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فرآيند و ضوابط سرمايه گذاري در مناطق نمونه گردشگري

فراخوان

تشكيل جلسه هيأت ارزيابي ( 7روز)

انتخاب سرمايه گذار

ارسال صورتجلسه به معاونت سرمايه گذاري و تامين
منابع (  2روز )

عقد قرارداد و صدور موافقتنامه
تاسيس (  5روز )

2

 - 1قوانین و مقررات مربوط به مناطق نمونه گردشگري
 -1-1ماده  :8قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگري
به منظور فراهم کردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري ،جلب سرمايه گذاري داخلي و خاارجي باا رعايات
تشويق و حمايات سارمايه گاذاري خاارجي مصاوب  9831/92/91در ايجااد تاسيساات زيربناايي جتات معرفاي بناهاا و
محوطه هاي تاريخي ،تاسيسات ايرانگردي و جتانگردي و ارايه خدمات مناسب به جتانگردان ،دولت ماي تواناد در منااطق
مستعد کشور و قطب هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق کمتر توسعه يافته و متقاضيان بخش هاي غيردولتي اجازه تاسايس
مناطق نمونه گردشگري را بدهند.
وزيران عضو کميسيون امور زير بناايي  ،صانعت و محاي زيسات در جلساه ماور  9831/9/21بناا باه پيشانتاد شاماره
 9-19299مور  9833/7/3سازمان حفاظت محي زيست و سازمان ميراث فرهنگاي  ،صانايع دساتي و گردشاگري و باه
استناد ماده ( )3قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگاي و گردشاگري  -مصاوب  -9832و باا رعايات تصاويب ناماه شاماره
 /981132ت  878ه مور  ،9838/91/91آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري را باه شار زيار
موافقت نمودند.

"اصالحیه آيین نامه اجرايی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگري"
ماده  -1اصطالحات به کار رفته در اين آيين نامه در معاني مشرو زير به کار مي روند.
الف – قانون :قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جتاانگردي مصاوب  ،9871/7/7قاانون تشاكيل ساازمان مياراث فرهنگاي
و گردشگري مصوب  ،9832/91/28ماده ( )22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقاررات ماالي دولات مصاوب
 ،9831/3/95و ماده ( )982قانون اصال موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 9831/99/27
ب – شوراي عالی :شورايعالي ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
پ – سازمان  :سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري
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ت – سرمايه گذار  :هر شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي است که مسئوليت تتيه طر

