بسمه تعالی
فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایهگذار واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای به بخشغیردولتی
مرمت و احیاء ،نگهداری و حق بهرهبرداری مجموعه بصیر ی هـا(  82باب خانه ) واقع در بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز

در اجرای ماده ( )72قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (، )7سازمان میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد عملیات مرمت و احیاء ،نگهداری و حق بهرهبرداری مجموعه

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

فراخوان ارائه شده) را به شرح جدول ذیل با شرایط مندرج در اسناد فراخوان به افراد واجد صالحیت واگذار نماید :
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متقاضیان شرکت دراین فراخوان ( مرحله اول ارزیابی طرح و صالحیت سرمایه گذار ) میبایست اسناد فراخوان را از تاریخ چاپ
آگهی حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  10/7939981از دفتر برنامهریزی و بودجه معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور واقع در تهران ،خیابان آزادی ،تقاطع یادگار امام یا ادارهکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان فارس ،دریافت و مدارک ذکرشده دراسناد فراخوان را حداکثر تا پایان
وقت اداری(ساعت )19933:روز دوشنبه مورخ  10/793798به

دبیرخانه مرکزی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردشگری کشور تحویل داده ،رسید دریافت نمایند.
** براساس بند 2مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ " 7931/60/60درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری
بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای واگذاری تا  13سال از زمان واگذاری یا بهره برداری ،از معافیت مالیاتی
موضوع تبصره (  )73قانون بودجه سال  7931برخوردار خواهدشد".

