Deputy for
Investment & Projects

CHPR01

صدور مجوز ایجاد /اصالح /تکمیل

Ver. 00
Page 1of 4

فهرست مندرجات :
-1
-2
-3
-4
1

هدف و دامنه كاربرد
مسئوليتها
روش اجرایی
اسناد ذیربط

هدف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوین این روش اجرایی اطمينان ازموثر بودن سيستم گردش اطالعات در معاونت سرمایه گذاری و طرح ها میباشد .
2

مسئوليت

مسئوليت اجرای آن با مسئول تاسيسات و تسهيالت گردشگری با همکاری دفتر فنی میباشد.
3

روش اجرایی :

رو
مسئول ا دا و تسهيالت
CHFR05

در واست دور مواف ت
نامه و ار ه مدار

كارشنا
CHFR05

دفتر فنی

بازدید و اعال ن ر
كارشناسی از ن ه ن ر
توجيه مکان رو

مسئول ا دا و تسهيالت
بررسی اوليه جهت تایيد و
ت کي روند
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یادداشت  : 1استعال با توجه به شرایط زمين و مح قرارگيری آن از تعدادی ادارات زیر گرفته می شود :
 سازمان محيط زیست
 ادار ك منابع طبيعی
 سازمان جهاد ك اورزی
 شهرداری یا بخ داری
 ادار آب و فاضالب
 ادار آب من ه ای
 شركت برق من ه ای
 ادار ك را و شهرسازی
 ادار گاز
 معاونت ميرا فرهنگی ،نایع دستی وگردشگری ( در ورتی كه رو در مجاورت آثار تاریخی واقع شد باشد).
 سایر دستگا ها (در ورت لزو )
چنانچه هركدا ازاستعالمهاموردتایيد ادار های ذكر شد در باالقرارنگردد ،دور مواف ت ا ولی انجا نمی شود.
یادداشت  : 2اعضای كميته فنی  :معاون سرمایه گذاری -مسئول دفتر فنی – مسئول ا دا تاسيسات و تسهيالت و موسسات
گردشگری



جلسات كميته فنی رسيدگی به در واست ها جهت بررسی طرح ها  ،دور یا تمدید مواف ت ا ولی هر هفته روز چهارشنبه

ت کي

واهد شد.

یادداشت  : 3جهت دور مواف ت ا ولی مدار

زیر بایستی تهيه گردد :

 .1اسناد مالکيت زمين به نا مت اضی اجرای طرح ( در ورتی كه زمين مح اجرای طرح  ،واگذاری یا استيجاری میباشد
مدار

مربوطه ارا ه گردد).

 .2وثي ه و تضمين قاب ارا ه در ورتی كه سرمایه گذار مت اضی دریافت زمين میباشد.
 .3گردش ساب های بانکی در  3سال ا ير (جهت كسانی كه فاقد زمين می باشند).
 .4تصاویر مح اجرای رو ( ي رفت فيزیکی) با م خصات ذی :
Mode

Width

Height

Resolution

RGB

900 Pix

600 Pix

100

 .5تصاویر ماكت و نمای رو با م خصات بند 4

Picture Size
كمتر از

100 KB

Picture Format
JPEG
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 .6تصاویر كروكی مح با م خصات بند 4
 .7مدار

اشخاص

ي یو

وقی شام :





كپی شناسنامه  ،كد ستی  ،كارت ملی
شمار تلفن ثابت ،شمار تلفن همرا
اساسنامه (در ورت در ورت وقی بودن)



آ رین تغييرات (در ورت لزو )



ورت جلسات هيئت مدیر (در ورت در ورت



ورت های مالی شركت برای سه سال گذشته (در ورت

وقی بودن)
وقی بودن)

 كارشنا وا د تاسيسات و تسهيالت گردشگری جهت ثبت نا مت اضيان موظف است م خصات مت اضيان را در بانک اطالعاتی
نر افزار  ACCESSوارد نماید.
طرح توجيهی بایستی شام موارد زیر باشد :
-

كليات طرح
تعریف رو
اهداف سرمایه گذاری
توجيه فنی و اقتصادی سرمایه گذار
بررسی اقتصاد گردشگری من ه
م العات بازار
ن اط قوت رو
بخش های مختلف رو
اشتغالزا ی
اثرات زیست محي ی
تجزیه و تحلي قوت كسب و كار مجموعه
طرح توجيه مالی مجموعه
...........

 جهت اسخگویی به در واست ها و ت کي
گرفته شد است.

روند روزهای یک نبه ،دوشنبه و سه شنبه از ساعت  0339الی  13339در ن ر