هاي اجرايي و تامين سرمايه را

براي ايجاد تاسيسات گردشگري و ساير هزينه هاي مرتب را در داخل منطقه پذيرفته و کليه حقوق ناشي از سرمايه گذاري
را در اختيار دارد.
ث – منطقه يا مناطق نمونه گردشگري  :مناطقي که در طرحتاي توسعه و عمران منطقه اي  ،ناحيه اي و جامع تصويب
شده و داراي محدوده و مساحت معين مي باشند و در جوار و يا محدوده جاذبه هاي تاريخي  ،فرهنگاي ،ماذهبي  ،طبيعاي
و يا مكانتايي که پتانسيل ايجاد تاسيسات گردشگري را دارند ،به منظور ارايه خدمات به گردشگران توس بخش غير دولتي
بر اساس ماده ( )3قانون و اين آيين نامه تاسيس و اداره مي شوند.
تبصره  :محدوده مناطق مصوبي که طرحتاي امكان سنجي آن به تصويب شوراي عالي شترساازي و معمااري اياران و ياا
سلسله مراتب آن در استان مي رسند ،کاربري آن صرفا گردشگري ( تفريحي  ،توريستي ) مي باشد.
ماده  -2مناطق بر حسب ظرفيت در چتار سطح بين المللي  ،ملي  ،استاني و محلي باراي اراياه خادمات باه گردشاگران
داخلي و خارجي ايجاد مي شود و بر اساس دستور العمل و ضواب سطح بندي تدوين شده توس سازمان خواهد بود.
ماده  -3هر منطقه داراي مراکز خدماتي  ،رفاهي فرهنگي و گردشگري از جمله واحاد هااي اقاامتي ،پاذيرايي  ،خرياد و
فروش  ،توليد و عرضه صنايع دستي  ،فرهنگي  ،هنري  ،تفريحي  ،ورزشي  ،پارك ها  ،فضاي سبز و ساير خدمات گردشگري
خواهد بود .استانداردهاي کمي و کيفي مربوط به هر يک از اين خدمات براساس قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده  -4مناطق نمونه گردشگري که در طرحتاي توسعه و عمران مصوب و مشخص شده اند با پيشنتاد سازمان و تصاويب
هيئت وزيران تعيين مي گردند ،سازمان مي بايست باه درخواسات سارمايه گاذار مجاوز تاسايس جتات ايجااد تاسيساات
گردشگري ( موضوع ماده  2قانون ( را صادر نمايد .زمانبندي اجراي مراحل مختلف طر و تعتدات سرمايه گذار و نحوه لغو
و يا محدوديت امتياز در صورت عدم اجراي تعتدات مطابق قراردادي خواهد بود کاه باين سارمايه گاذار و ساازمان مبادلاه
خواهد شد.
تبصره  :1آندسته از مناطقي که باستناد طرحتااي مطالعااتي باالدسات ( طرحتااي توساعه و عماران و  )...نماي باشاند
مي توانند با رعايت مقررات مربوط ) طر در کارگروه گردشگري و شوراي توسعه و برنامه ريزي استان) و پيشنتاد سازمان
به تصويب هيئت محترم وزيران برسد.
تبصره  :2سازمان موظف است در صورتي که مناطق پيشنتادي در تعارض باا اراضاي و امااکن در اختيارنيروهااي مسالح
مي باشد پيش از طي مراحل تصويب هيئت وزيران  ،مراتب را جتت اخذ موافقت نيروهاي مسلح از وزارت دفاع و پشاتيباني
نيروهاي مسلح استعالم نمايد.
تبصره  :3سرمايه گذار مي تواند اجازه سرمايه گذاري براي هار ياک از تاسيساات گردشاگري  ،توليادي خادماتي رفااهي
و فرهنگي و نمايشگاهي و فروشگاهي در منطقه را به استناد ماده  8در قالب طر جامع مصوب و مجوز تاسيس با موافقت
سازمان به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوط واگذار نمايد و مديريت جامع و يكپارچه طر باا نظاارت
سازمان بعتده سرمايه گذار دارنده مجوز تاسيس مي باشد.
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ماده  -5طر جامع منطقه پس از صدور اجازه تاسيس به وسيله سرمايه گذار تتيه و با پيشنتاد ساازمان و پاس از بررساي
و تاييد در کارگرو ه گردشگري  ،مسكن و شتر سازي و شوراي توسعه و برنامه ريزي استان به تصويب مي رسند،الزم االجرا
مي باشد و پس از تصويب با صدور موافقت اصولي براي هريک از طر هاي سرمايه گذاري ،سرمايه گذار مكلاف باه شاروع
فعاليت درقالب برنامه زمانبندي مي باشد.
تبصره  :سازمان مي تواند نسبت به تتيه طر جامع اقدام کند.
