
  

  : گذاريو سرمايه ريزيبرنامهمدارك مورد نياز جهت بررسي پرونده در معاونت 

  

موافقت اصولي صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بانضمام موافقت اصولي سازمان راهداري و حمل و . 1

  ). براي طرحهاي مربوطه(اي وزارت راه و ترابري  نقل جاده

  وثايق تأمين ير اموال متقاضي براي تصو. 2

  ...)بانك مركزي، بانك ها و (سيستم بانكي از مراجع ذيصالح هي غيرجاري بهارائه گواهي عدم بد .3

درصورتيكه زمين (سند مالكيت زمين محل اجراي طرح به نام متقاضي خصوصاً صفحات مربوط به نقل و انتقاالتتصوير كليه صفحات . 4

  ).باشد مدارك مربوطه ارائه  گردد محل اجراي طرح واگذاري يا استيجاري مي

مربوط كه به تأييد انه ساختماني تصوير كامل نقشه هاي موقعيت احداث، محوطه سازي، معماري و مبلمان طرح مورد نظر منطبق با پرو. 5

   كد تحت نرم افزار اتو CDهمراه با مرجع صادر كننده پروانه ساختماني مذكور و سازمان گردشگري استان رسيده است 

  پروانه ساخت از شهرداري يا بخشداري محل با كاربري گردشگري، اقامتي و پذيرايي . 6

  دشگري توسط استانمجوز ايجاد، اصالح و يا تكميل تأسيسات گر. 7

  )اشخاص حقيقي و حقوقي( CDهمراه با WORD صفحه اي مشخصات پروژه و مجري تحت  21تكميل فرم . 8

   صورتجلسه پيشرفت فيزيكي پروژه در استان .9

  صورتجلسه كميته اعتباري وام در استان. 10

  : با مشخصات ذيل CDهمراه با  )پيشرفت فيزيكي(تصاوير محل اجراي پروژه. 11

 

Format: JPEG 
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   CDهمراه با  9تصاوير ماكت و نماي پروژه با مشخصات بند . 12

   CDهمراه با  9تصاوير كروكي محل با مشخصات بند . 13

  .صورتهاي مالي شركت براي سه سال گذشته. 14

مجتمع  نياز درخواست كتبي متقاضي حاوي مبلغ دقيق تسهيالت درخواستي به تفكيك بخشهاي ساختمان، تأسيسات و تجهزات مورد .15

  .هاي باقيمانده و هرگونه افزايش هزينه ناشي از تورم و تغييرات احتمالي در طرح با قبول تأمين سهم الشركه خود از هزينه

اساسنامه، شركت نامه يا اظهار نامه ثبت، روزنامه رسمي آگهي تأسيس و روزنامه هاي رسمي آخرين تغييرات در اركان شركت تصاوير . 16

  ...)نام نوع، سرمايه ثبتي، اعضاء هيئت مديره، سهمامداران، محل دفتر مركزي و : نظير(

  آزاد نامبرده  ليمستندات مربوط به نحوه تأمين سهم الشركه متقاضي از محل منابع ما. 17

  .تصاوير مربوط به شناسنامه، كارت ملي، مدارك تحصيلي، و تخصصي و سوابق كاري مجري طرح .18

هاي مربوط به  تصاوير مجوزهاي قانوني درخصوص آب، برق، گاز مورد نياز طرح، محيط زيست، تغيير كاربري زمين به همراه تأئيديه.19

  .حفظ حريم هاي قانوني

مه زمانبندي اجراي طرح با توجه به وضعيت پيشرفت بخشهاي مختلف آن به انضمام برنامه متقاضي درخصوص نحوه بهره آخرين برنا. 20

  . برداري و راهبردي طرح مورد نظر

   .اي منعقده جهت اجراي مجتمع موردنظر قراردادهاي خدمات فني، ساختماني و مشاورهتصوير .21

  .ص تأسيسات و تجهيزات مورد نياز مجتمع مورد نظرپيش فاكتور يا استعالم قيمت درخصو. 22

اطالعات مورد نياز جهت بررسي بازار طرح احداث واحد خدمات رفاهي در شهرستان مربوطه خصوصاً محدوده محل اجراي طرح بشرح . 23

  .ذيل از سازمان گردشگري استان بصورت مكتوب اخذ و ارائه گردد

ال در شهرستان مربوطه و محدوده محل اجراي طرح با ذكر نام، ظرفيت ، درجه و متويط فهرست واحدهاي خدماتي و رفاهي فع -الف

  .ضريب اشغال ساالنه آنها به تفكيك

   .نرخ مصوب خدمات قابل ارائه در مجتمع مورد نظر با توجه به درجه در نظر گرفته شده براي آن اعالم - ب


