بسمه تعالی

فرآیند سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری از تشکیل پرونده تا صدور مجوز ایجاد
.1

مراجعه اولیه متقاضی و طرح موضوع مورد تقاضا با معاون سرمایه گذاری و کارشناسان مربوطه جهت دریافت مشاوره های الزم وارائه
درخواست مطابق با قابلیت زمین مورد نظر برابر یکی از تاسیسات  11گانه آیین نامه ایجاد ،اصالح ،تکمیل ،درجه بندی و نرخ گذاری
تاسیسات گردشگری و نظارت برآنها (پیوست)1

.2

تکمیل مدارک جهت ثبت در سامانه صدور موافقت اصولی و بارگذاری اطالعات و مدارک توسط خود متقاضی در ادرس اینترنتی
( https://my.ichto.irپیوست )2

.3

تحویل مدارک فیزیکی به کارشناس مربوطه مطابق مدارک ثبت شده در سامانه (پیوست )2

.4

استعالم امکان تامین آب مصرفی (قطعی و بدون شرط) از اداره ذیربط.

.5

بازدید کارشناس سرمایه گذاری از زمین مورد تقاضا.

.1

طرح موضوع مورد درخواست در کمیته فنی توسط کارشناس سرمایه گذاری

 .7در صورت موافقت کمیته فنی با طرح پیشنهادی،ارائه تعهد نامه محضری و بارگذاری در سامانه( .پیوست )3
.8

صدور موافقت اصولی.

.9

انجام استعالمات مورد نیاز از ارگان های مربوطه (پیوست )4

 .11تهیه سایت پالن طرح پیشنهادی با در نظر گرفتن پاسخ استعالمات انجام یافته و برنامه فیزیکی مصوب در کمیته فنی و دریافت تاییدیه
(پیوست)5
 .11دریافت مجوز تغییر کاربری از ارگان مربوطه و ارائه به معاونت در صورتی که مالکیت زمین غیر شخصی باشد ارائه قرارداد واگذاری یا اجاره
نامه قطعی الزامی است.
 .12تهیه نقشه های فاز یک معماری مطابق سایت پالن مصوب و با رعایت ضوا بط معماری وزارتخانه و دریافت تاییدیه از دفتر فنی معاونت
(پیوست )1
 .13دریافت معرفی نامه ارسال نقشه های معماری تایید شده پروژه از سوی معاونت سرمایه گذاری به ارگان مربوطه جهت صدور پروانه ساختمانی
 .14ارائه پروانه ساختمانی و نقشه های اجرایی و فاز  2معماری ،سازه ،برق و مکانیک مصوب مطابق پروانه ساختمانی جهت تطبیق و تایید نهایی
جهت صدور مجوز ایجاد به معاونت
 .15ارائه برنامه زمانبندی اجرا (پیوست )7
 .11صدور مجوز ایجاد ،اصالح و تکمیل تاسیسات گردشگری
 .17معرفی مهندس ناظر و شروع عملیات اجرایی مطابق برنامه زمانبندی و مدارک فنی مصوب.
 .18تکمیل و ارائه فرم های پیشرفت فیزیکی کار به صورت سه ماهه توسط ناظر پروژه جهت بررسی و تایید کارشناس فنی معاونت سرمایه گذاری
و درج در پرونده( .پیوست )8
 .19اتمام عملیات اجرایی و تجهیز پروژه طبق طرح توجیهی و نقشه های مصوب.
 .21بازدید و تایید کارشناس معاونت سرمایه گذاری از پایان کار.
 .21ارجاع پرونده به معاونت گردشگری جهت صدور پروانه بهره برداری.
توضیحات :کلیه پیوست ها در وب سایت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل به نشانی
http://ardabilchto.ir/در منوی معاونت سرمایه گذاری قابل دسترسی است.
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پیوست 1
لیست عناوین تاسیسات گردشگری

آیین نامه ایجاد ،اصالح ،تکمیل ،درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
مصوبه هیئت وزیران در جلسه ( 40/40/40شماره نامه  97447/79747ﻫ مورخ )40/0/77
توضیحات

