
 

 بسمه تعالی

 دولتی غیرای به بخشدارائیهای سرمایه های تملکواگذاری طرحگذار شناسایی و انتخاب سرمایهعمومی   فراخوان

 شهر شیراز واقع در بافت فرهنگی ـ تاریخی ( باب خانه  82 )هـا یبصیر  مجموعه برداری، نگهداری و حق بهرهمرمت و احیاء

سازمان میراث ( ،7( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )72در اجرای ماده )

مجموعه  بردارینگهداری و حق بهره ،عملیات مرمت و احیاءفرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد 

مشخصات هر پالک به تفکیک در اسناد ) واقع در بافت فرهنگی ـ تاریخی  شهر شیراز (باب خانه 72 )تعداد بصیری ها

 به افراد واجد صالحیت واگذار نماید :فراخوان را به شرح جدول ذیل با شرایط مندرج در اسناد ( فراخوان ارائه شده

 

 بینی شده درطرحکاربری پیش پروژه شهر استان
تعداد بنـا 

 )خـانه(

درصدسطوح 

 فعالیتهای مجاز

 دوره امتیاز

 )سال(

 هزینه پیشنهادی

 شیـراز فارس
 ی هامجموعه بصیر

 باب خانه( 82)

 % 2/98 11 اقامتی )هتل سنتی(

03 

 

0999//2 

 
 )میلیون ریال(

 پذیرایی و 

 سفره خانه های سنتی
9 1892 % 

 % 1398 2 مذهبی -مراکز فرهنگی 

 مراکز تفریحی

 توریستی و ورزشی
0 299 % 

بازارچه های صنایع دستی، 

 هنرهای سنتی و سوغات محلی
9 8099 % 

 % 133 82 جمع کل

 

اریخ چاپ از ترا  فراخوان اسنادبایست می ( سرمایه گذار صالحیت طرح و ) مرحله اول ارزیابی  فراخواناین متقاضیان شرکت در

میراث سازمان معاونت توسعه مدیریت  بودجهریزی و برنامهدفتر از  81939910/7 مورخ شنبهچهار روزآگهی حداکثر تا 

یراث مکل یا اداره، تقاطع یادگار امام واقع در تهران، خیابان آزادیتی و گردشگری کشور ، صنایع دسفرهنگی

تا پایان  حداکثررا  فراخواناسناد درمدارک ذکرشده دریافت و ، استان فارس، صنایع دستی و گردشگری فرهنگی

، صنایع دستی و میراث فرهنگیسازمان   دبیرخانه مرکزیبه  8937910/7مورخ شنبه دوروز  (33919)ساعت:وقت اداری

 .رسید دریافت نمایند، تحویل دادهگردشگری کشور 

سرمایه گذاری درآمدهای ناشی از " 60/60/7931اقتصادی مورخ هماهنگی عالی مصوبه شورای  2براساس بند** 

 ، از معافیت مالیاتیسال از زمان واگذاری یا بهره برداری 13واگذاری تا بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای 

 . "برخوردار خواهدشد 7931قانون بودجه سال  (73 ) موضوع تبصره


