
 

 

 

  و شناسایی جذب سزمایه گذارفزاخوان آگهی 
اظ عطیق تطگعاضی زض قالة سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت  اًجام پطٍغُ شیلشْطزاضی اضاک زض ًظط زاضز ًسثت تِ ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی 

 . شیصالح تا هٌاسة تطیي پیشٌْاز اقسام ًوایس اشراص حقیقی ٍ حقَقی ػوَهی تِفطاذَاى 
 

 -ضیال 000/000/800/1تطآٍضزی تالؾ تط تا  هطهت ٍ تاظساظی ضستَضاى کَّپایِ ٍاقغ زض اضتفاػات پاضک اهیطکثیط ٍ هثلؾ تضویي:فطاذَاى ػٌَاى 

 ف.س.س( 02/04/98)شواضُ فطذَاى سطهایِ گصاضی  ضیال 000/000/90هثلؾ تضویي : 

 شْط اضاک اًجام کاضهحل 

 ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی شْطزاضی اضاکّای ض قطاضزازَاه فطاذَاىهحل تَظیغ اسٌاز 

 تِ هست زُ ضٍظتاضید ًشط آگْی اظ  اسٌازٍ تحَیل   تَظیغظهاى 

ًحَُ تسلین سپطزُ شطکت زض 

 فطاذَاى
تِ شواضُ حساب   ساظهاىیا فیش ٍاضیعی تِ حساب سپطزُ پیواًکاضاى  )فطایٌس اضجاع کاض(ضواًت ًاهِ تاًکی 

 ذیاتاى اهام ذویٌیشؼثِ  ایطاى هْطقطض الحسٌِ ًعز تاًک  1/6042962/11/7018

 حساکثط یک ّفتِ پس اظ تاظگشایی  تاضید اػالم ٍ اتالؽ تِ تطًسُ

 ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی شْطزاضی اضاکزتیطذاًِ   هحل تحَیل اسٌاز

 17ضاس ساػت  ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی شْطزاضی اضاک 02/05/98هَضخ  چْاضشٌثِضٍظ  ظهاى ٍ هحل تاظگشایی پاکت ّا

زض ضز  ساظهاىشَضای  -آئیي ًاهِ هالی هی تاشس 10ٍ اضائِ پیشٌْاز توٌعلِ قثَل شطٍط ٍ تکالیف شْطزاضی اضاک هَضَع هازُ  فطاذَاىشطکت زض 

فیش  یا ، فاقس ضواًت ًاهِفاقس شطایظ قاًًَی ، هشطٍطتِ پیشٌْازات هثْن،  -یک یا توام پیشٌْازات هغاتق آئیي ًاهِ هالی هرتاض ذَاّس تَز

 . ٍ ذاضج اظ هْلت تطتیة اثط زازُ ًوی شَز ٍاضیعی

 

ًیذذع جْذذت  تحَیذذل ًوایٌذذس ٍ تذذِ هذذست زُ ضٍظاظ تذذاضید چذذاج آگْذذی ذذذَز ضا  پیشذذٌْاز فطاذذذَاىاظ زضیافذذت اسذذٌاز  پذذس لذذصا هتقاضذذیاى هذذی تَاًٌذذس

هیذذساى ّفذذت تیذذط هجتوذذغ پاسذذاضگاز عثقذذِ اٍل شذذْیس تْشذذتی ٍاقذذغ زض ذیاتذذاى سذذاظهاى اعالػذذات تیشذذتط هذذی تَاًٌذذس تذذِ اهذذَض قطاضزازّذذای  کسذة 

سذذایت ٍ  www.Arak.irک تذذِ آزضس ، یذذا تذذِ سذذایت شذذْطزاضی اضا شذذْطزاضی اضاک هطاجؼذذِسذذاظهاى سذذطهایِ گذذصاضی ٍ هشذذاضکت ّذذای هطزهذذی  

 .سیٌتواس حاصل فطها 086-17534220یا تا شواضُ تلفي ٍ  www.arakinvest.irساظهاى تِ آزضس 
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