ردیف

تاسیسات گردشگری

7

هتل ،متل و مهمان پذیر

2

مراکز اقامتی خود پذیرایی

هتل آپارتمان ها ،زائرسراها و خانه مسافرها

3

اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی

اکوکمپ ها

0

مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری

9

مجتمع ها ،اردوگاه ها و محوطه های گردشگری

کمپینگ ها

0

مراکز گردشگری سالمت

مجتمع های سالمت تندرستی ،آبدرمانی و هتل
بیمارستان

7

محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری
روستایی و عشایری

8

مراکز گردشگری ساحلی و دریایی

4

واحد های پذیرایی و انواع غذاخوری های منفرد بین
راهی موجود

74

تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های
خدمات رفاهی بین راهی

77

واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه ها،
پایانه های مسافربری زمینی ،برون شهری ،دریایی و
ری ل ی

72

واحد های پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی
کشور

73

سفره خانه های سنتی

70

مناطق نمونه گردشگری

79

دهکده های سالمت

70

دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی
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تبدیلی ها

پیوست 2
مدارک مورد نیاز جهت ثبت در سامانه و تحویل فیزیکی به
کارشناس مربوطه جهت تشکیل پرونده و طرح در کمیته فنی

عنوان مدارک

توضیحات

مورد نیاز

تایید کارشناس

اراضی شخصی:
 در خصوص اسناد با مالکیت خصوصی که در رهن بانک و ...می باشد ،ارائه تعهدنامه محضری (اخذاز واحد امور حقوقی اداره کل) مبنی بر فک رهن تا قبل از صدور مجوز ایجاد ضروری می باشد.
 در صورت ارائه قولنامه یا مبایعه نامه ،ارائه کد رهگیری از سازمان ثبت اسناد و امالک کشورضروری می باشد.
اسناد مالکیتی

 در صورتی که اسناد ارائه شده در قالب اجاره نامه معتبر و متناسب با نوع فعالیت باشد ،رضایتمالک مبنی بر تغییر کاربری ضروری است.

مورد تایید می باشد
 / نیاز به اصالح

اراضی ملی:
 در صورت وجود ،ارائه موافقت نامه سازمان امور اراضی استان جهت واگذاری زمین پیشنهادی* اسناد مالکیتی ارائه شده بایستی کپی برابر اصل شوند.
* * موافقت اصولی و مجوز ساخت و مجوز بهره برداری به نام مالک زمین خواهد بود.
حقیقی:
مدارک
هویتی

یک نسخه تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
یک نسخه تصویر کارت ملی
مدرک تحصیلی

حقوقی:
-

مورد تایید می باشد

یک نسخه تصویر ثبت در روزنامه رسمی
یک نسخه تصویر اساسنامه
آگهی آخرین تغییرات
مدارک هویتی مدیر عامل

 / نیاز بهاصالح

* در صورت داشتن نماینده ،ارائه معرفی نامه محضری از سوی متقاضی (حقیقی ،حقوقی)
جهت انجام روند پرونده الزامی می باشد.
توان مالی

کلیات طرح

 -گردش حساب مالی به روز (حداقل 3ماه و حداکثر  1ماه)

مورد تایید می باشد

 -مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول

 / نیاز به اصالح

الف) شرح خدمات پیش طرح:
مورد تایید می باشد

- 1فصل اول :شناخت

 / نیاز به اصالح

 -1-1شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)
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 -2-1شناخت و بررسی سایت شامل:
 -1-2-1کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه.
 -2-2-1بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه .
 -3-2-1بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب  ،برق ،گاز  ،فاضالب ،
راه و )...
 -3-1بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) *
* متقاضی اطالعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از
ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید .
فصل دوم :مبانی اولیه طراحی
 -1-2تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه.
 -2-2جدول برنامه فیزیکی شامل  :عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و
کاربری و هر یک از این فضاها  ،تعداد طبقات و حداکثرارتفاع
 -3-2ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه
های اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه.