ماده  -6وزارت مسكن و شترسازي ،شترداري ها  ،وزارت جتاد کشاورزي) سازمان جنگل ها و مراتع( و ساير وزارتخانه هاا
و سازمان هاي ذيرب موظفند زمين مورد نياز تاسيسات گردشگري در منااطق را پاس از صادور اجاازه تاسايس و معرفاي
سازمان در محدوده و حريم شترها به قيمت تمام شده يا کارشناسي و در خارج از حريم شتر ها به قيمت منطقه اي ظار
مدت دو ماه اراضي دولتي را به متقاضيان سرمايه گذاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي نمايد.
تبصره  :1دستگاهتاي موضوع اين ماده موظفند قراردادهاي مربوطه را به نحوي تنظيم نمايند که درصورت هرگوناه تغييار
کاري نسبت به طر جامع يا عدم اجراي طر در متلت مقرر بتوانند حق فسخ يكجانبه قرارداد را اعمال نمايند.
تبصره : 2اراضي واقع در مناطق چتارگانه مصوب تحت مديريت سازمان حفاظت محي زيست و پارکتاي جنگلاي مصاوب
سازمان جنگلتا  ،مراتع و آبخيزداري کشور از شمول اين ماده مستثني مي باشد ،نحوه واگاذاري ماديريت ،بتاره بارداري باا
رعايت ماده  21اين آيين نامه مي باشد.
تبصره  :3سازمان مجاز است به منظور تسريع در اجراي طر هاي پيش بيني شده  ،براساس طر هاي جامع گردشاگري
در مناطق نمونه گردشگري اراضي مورد نياز را از مراجع مذکور در اختيارگرفته و سپس از طرياق نشار آگتاي و باا رعايات
مقررات مربوطه نسبت به انتخاب سرمايه گذار و واگذاري طر در هر مرحله به بخش خصوصي اقدام نمايد.
ماده  :7در مواردي که امكان تامين زمين ملي يا دولتي نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوط نسبت به خريد و تملک
اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد.
ماده  :8کليه تقاضاهاي تغيير کاربري زمين و ضواب ساخت جتت ايجاد تاسيسات گردشگري در منااطق داراي محادوده
مصوب  ،با معرفي سازمان و از طريق مراجع ذيصال قانوني مندرج در ماده  6اين آيين نامه خواهد بود.
ماده  :9انتقال قطعي اسناد اراضي) عرصه و اعيان ( به واحد هاي مستقر در منطقه نمونه مصاوب مناوط باه انجاام کلياه
تعتدات و صدور پايان کار ساختماني و ديگر موارد مندرج در قرارداد و دريافت مجوز بتره برداري براي واحد هاي گردشگري
خواهد بود.
ماده  :11ايجاد تاسيسات زير بنايي  ،خدماتي و آماده سازي در داخل منطقاه بار عتاده سارمايه گذارخواهاد باود  .کلياه
وزارتخانه ها  ،سازمان ها  ،موسسات و شرکت هاي دولتي مكلفند پس از اخذ مجوز تاسيس منطقه ،خدمات زير بنايي خاود
را تا ورودي منطقه بر اساس طر جامع مصوب با شراي و نر هاي مصوب در نزديكترين شتر و روستاي همجوار منطقه به
سرمايه گذاران و بتره برداران ارايه نمايند.
ماده  :11سرمايه گذار مكلف است در اجراي عمليات ساختماني  ،مقررات ملاي سااختمان  ،موضاوع آياين ناماه  2311و
ضواب مندرج در مجوز احداث ساختمان و ساير استاندارد هاي تاسيسات گردشگري در منطقه نمونه براسااس مجاوز طار
جامع مصوب را رعايت نمايد.
ماده  :12کليه بانكتا موظفند قرارداد هاي واگذاري مربوط به تخصيص زمين موضوع مواد  7و  3اين آيين نامه را هم رديف
اسناد رسمي پذيرفته و تستيالت اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند .
در صورت تخلف سرمايه گذار در اجراي تستيالت اعطايي بانک ها ،بنا به درخواست باناک ياا موسساه اعتبااري و موافقات
سازمان کليه حقوق و تعتدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين به بانک و يا سرمايه گذار جانشين قابل انتقال مي باشد.
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ماده  :13اجراي طر ها و پروژه ها و ضواب ساخت و ساز در سطح منطقه بر اساس طر جامع و تفصيلي مصوب خواهاد
بود و سرمايه گذار موظف به رعايت ضواب و مقررات طر و اخذ مجوز براي ساير تاسيسات از مراجع ذيصال خواهد بود.
