 18 :

هَاعس پززاذت سَزّ :ط شش هبُ يىببض

تعساز كل اٍراقٍ 500000000 :ضلِ

هبلغ كل اٍراق 50000 :هيليبضز ضيب

تاريد شزٍع ثبت سفارش1931/16/62 :

تاريد پاياى ثبت سفارش1931/16/62 :

هَضَع اًتشار اٍراق :تيَيِ هطبلببت لطعي زٍلج بب طٌسٍق حوبيج ٍ ببظًشيتگي آيٌسُ سبظ ٍ شطوج َّاپيوبيي هبّبى
ًام ًاشز :شطوج ٍاسط هبلي آشض زٍم كبب هيئَليج هحسٍز
هزكش اصلي اقاهت ًاشز :تْطاى ،بلَاض وشبٍضظ ،ذيبببى ٍضًَس ،بيبيج زٍم پالن 2
هَضَع فعاليت ًاشز :ذطيس ،فطٍش ،اجبضُ ،سبذج ٍ ايجبز زاضايي جْج اًتشبض اٍضاق بْبزاض بطاي تبهيي هبلي ططحّدبي
هبتٌي بط هعبهالت هَضَع عمَز اسالهي ،هدسيطيج ٍجدَُ حبطدل اظ اًتشدبض اٍضاق بْدبزاض ٍ اًعمدبز لطاضزازّدبي هطبَطدِ
ضطٍضي زض ضاستبي اًتشبض اٍضاق بْبزاض
ًام باًيٍ :ظاضت اهَض التظبزي ٍ زاضايي
باًي

اركاى اٍراق

ًاشز

شوارُ ٍ تاريد ثبت ًاشز 468702 :هَضخ 1393/12/03

سزهايِ ًاشز 111,111,111 :ريال

شوارُ ثبت1353/5/3-200-4 :

تاريد ثبت1353/04/30 :

هزكش اصلي اقاهت باًي :هيساى اهبم ذويٌي كضُ  -اًتْبي ذيبببى ببة ّوبيَى -ذيبببى طَض اسطافيل
ضاهي :سبظهبى هسيطيج ٍ بطًبهِضيعي وشَض
حسابزس :سبظهبى حيببطسي
هشاٍر عزضِ ٍ پذيزش :شطوج تبهيي سطهبيِ ًَيي كسْبهي ذبص .
عاهل فزٍش :شطوج وبضگعاضي تأهيي سطهبيِ ًَيي كسْبهي ذبص
عاهل پززاذت سَز :شطوج سپطزُگصاضي هطوعي اٍضاق بْبزاض ٍ تيَيِ ٍجَُ كسْبهي عبم

تْطاى ،بعضگطاُ حمبًيً ،بش زيساضشوبلي ،پالن 1
تلفيً 88786157:وببط89778232 :

No.1, Didar St, Haghani Highway, Tehran,
IRAN.
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232