کروکی

برنامه فیزیکی

فرم
اعتبارسنجی
تعهدنامه
محضری
عکس هوایی

 کروکی جانمایی سایت با ابعاد و اندازه ذکر شود. جدول  UTMتمام شکستگی های زمین با درج مساحت زمین طرح ،همسایگان اطراف طرح،فاصله از جاده و خیابان و ...مشخص شود.
 لکه گذاری پروژه های شاخص غیر مسکونی تا شعاع  511متری طرح انجام پذیرد.(بند  2-2کلیات طرح)
جدول ب رنامه فیزیکی شامل  :عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و
کاربری و هر یک از این فضاها  ،تعداد طبقات و حداکثرارتفاع

مورد تایید می باشد
 / نیاز به اصالح

مورد تایید می باشد
 / نیاز به اصالح 

تکمیل فرم بر اساس نوع متقاضی (حقیقی /حقوقی) و طبق پیوست و ارائه اصل آن به معاونت سرمایه
گذاری و تامین منابع اداره کل
 / نیاز به اصالح 
مورد تایید می باشد

ارائه تعهد نامه محضری بر اساس نوع متقاضی (حقیقی /حقوقی) و طبق پیوست
محدوده کامل زمین پیشنهادی روی عکس هوایی مشخص گردد.

مورد تایید می باشد
 / نیاز به اصالح 
مورد تایید می باشد
 / نیاز به اصالح 

*با توجه به اینکه بارگذاری اطالعات و مدارک در سامانه با شناسه کاربری و گذرواژه مختص خود متقاضی و توسط وی انجام میپذیرد ،لذا
اصالح و تغییر مدارک بارگذاری شده ،توسط کارشناسان معاونت سرمایه گذاری مقدور نمی باشد.
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پیوست 1-3
تعهد نامه اشخاص حقوقی

تعهدنامه
کد سرمایه گذاری:

شررررررکت  .............................................بررررره شرررررماره ثبرررررت  ....................بررررره مررررردیر عررررراملی  ...................................بررررره آدرس
 .........................................................................................تلفررن ثابررت  .........................همررراه  .............................کرره برره اسررتناد آگهرری تغییرررات رسررمی
شررماره  ....................مررورخ  ..................و پاسررخ اسررتعالم شررماره  .........................اداره ثبررت شرررکتهای مررذکور مبن ری بررر اعتبررار کلیرره اوراق و اسررناد
بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء
 -1آقا /خانم  .........................فرزند  ..................دارای شماره شناسنامه  ................صادره  ...........متولد  ......................کد ملی...........................
 -2آقا /خانم  .....................فرزند  .................دارای شماره شناسنامه  ......................صادره  ...............متولد  ...................کد ملی...........................
ضرمن ارائرره مرردارک برره شرررح :آگهرری تأسریس -اظهارنامرره ثبررت -آگهرری آخرررین تغییرررات (همره در روزنامرره هررای رسررمی یررا اسررتعالم ثبررت) و
ت صویر کارت ملی صاحبان امضاء برابر اصرل کره بره ضرمیمه پیوسرت تقردیم مری گرردد ،بدینوسریله متعهرد بره اجررا و تقیرد بره مروارد ذیرل مری
باشد:
 -1این شرکت میرزان سررمایه گرذاری مسرتقیم و شریوه هرای سررمایه گرذاری اظهرار شرده در بنرد  2فررم تروان سرنجی را متعهرد مری گرردد و
بالفاصله پس از تصویب طرح ،تضمین های مربوطه را ارائه خواهد نمود.
 -2این شرکت متعهرد مری شرود پرس از تصرویب طررح و دریافرت مجوزهرای الزم از مراجرع ذیرربط و ظررف مهلرت پریش بینری شرده در طررح
مصرروب در مراجعرری اعررم از کررارگروه گردشررگری ،کررارگروه مسررکن و شهرسررازی ،سررازمان میررراث فرهنگرری ،صررنایع دسررتی و گردش رگری ،اداره
کل حفاظت محیط زیسرت و شرورای عرالی معمراری و شهرسرازی حسرب مرورد نسربت بره اجررای طررح برابرر طررح مصروب و بهرره بررداری آن
اقدام نماید.
 -3ایرن شررکت متعهرد مری گرردد قبرل از تصرویب نهرایی و ابرالط طررح توسرط مراجرع ذیرربط ،از هرر گونره تبلیغرات  ،اطرالع رسرانی  ،فررروش
سررهام و پررذیره نویسرری و عملیررات اجرایرری در بسررتر طرررح (شررامل آمرراده سررازی ،تسررطیخ ،خرراکبرداری و  )...خررودداری نمایررد .برردیهی اسررت در
صورت عدم رعایت هر یرک از مفراد تعهردات فروق و یرا اقردام برر خرالف آنهرا ،سرازمان میرراث فرهنگری ،صرنایع دسرتی و گردشرگری اسرتان و
سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح مری تواننرد ضرمن خلرع یرد و سرلب و اسرترداد هرر گونره حقروق و امتیرازات مکتسربه منجملره اسرتفاده
از تسررهیالت اعطررایی ،تمررامی مجوزهررای صررادره یررا در حررال صرردور را لغررو نمرروده و عنررداللزوم اقرردام حقرروقی یررا قضررایی متناسررب نمایررد .کلیرره
مسررلولیتهای حقرروقی و جزایرری و ضرررر و زیرران احتمررالی متو جرره شرررکت برروده و ضررمن امضررای ایررن تعهدنامرره شرررکت حررق هرگونرره ادعررا و
اعتراضی نسبت به مندرجات و تعهدات مذکور را از خود ساقط نمود .
شرکت ...................................................
دارندگان حق امضاء:
5