تبصره  :به منظور توسعه و اشتغالزايي و تشويق سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافتاه و خاارج ازحاريم و محادوده
شترها  ،مناطقي که در خارج از حريم شترها و محدوده قانوني روستاهاي کشور ايجاد مي شوند ،صدور مجوز احاداث بناا ،
گواهي پايان کار و عدم خال بعتده مراجع ذيصال خواهد بود و سرمايه گذار از پرداخت هر گونه وجتي جتت صدور پروانه
ساختمان معا مي باشد.
ماده :14جلب و حمايت از سرمايه گذار خارجي و چگونگي مشارکت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بار اسااس قاانون
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب  9831و آيين نامه هاي مربوط مي باشد.
ماده  :15سازمان حفاظت محي زيست موظف است در امر سرمايه گذاري بخاش هااي غيار دولتاي باه منظاور افازايش
جمعيت حيات وحش بومي از طريق قرق هاي اختصاصي تكثير و پرورش جانوران وحشي و صدور پروانه شكارجتت حياات
وحش تكثير شده ،در مناطق مصوب تسريع و همكاري الزم را وفق مقررات شكار و صيد و آيين نامه اجرايي مربوط به عمل
آورد.
ماده :16کليه دستگاهتاي اجرايي مكلفند مجوز تاسيس پروژه ها و طر هاي سرمايه گذاري از قبيل رفااهي  ،فرهنگاي و
ورزشي  ،خدماتي  ،آموزشي  ،درماني ،اطالع رساني ،مشاوره اي ،بازرگاني و  ...منظور شده در طرحتاي جامع مصوب مناطق
نمونه گردشگري را به پيشنتاد سازمان براي سرمايه گذار صادر نمايد.
ماده  :17سازمان مجاز است از محل وجوه اداره شده در اختيار ،بخشي از مابه التفاوت نر سود وکارمزد بانكي را به منظور
ستولت در تامين منابع مالي سرمايه گذاران که از موسسات مالي و اعتباري و بانک ها صورت مي پاذيرد تاامين و پرداخات
نمايد.
ماده  :18دستور العمل اجرايي ،ضواب و مقررات در رابطه با اداره و تعامل واحد هاي گردشگري  ،خدماتي  ،رفاهي و  ...در
داخل منطقه نمونه به پيشنتاد سازمان و تصويب شورايعالي  ،توس سازمان به سرمايه گذار ابالغ مي گردد.
ماده  :19اجراي طرحتاي طبيعت گردي در مناطق نمونه گردشگري که در محدوده پارکتاي جنگلي مصوب تحت مديريت
سازمان جنگلتا  ،مراتع و آبخيزداري و مناطق چتارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محي زيسات قارار ماي گيرناد بار
اساس نتايج مطالعات برنامه مديريت تفصيلي اين مناطق که توس سازمانتاي ماذکور تتياه شاده اسات و در قالاب طار
مشترك في مابين سازمان و سازمانتاي فوق الذکر مي رسد خواهد بود.
ماده  :21اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره /8318ت  82111ك مور  9831/2/99مصوب وزيران عضو شوراي عالي
ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي وگردشگري مي گردد.
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مدارك مورد نیاز جهت ارزيابی:
مدارك مورد نياز به منظور ارزيابي به شر ذيل مي باشد؛
 )1فرم درخواست
 )2تکمیل مدارك شناسايی
الف :اشخاص حقيقي بر اساس فرم شماره 9
ب :اشخاص حقوقي بر اساس فرم شماره 2
 ) 3كلیات طرح
براساس مطالعات امكان سنجي منطقه نمونه گردشگري و طر جامع گردشگري اساتان توسا متقاضاي سارمايه
گذاري به طوري تتيه مي گردد که حداقل شامل موارد ذيل باشد :
 -9نوع تأسيسات گردشگري به همراه سطح و درجه آنتا که در منطقه ايجاد خواهد شد .
 -2فعاليت ها و خدماتي که در منطقه نمونه موردنظر به گردشگران ارائه خواهد شد.
 -8کاربري هاي پيشنتادي براي منطقه.
- 1برآورد حجم سرمايه گذاري براي اجراي پروژه.
 -5روش هاي تأمين مالي .
 -8جدول برآورد ميزان اشتغال زايي طر .
 -7جدول زمانبندي اجراي طر .
 -4تکمیل فرم هاي خود اظهاري براساس فرم شماره 3
 -5ارائه اسناد مثبته براساس موارد مندرج در جدول شماره 1