طفحِ 1

تبضيد1394/12/24 :
شوبضُ/10113 :ى94/

هحسٍزيتّاي سفارشگيزي ٍ ذزيس اٍراق
حساقل حجن ّز سفارشٍ 1 :رقِ

هضارب ّزسفارش )ٍ 1 :(LOTرقِ

حساكثز ذزيس ّز شرص حقيقيً :اهحسٍز

حساكثز ذزيس ّز شرص حقَقيً :اهحسٍز

هشرصات ٍ ًحَُ پذيزًَُيسي
رٍش پذيزًَُيسي :بِ قيوت باسار با رٍش ثبت سفارش
هسيز عزضِ :شزكت تاهيي سزهايِ ًَيي
تاريد ثبت سفارش1931/16/62 :
شبكِ پذيزًَُيسي :وبضگعاضاى عضَ فطابَضس ايطاى
باسارگززاًي اٍراق :ايي اٍضاق فبلس ببظاضگطزاى بَزُ ٍ سطهبيِگصاضاى زض طَضت ٍجدَز هظٌدِ ذطيدس يدب فدطٍش هَجدَز زض
سييتن هعبهالت هيتَاًٌس اٍضاق ضا بب ليوج هظٌِ هس ًظط ذَز هعبهلِ ًوبيٌس.
شزايط پذيزًَُيسي اٍليِ ٍ ذزيس اٍراق :ذطيس اٍضاق هيتلعم ٍجَز وس هعبهالتي فعب زض سييتن شطوج سپطزُگصاضي
هطوعي اسج .عالٍُ بط آى وليِ ذطيساضاى اٍضاق هيببييج ٌّگبم ذطيس اٍضاق يه شوبضُ حيبة بدبًىي هتوطودع بدِ ّودطاُ
شوبضُ شبب وِ بِ ًبم شرض زاضًسُ ببشس ،جْج ٍاضيع سَز ٍ اطل اٍضاق اعالم ًوبيٌس ٍ وبضگعاض ًيع هديببييدج هتعبلبدب ودس
اذص شسُ ضا بِ ّوطاُ شوبضُ حيبة بِ شطوج سپطزُگصاضي اعالم ًوبيدس ٍزضآهدس /سدَز ٍ اطدل اٍضاق زض تدبضيد سطضسديس،
تَسط شطوج سپطزُگصاضي هطوعي بِ ايي حيبة ٍاضيع ذَاّس شس .شطوج سپطزُگصاضي هطوعي زضآهس /سَز ٍ اطل هبلد
زاضًسگبى اٍضالي وِ شوبضُ حيبة هتوطوع ذَز ضا اعالم ًٌوبيٌس ضا ًعز ذَز ًگِزاشدتِ ٍ بدب هطاجعدِ زاضًدسُ اٍضاق ٍ اعدالم
شوبضُ حيبة ببًىيً ،يبج بِ پطزاذج ٍجَُ هصوَض السام هيًوبيسّ.وچٌيي هحسٍزيجّبي تعييي شسُ زض ذظَص تعدساز
ٍ حجن سفبضشبت ٍ هعبهالت ايي اٍضاق زض جسٍ فَق هشرض شسُ اسج.
هعاهالت زست زٍم اٍراق :هعبهالت زسج زٍم ايي اٍضاق پس اظ اتوبم پصيطًَُييي ،زض ببظاض ابعاضّبي ًَيي هبلي فطابدَضس
آغبظ هيشَز .زاضًسگبى ٍ هتمبضيبى ذطيس هيتَاًٌس بب هطاجعِ بِ وبضگعاضاى عضَ فطابَضس السام بدِ ذطيدس يدب فدطٍش اٍضاق
ًوبيٌس .هعبهالت زسج زٍم اٍضاق زض ضٍظّبي فعبليج ببظاض فطابَضس اًجبم هيشَزٍ يه ضٍظ لبل اظ سطضسيس پطزاذج زضآهس/
سَزً ،وبز هعبهالتي اٍضاق هتَلف ٍ ضٍظ بعس اظ سطضسيس ببظگشبيي ذَاّس شس.
ًحَُ پززاذت سَز اٍراقً :بشط اٍضاق ،زضآهس/سَز اٍضاق ضا ضٍظ هبلبل هَاعس پطزاذج سَز/زضآهس ٍ اطل هبل اٍضاق ضا ًيع
ضٍظ هبلبل سطضسيس ًْبيي ،بِ حيبة شطوج سپطزُگصاضي هطوعي ٍاضيع ذَاّس ًوَز شطوج سپطزُگصاضي هطوعي ًيع ،سَز
ضا زض تبضيدّبي سطضسيس سَز بِ حيبة هتوطوعي وِ ذطيساضاى زض ٌّگبم ذطيس بطاي ٍاضيع سدَز هعطفدي ودطزُاًدسٍ ،اضيدع
ذَاّس ًوَز ٍ زض تبضيد سطضسيس ًْبئي ،هبل اطل اٍضاق بِ حيبة زاضًسگبى ٍاضيع ذَاّس شس.
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كارهشز ٍ ّشيٌِّا :وليِ وبضهعزّب ٍ ّعيٌِ پصيطًَُييي اٍضاق تَسط ببًي اٍضاق پطزاذج ذَاّس شس .لصا ودبضگعاضاىً ،ببيدس
هبلغي بببج وبضهعز اظ هشتطيبى اذص وٌٌس .وبضهعز هعبهالت زسج زٍم اٍضاق بط اسبس ًطخّبي هظَة فطابَضس اظ ذطيساضاى
ٍ فطٍشٌسگبى زضيبفج ذَاّس شس.
جسٍ زضآهس ضٍظاًِ اجبضُبْب پس اظ پبيبى زٍضُ ثبج سفبضش ٍ تعييي تبضيد اًتشبض هتعبلببً اعالم ذَاّس گطزيس.

عليرضاتوكلي كاشي
مدري ازباراهي نوين مالي
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