پیوست 2-3
تعهد نامه اشخاص حقیقی

تعهد نامه
(اشخاص حقیقی)

کد سرمایه گذاری:

اینجانب  .........................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ......................تاریخ تولد  ......................صادره ........................کد ملی
 ...................................به آدرس  .................................................................................................................تلفن ثابت  ........................همراه ......................................
بدینوسیله متعهد به اجرا و تقید به موارد ذیل می باشم.

 -1اینجانرب میررزان سرررمایه گررذاری مسررتقیم و شرریوه هررای سرررمایه گررذاری اظهررار شررده در بنررد  2فرررم اعتبررار سررنجی را متعهررد مرری گررردم و
بالفاصله پس از تصویب طرح ،تضمین های مربوطه را ارائه خواهم نمود.
 -2اینجانررب متعهررد مرری شرروم پررس از تصررویب طرررح و دریافررت مجوزهررای الزم از مراجررع ذیررربط و ظرررف مهلررت پرریش بینرری شررده در طرررح
مصرروب در مراجعرری اعررم از کررارگروه گردشررگری ،کررارگروه امورزیربنررایی ،سررازمان میررراث فرهنگرری ،صررنایع دسررتی و گردشررگری ،اداره کررل
ح فاظت محیط زیست و شورای عالی معمراری و شهرسرازی حسرب مرورد نسربت بره اجررای طررح برابرر طررح مصروب و بهرره بررداری آن اقردام
نمایم.
 -3اینجانب متعهد می گردم قبل از تصرویب نهرایی و ابرالط طررح توسرط مراجرع ذیرربط ،از هرر گونره تبلیغرات  ،اطرالع رسرانی ،فرروش سرهام و
پررذیره نویسرری و عملی ر ات اجرایرری در بسررتر طرررح (شررامل آمرراده سررازی ،تسررطیخ ،خرراکبرداری و  )...خررودداری نمررایم .برردیهی اسررت در صررورت
عدم رعایت هرر یرک از مفراد تعهردات فروق و یرا اقردام برر خرالف آنهرا ،اداره کرل میرراث فرهنگری ،صرنایع دسرتی و گردشرگری اسرتان و سرایر
دستگاههای اسرتان مررتبط برا طررح مری تواننرد ضرمن خلرع یرد و سرلب و اسرترداد هرر گونره حقروق و امتیرازات مکتسربه منجملره اسرتفاده از
تسررهیالت اعطررایی ،تمررامی مجوزهررای صررادره یررا در حررال صرردور را لغررو نمرروده و عنررداللزوم اقرردام حقرروقی یررا قضررایی متناسررب نمایررد .کلیرره
مسررلولیتهای حقرروقی و جزایرری و ضرررر و زیرران احتمررالی متوجرره اینجانررب برروده و ضررمن امضررای ایررن تعهدنامرره حررق هرگونرره ادعررا و اعتراضرری
نسبت به مندرجات و تعهدات مذکور را از خود ساقط نمودم .