هيأت ارزيابي  :متشكل از مديرکل مياراث فرهنگاي  ،صانايع دساتي و گردشاگري اساتان  ،نمايناده اساتانداري و
دبيرستاد سرمايه گذاري استان .
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تعیین امتیاز مورد پذیرش برای انتخاب سرمایه گذار بر اساس نظر هیات ارزیابی

جدول شماره 1:
سوابق مدیر عامل

منابع انسانی

یلا ریلی

هیات مدیره /سرمایه گذار

مدت سابقه در مدیریت

توانایی مالی

تا یک سال

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

یک تا  3سال

امتیاز آیتم=  %52ضریب وزنی

سه تا  2سال

امتیاز آیتم=  %52ضریب وزنی

بیش از  2سال

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

بیش از  3سال با سابقه مدیریتی ارشد

برخورداری سرمایه گلذار از عرصله بلا مالکیلت
شخصی در منطقه نمونه گردشگری

ریی

سرمایه گذار

سوابق مدیر عام

کلیدی شرکت/

هیات مدیر

سوابق تحصیلی عناصر

امتیللاز آیللتم=  %011ضللریب
وزنی

ارایه اسناد مثبته به میزان  01درصد حجم سرمایه گذاری

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

ارایه اسناد مثبته به میزان  51درصد حجم سرمایه گذاری

امتیاز آیتم= %31ضریب وزنی

ارایه اسناد مثبته به میزان  31درصد حجم سرمایه گذاری

امتیاز آیتم= %01ضریب وزنی

ارایه اسناد مثبته به میزان  51درصد حجم سرمایه گذاری

وزنی

عرصه تا  5هکتار

امتیاز آیتم= %02ضریب وزنی

عرصه  5تا  5هکتار
عرصه  5تا  0هکتار

امتیاز آیتم= % 21ضریب وزنی

عرصه  0تا  01هکتار

امتیاز آیتم= %01ضریب وزنی

عرصه بیش از  01هکتار

امتیاز آیتم  %011ضریب وزنی

تا کارشناسی

امتیاز آیتم=  %02ضریب وزنی

کارشناسی

امتیاز آیتم=  %31ضریب وزنی

کارشناسی ارشد

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

یلا

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری تا  01میلیارد ریال

امتیاز آیتم=  %02ضریب وزنی

سابقه سرمایه گذاری در طرحهای غیر مرتبط

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری  01تا  21میلیارد ریال

گردشگری

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری  21تا 011میلیارد ریال

سابقه در طرحهای مرتبط گردشگری

01

امتیللاز آیللتم=  %011ضللریب
وزنی
امتیاز آیتم=  %02ضریب وزنی

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری  01تا  21میلیارد ریال

امتیاز آیتم=  %31ضریب وزنی

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری  21تا 011میلیارد ریال

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری بیش از  011میلیارد ریال

2

وزنی

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری تا  01میلیارد ریال

02

امتیللاز آیللتم=  %011ضللریب

امتیاز آیتم=  %31ضریب وزنی

یک یا چند پروژه با حجم سرمایه گذاری بیش از  011میلیارد ریال

31

امتیللاز آیللتم= %011ضللریب

امتیاز آیتم= % 31ضریب وزنی

دکتری

01

02

امتیللاز آیللتم=  %011ضللریب
وزنی

ارزیابی طرح پیشنهادی بر اساس انطبلا بلا

امکان سنجی

امتیاز آیتم=  %51ضریب وزنی

مطالعات

طرح جامع گردشگری استان

امتیاز آیتم=  %01ضریب وزنی

02
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خواهشمند است سرمایهگذاران محترم به منظور ارزیابی بر اساس شلاخ

