فرم شماره 1
فرم درخواست صدور موافقت اصولی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس
با سالم و احتسام
اینجانب آقای  /خانن  ...........................نام پدز  ......................شوازه شناسناهه .......................به نواینددی ..........................
اش طدددسر شدددس ............................... ..بددده شدددوازه ..ددد .................................................. .بدددا هع دددعی ا ددد.
 ...................................................خعاهشوندس .دستعز سهای د دز هعزد صدوز هعا ق .اصع

بسای ایجاد /اصالح /تکو ل

واحد یسدشگسی اش نعی  ..........................................با دزجه  .............................به نشان ذیل اقداهات الشم صعزت پریسد.
نشان دق ق هحل اجسای طسح :

نشان دق ق هحل سکعن .هتقا

حق ق  /حقعق به هوساه .د پست :

شوازه تلفن .اب .و هوساه :
نام و نام خانعادی :
تازیخ و اهضاء :
مدارک پیوست :
-1
-2
-3
-4

هذارن شٌاسایی شاهل اصل ٍ یه ًسخِ تصَیز شٌاسٌاهِ (توام صفحات) ،وارت هلی ،وارت پایاى خذهت بزای آلایاى بزای اشخاص حمیمی ٍ اصل ٍ تصَیز یه ًسخِ اساسٌاهِ ،آگْی
ثبت در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی آخزیي تغییزات ٍ اصل ٍ تصَیز وارت هلی صاحباى اهضاء بزای اشخاص حمَلی( .بزابز اصل)
تىویل دلیك فزم ولیات طزح بِ شزح جذٍل پیَست ( تىویل توام آیتوْای فزم الشاهیست  .در صَرت عذم تىویل ّز آیتن پزًٍذُ بزرسی ًخَاّذ شذ).
هعذل حساب یىسالِ ( تَاى هالی هتماضی ًبایذ ووتز اس یه سَم حجن سزهایِ گذاری باشذ)
اصل ٍ تصَیز بزابز اصل اسٌاد هالىیت در صَرت هلىی بَدى سهیي (در صَرت هشاعی بَدى سهیي ،ارائِ هَافمتٌاهِ ولیِ هالىیي پالن هشاعی بِ ّوزاُ سٌذ هشاعی الشاهیست).

ٍ ابعاد سهیي پیشٌْادی هوَْر بِ هْز هٌْذس ًمشِ بزدار ( پالوْای هشاعی الشاها" توسط کارشناس رسمی دادگستری تْیِ گزدد)
 -5ارائِ هختصات  UTMبا همیاس
 -6هَلعیت سایت ًسبت بِ شْز  ،هٌطمِ ،شبىِ ّای ارتباطی ٍ تاسیسات سیز بٌایی بز رٍی ًمشِ یا عىس َّایی ()Google Earth
 -7ارائِ وزٍوی سایت طبك فزم پیَست
 -8تذٍیي اّذاف ٍ ایذُّای اٍلیِ طزاحی جْت احذاث پزٍصُ (طزح شواتیه یا جاًوایی سایت) ((فمط بزای طزحْای سیز  40هیلیارد ریال تْیِ گزدد))
 -9ارائِ تعْذ هحضزی (هلىیٍ /اگذاری ) طبك فزم
 -10ارائِ سی دی حاٍی اسىي هذارن فَق الذوز با ووتزیي حجن
 -11ارائِ تصاٍیز پالن رٍی سی دی ( بزای درخَاستْای تبذیلی )


تبصره  :1در صَرت پیگیزی درخَاست تَسط ًوایٌذُ سزهایِ گذار ارائِ ٍوالتٌاهِ هحضزی اس سَی اشخاص حمیمی ٍ هعزفی ًاهِ رسوی اس سَی اشخاص حمَلی بِ اًضوام تصاٍیز بزابز
اصل شٌاسٌاهِ ،وارت هلی ٍ وارت پایاى خذهت بزای آلایاى الشاهی است.



تبصره  :2در صَرت ٍجَد سابمِ فعالیت در حَسُ گزدشگزی ،ارائِ لیست خالصِ فعالیتّا ضزٍری است.



تبصره  :3تْیِ سایت پالى ٍ طزح تَجیْی التصادی  ،تىویل ٍ ارائِ فزم اعتبار سٌجی ٍ تعْذ هحضزی بزای حجن سزهایِ گذاری  40هیلیارد ریال ٍ باالتز ٍ ارائِ ّوشهاى با سایز
هذارن جْت تشىیل پزًٍذُ الشاهیست  +فایل ( pdfارسال پزًٍذُ بعذ اس صذٍر هَافمت اٍلیِ بِ ساسهاى هزوشی)



تبصره  :4در صَرت اخذ هَافمت اٍلیِ جْت طزحْای سیز چْل هیلیار د ریال لبل اس ارسال استعالهات  ،هتماضی هَظف بِ ارائِ سایت پالى ٍ طزح تَجیْی جْت پیگیزیّای بعذی
هیباشذ +.فایل pdf

تْیِ وٌٌذُ  :هعاًٍت بزًاهِریشی ٍ سزهایِ گذاری هیزاث فزٌّگی ،صٌایع دستی ٍ گزدشگزی استاى فارس

«کروکی محل»
شمال

متقاضی گرامی خواهشمندست کروکی با در نظر گرفتن آیتمهای زیر ترسیم گردد :
 -1وزٍوی فَق ًشاى دٌّذُ هله هَرد ًظز ًسبت بِ جْات اربعِ باشذ
 -2هعابز عوَهی بِ اًضوام بٌاّای جذیذاالحذاث اطزاف
 -3هحذٍدُ تاسیسات سیزبٌایی (آب ،بزق ،گاس ،هخابزات) ًسبت بِ سایت

تْیِ وٌٌذُ  :هعاًٍت بزًاهِریشی ٍ سزهایِ گذاری هیزاث فزٌّگی ،صٌایع دستی ٍ گزدشگزی استاى فارس