نام و نام خانوادگی

امضاء و اثر انگشت
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پیوست 4
استعالمات مورد نیاز و مرجع صدور پروانه ساختمانی

ردیف محدوده طرح

مرجع صدور پروانه

استعالم

ساختمانی

1

محدوده داخل شهر و حریم
شهر ها

شهرداری

2

محدوده داخل روستا و طرح
هادی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

3

محدوده های خارج از حرایم
شهر و روستا

شهرداری
دهیاری

 .1فرمانداری

 .2سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
 .3راه و شهرسازی استان اردبیل
 .4حفاظت محیط زیست استان اردبیل
 .5شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
 .1منابع طبیعی استان اردبیل
 .7راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
اردبیل
 .8بنیاد مسکن استان اردبیل
 .9شرکت مخابرات استان اردبیل
 .11شرکت گاز استان اردبیل
 .11مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز اردبیل
 .12شرکت برق استان اردبیل
 .13معاونت میراث فرهنگی اداره کل
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بخشداری

پیوست 5
نحوه ی ارائه سایت پالن پیشنهادی

طراحی سایت پالن پس از صدور موافقت اصولی و دریافت پاسخ استعالمات انجام می پذیرد
در طراحی سایت پالن موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:
.1

قبل از هرگونه شروع طراحی بایستی ضوابط مربوط به تاسیسات مورد تثقاضا از وب سایت اداره کل http://ardabilchto.ir/:در منوی معاونت
سرمایه گذاری و بخش ضوابط توسط متقاضی و یا مشاور وی مورد مطالعه قرار گیرد.

.2

جانمایی مستحدثات بایستی با در نظر گرفتن حریم جاده طبق پاسخ اداره کل امور حمل و نقل و راهداری استان ارائه گردد و خط حریم در سایت پالن
نشان داده شود.

.3

در پروژه هایی که در مجاورت جاده و یا بزرگراه و  ...قرار گرفته اند رمپ ورود و خروج مورد تایید اداره کل حمل و نقل و راهداری استان در طرح لحاظ
گردد و ورودی ها و خروجی های سایت منطبق بر طرح مصوب رمپ ورود و خروج طراحی گردد.

.4

ارائه توپوگرافی زمین مورد نظر و طراحی متناسب با آن.

.5

طراحی سایت و جانمایی کاربری های پیشنهادی بایستی مطابق با ضوابط هر یک از تاسیسات مورد تقاضا بوده( در وب سایت اداره کل قابل دسترسی
است) و طبق جدول برنامه فیزیکی ارائه شده در طرح توجیهی و مصوب ارائه گردد.
فضا های ارائه شده بایستی مطابق برنامه فیزیکی طرح توجیهی مصوب و متراژ نهایی بایستی مطابق با متراژ ذکر شده در موافقت اصولی باشد در غیر
این صورت بایستی مجددا جهت صدور موافقت اصولی اقداد گردد و تمام استعالمات و  ...از اول انجام پذیرد.

.1

در طراحی سایت پالن بایستی استاندارهای تردد معلوالن و همچنین مسیر تردد خودرو های امداد و نجات مطابق استانداردها لحاظ گردد.

.7

محل مناسب جهت پارک خودروهای گردشگران بایستی در طرح در نظر گرفته شود.