هلای تلدوین شلده  ،بلا

مالحظه نکات ذی نسبت به ارایه مدارك مورد نیاز اقدام نمایند:
 در خصوص سوابق تحصيلي تصاوير آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل ،رئيس هيأت مديره  /سارمايه گاذار
حقيقي مالك عمل خواهد بود.
 در خصوص برآورد سوابق سرمايهگذاري در طرحتاي مرتب و غير مرتب  ،اساناد مثبتاه مالكيات زماين ،
پروانااه ساااختماني و نيااز مشخصااات تقريبااي تجتياازات موجااود در پااروژه مااالك عماال خواهااد بااود.
(مرجع ارزيابي حجم سرمايه گذاري بر اساس مدارك ارايه شده هيأت ارزيابي يا کميته اي فناي بازرگااني،
منصوب از سوي هيأت ارزيابي خواهد بود).
 طرحتاي مرتب گردشگري ،مجموعه طرحتايي ميباشند که داراي موافقت اصولي احداث از سوي سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ميباشند .شترهاي بازي ا تفريحاي ،اساتخرهاي سرپوشايده و
سرباز ،طر سرمايه گذاري مرتب ارزيابي خواهند گرديد.
 در خصوص سوابق مديريت منابع انساني ،احكام مديريت دولتي و غير دولتي مديرعامل ،رئيس هيأت مديره
 /سرمايه گذار مالك عمل خواهد بود.
 ارزيابي بند سوابق مديريت ارشد به سوابقي در سطح مديرکل و باالتر ،مدير عامل متندسين مشاور پاياه 2
و باالتر ،مديرعامل شرکتهاي پيمانكاري با رتبه  2و باالتر ،سرپرساتي اماور شاعب باناکهااي دولتاي و
غير دولتي (يا سطو مديريتي باالتر) ،و ديگر موارد بنابر نظر اجماع اعضاي هياأت ارزياابي ماالك عمال
خواهد بود.
 ارزيابي توانايي مالي سرمايه گذاران در نسبت به حجم سرمايه گذاري پيشنتادي براساس اظتار نامه
مالياتي ،گواهي بيمه دارايي ها يا دفاتر قانوني ،تاييديه اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي ا اعتباري
معتبر ،معدل گردش حساب بانكي در  5سال اخير  ،گواهي ستام بورس و همچنين گواهي کارشناسان
رسمي دادگستري از ميزان سرمايه منقول و غير منقول متقاضيان صورت خواهد پذيرفت.
 در صورت وجود تعدد متقاضيان با امتياز برابر  ،اولويت با خانواده هاي معظم شاتدا ،،جانباازان ،ايثاارگران
و رزمندگان خواهد بود.
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فرم شماره9

فرم خود اظتاري متقاضيان با شخصيت حقيقي
(در صورت وجود شرکا ،ارائه قرارداد مشارکت و وکالتنامه محضري الزامي است)
نام و نام خانوادگي

تابعيت

شماره شناسنامه و
محل صدور

کد ملي

تحصيالت

شغل

نشانی :
شماره تماس و نمابر :

پست الکترونیکی:
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فرم شماره 2
 خواهشمند است ضمن ارائه مدارك مورد نیاز نسبت به تکمیل فرم هاي خود اظهاري ذيلل نیلز اقلدام
نمايید .
 فرم خود اظهاري متقاضیان با شخصیت حقوقی
رشته فعالیت

شماره ثبت

خاص

محل ثبت

سازمان

سهامی

سهامی عام

تعاونی

سال ثبت

نام و عضو شركت/

سرمايه ثبتی

نوع شركت

نشانی :
پست الکترونیکی :

شماره تماس و نمابر :

مشخصات سهامداران عمده ،میزان و نوع سهام آنها :
رديف

نام و نام خانوادگی  /نام شركت

درصد

نوع سهام ( عادي يا ممتاز )

1
2
3
4
5

مشخصات مدير عامل و اعضاي هیأت مديره :
رديف

نام و نام خانوادگی

تحصیالت

رشته تحصیلی

سمت

1
2
3
4
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مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور شركت :
رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

1
2
3

 ضمناً مقتضی است نسبت به ارايه تصوير اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخلرين تيییلرات شلركت اقلدام
گردد.
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فرم شماره 3
سوابق قبلی سرمايه گذاري و مشاركت :
نام پروژه/
طر

زمينه
فعاليت

محل اجرا

سال اجرا

نام و نام خانوادگی درخواست كننده:

درصد
مشارکت

حجم
ريالي

وضعيت فعلي

سمت:

تبصره :سرمايه گذارانی كه بیش از  35درصد سهم سرمايه گذاري در يک يا چند منطقله نمونله گردشلگري را
دارند براي شركت در فراخوان می بايست از معاونت سرمايه گذاري و طرحهاي سازمان استعالم دريافت كنند.
تمامی مندرجات اين فرم و اسناد و مدارك ارائه شده مورد تايید بود و مسئولیت صلحت و سلقم آن بله عهلده

اينجانب /اين شركت می باشد.
تاريخ :
امضاء :
 چنانچه افراد حقیقی يا حقوقی مشتركاً متقاضی سرمايه گذاري باشند الزم است تصوير برابر اصل شلده
تفاهم نامه تنظیم شده فی مابین را بعنوان اسناد ارزيابی ارايه نمايند.

 ضمن ًا تمامی مکاتبلات ايلن متقاضلیان ملی بايسلت بلا امضلاء طلرفین يلا نماينلده حقلوقی گلروه
سرمايه گذاري صورت پذيرد .
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