بسمه تعالی

مشخصات پروژه
شزوت ًام سزهایِ گذار :

ًَع پزٍصُ

آدرس پزٍصُ

استاى :
واتزی سهیي

شوارُ پزٍاًِ ساختواًی ٍتاریخ صذٍر :

وارتزی اعیاًی طثك پزٍاًِ ساختواًی

چک لیست :
ردیف

دارد

شرح

نذارد

تاریخ

سنذ

شماره
1

هَافمت ًاهِ اصَلی هعتثز

2

هجَس ایجاد یا اصالح یا تىویل

3

ًمشِ تائیذ شذُ اس طزف ساسهاى

4

پزٍاًِ ساختواًی هعتثز اس هزجع صذٍر پزٍاًِ

5

سٌذ هالىیت یا هذارن حك تصزف ٍاًتفاع

6

صَرتجلسِ وویتِ اعتثاری ٍام استاى

7

هعزفیٌاهِ اس استاى

8

پیشزفت فیشیىی

سایر اطالعات پروژه :
ردیف

مساحت

شرح

1

تخش الاهتی ٍپذیزائی

هتزهزتع

2

تخش تفزیحی – گزدشگزی

هتزهزتع

3

پارویٌگ

هتزهزتع

4

هحَطِ ٍفضای سثش ٍتاس

هتزهزتع

5

تجاری

هتزهزتع

6

اداری

هتزهزتع

7

سایز تخشْا

هتزهزتع

جمع کل

تَضیحات :
هیشاى تسْیالت هَرد تائیذ وویتِ تسْیالت استاى :
هیشاى تسْیالت پیشٌْادی دفتز طزحْای تَسعِ ٍتسْیالت
کویته تسهیالت هعاونت سزهایه گذاری وطزحها با توجه به اطالعات پزوصه  ،رخواست هتقاضی ورقن پیشنهادی ساسهاى هیزاث فزهنگی ،صنایع دستی وگزدشگزی
استاى با صدور هعزفیناهه به بانک

به هبلغ

ریال هوافقت نووده است .

اعضاء کویته
کارشناس سزهایه گذاری

هعاوى سزهایه گذاری

هدیزکل

شهزوس کهیائی

احود تزابی

علیزضا ایشدی

ردیف

شرح

1

سهیي

توضیحات

عنوان
دارای سٌذ هالىیت

هالىیت سهیي
هتزاص عزصِ (هتز هزتع)
هحل احذاث پزٍصُ
شخصیت حمیمی ٍحمَلی

2
سزهایِ گذار

اّلیت هتماضی در سهاى صذٍر هجَس ایجاد ٍهَافمت ًاهِ

اّلیت سزهایِ گذار

اصَلی ٍتصَیة تماضای تسْیالت اس طزف استاى تزرسی
ٍصَرتجلسِ وویتِ تسْیالت استاى تِ دفتز تسْیالت ٍتاهیي
هٌاتع ارسال گزدیذُ است
3

پزٍصُ

4

تزًاهِ تاهیي هالی

ًَع پزٍصُ
حجن سزهایِ هَرد ًیاس پزٍصُ (ریال)
هشاٍر

هشاٍر طزح است

تٌا تِ اظْارات سزهایِ گذار

پیواًىار
پیشزفت فیشیىی
پیشزفت ریالی
هیشاى اشتغال (ًفز)
سیزتٌای پزٍصُ (هتزهزتع)
اتاق

تعذاداتاق
هیشاى سْن آٍردُ سزهایِ گذار (ریال)

تخت

پس اس اخذ هصَتِ تصَرت ًمذی تاهیي هی ًوایذ

هیشاى تماضای تسْیالت (ریال)
تاهیي هٌاتع اس سایز رٍشْا
ساتمِ دریافت تسْیالت
هیشاى تسْیالت هصَب وویتِ استاى (ریال)
هیشاى تسْیالت هصَب وویتِ تسْیالت
هعاًٍت (ریال)

*سزهایِ گذار هتعْذ شذُ است سْن آٍردُ خَدرا درصَرت تصَیة طزح ارواى تاًه تِ صَرت ًمذی تاهیي ًٍشد تاًه سپزدُ ًوایذ .
توضیحات :
کویتههه تسهههیالت هعاونههت سههزهایه گههذاری وطزحههها بهها توجههه بههه اطالعههات پههزوصه  ،درخواسههت هتقاضههی ورقههن پیشههنهادی سههاسهاى هیههزاث فزهنگههی ،صههنایع
دستی وگزدشگزی استاى با صدور هعزفیناهه به بانک

به هبلغ

وارشٌاس دفتز
احتزاههها پزونههده پههزوصه
تقاضای هذکور اعالم فزهایید .

ریال هوافقت نووده است .

رئیس گزٍُ
بهها هشاتههات فههوا بزاسههاس

هعاٍى دفتز
تقههدین هههی گههزدد خواهشههوند اسههت هزاتهه

هوافقههت خههودرا بهها