.8

در جدول معرفی فضایی بایستی طبق کادر ارائه شده متراژ سطخ اشغال ،تعداد طبقات و جمع زیر بنا هر یک به تفکیک ذکر گردد و در نشقه نشان داده
شود

.9

نقش ها دارای مقیاس باشند و نسبت به جهت شمال در کادر جانمایی شوند.
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پیوست 6
ضوابط مصوب وزارت خانه در خصوص تاسیسات گردشگری

ضوابط طراحی معماری تاسیسات گردشگری که تا کنون توسط وزارتخانه تدوین و ارائه شده اند به صورت فایل  pdfبه شرح زیردر وب سایت
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به ادرس  http://ardabilchto.ir/موجود و قابل دسترسی است:



ضوابط طراحی مهمانخانه ﻫا (ﻫتل )



ضوابط معماری،ساختمانی و درجهبندی مهمانپذیرﻫای كشور



دستورالعمل اجرائی،فنی ودرجهبندی ﻫتل آپارتمان



ظوابط طراحی خانه مسافر ﻫا



ضوابط طراحی اقامتگاه ﻫای بوم گردی



ضوابط درجه بندی واحدﻫای پذیرایی واقع در مسیرﻫای جهانگردی



شرح ضوابط فنی ،ساختمانی و تجهیزاتی خدماتی و درجه بندی سفره خانه ﻫای سنتی كشور



ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین

ضوابط استاندارد سازی جهت صدور مجوز بهره برداری


ضوابط مربوط استاندارد سازی واحد ﻫای پذیرایی بین راﻫی



استاندارد كیفیت خدمات گردشگری  :شرح ارائه خدمات ،مشخصات و ضوابط فنی ،بهداشتی ،تجهیزاتی و درجه بندی متل
ﻫای كشور( اقامتگاه ﻫای بین راﻫی)



استاندارد كیفیت خدمات گردشگری  :شرح ارائه خدمات ،مشخصات و ضوابط فنی ،بهداشتی ،تجهیزاتی و درجه بندی
مهمانپذیر ﻫای كشور



ضوابط بهره برداری ،ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه ﻫای بوم گردی



شرح ضوابط فنی ،ساختمانی ،تجهیزاتی ،خدماتی و درجه بندی سفره خانه ﻫای سنتی كشور



...
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پیوست 7
برنامه زمان بندی اجرای طرح

برنامه زمان بندی اجرای طرح
کد سرمایه گذاری:

آقای/خانم/شرکت.....................................نام واحد ......................:نوع واحد ........................ :کد شناسایی ................................. :شماره و تاریخ مجوز:
 ...............................استان ..........................:شهرستان ....................... :بخش............................................ :
سال

زمان عملیات
ردیف
نوع عملیات

1

عملیات خاکی

2

پیسازی

3

اسکلتبندی

4

سفتکاری

5

نازککاری ساختمان

1

نازککاری تزیینات

7

نصب تأسیسات

8

نصب تجهیزات

9

محوطهسازی

11

تحویل و رفع نقص

فصل

11

توجه:
 )1دارنده مجوز ایجاد ،اصالح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوطه را براساس برنامه
زمانبندی شده و طی مهلت مقرر بهپایان برساند و بهطور مرتب (هرسه ماه یک بار) پیشرفت کار را به سازمان
میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان متبوع اطالع دهد.
 )2چنانچه به عللی انجام کار به تأخیر افتد ،دارنده مجوز باید قبل از پایان مهلت مراتب را با ذکر دالیل تأخیر برای
تمدید مهلت به اطالع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان متبوع برساند تا با توجه به شرایط
و دالیل ،بررسیهای الزم صورت گرفته و تصمیم مناسبی اتخاذ گردد
 )3پس از پایان عملیات ساختمانی در صورتی که بهره بردار واحد گردشگری شخص حقوقی باشد بایدموضوع
فعالیت گردشگری در اساسنامه تصریخ شده باشد ومدیران شخص حقوقی نیز باید شرایط مندرج در آیین نامه
ایجاد،اصالح،تکمیل ودرجه بندی تاسیسات گردشگری مصوب 1318/2/13با اصالحات بعدی را دارا باشند.

اینجانب متقاضی واحد مذکور متعهد میشوم از تاریخ اخذ پروانه ساخت از شهرداری یا ارگان ذیربط دیگر طبق زمانبندی
جدول فوق نسبت به اجرای عملیات ساخت اقدام نمایم.

تاریخ:
امضاء متقاضی:
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پیوست 8
فرم های پیشرفت فیزیکی
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