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  فرآيند صدور موافقت اصولي 

  و مجوز ايجاد، اصالح و يا تكميل تأسيسات گردشگري

  

  )2ويرايش (

  

  )400فرآيند شماره (
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  دفتر طرحهاي توسعه و تسهيالت:  تدوين

  1388بهار 
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���� �����  
  

  ح و يا تكميل تأسيسات گردشگريمجوز ايجاد اصال موافقت اصولی وفرآيند صدور
          

گـذاري تأسيسـات    بنـدي و نـرخ   درجـه  ،ايجاد، اصـالح، تكميـل  «نامه  استناد فصل دوم آيين اين فرآيند به

و مجـوز سـاخت    متقاضـي صـدور موافقـت اصـولي    . تدوين گرديده اسـت » ها گردشگري و نظارت بر فعاليت آن

و دسـتي   مان ميـراث فرهنگـي، صـنايع   اضاي خـود را بـه سـاز   تأسيسات گردشگري مطابق روش اجرايي ذيل تق

گردشگري در استان ارايه نموده و پس از طي مراحل موافقت اصولي و يا مجوز موضوع درخواست خـود را اخـذ   

  :نمايد مي
  

  )1طبق فرم شماره ( از سوي متقاضيموافقت اصولي درخواست صدور  )١

در اين مرحله بايد عالوه بر ارائه ي درخواست كتبي،كليات طرح خود را كه شامل نوع متقاضي : ييراهنما

تامين ، نحوه ،حجم سرمايه گذاري وبرآورد ريالي وارزي طرحتاسيسات گردشگري مورد تقاضا،درجه واحد 

  .را به سازمان ارائه نمايد... سرمايه و

دبايد نماينده ي رسمي خـود را بـه صـورت كتبـي بـه      درصورتي كه متقاضي داراي شخصيت حقوقي باش  

  .سازمان معرفي نمايد
  

  ارائه رسيددرخواست به متقاضي كه تاريخ اعالم نتيجه درآن درج شده است      )2

 ضي نسبت به صدور رسيد درخواست طـي حوزه معاونت سرمايه گذاري استان پس ازثبت درخواست متقا   

  .اقدام مي نمايد 2فرم شماره 
  

  )٣طبق فرم شماره (گذاري استان  نظر معاونت سرمايه اعالم)       ٣

 جهت طـرح در كميتـه فنـي   حداكثر ظرف مدت يك هفته  معاونت سرمايه گذاري استان نظر كارشناسي

فـرم  جلسـه كميتـه در    صـورت به اين كميته ارجـاع مـي شـود و     3فرم شماره طي  استان سرمايه گذاري

  . شود تنظيم مي  3 -1شماره

  

عنـوان دبيـر    گذري اسـتان بـه   معاون سرمايه) الف: اي متشكل از در كميتهدرخواست متقاضيان : ييراهنما

بـه عنـوان    ل صنفي استاننده تشكنماي) عنوان عضو كميته ج معاون گردشگري استان به) ب كميته فني

بـرداران تأسيسـات گردشـگري     نفر از بهـره  يك در استان تشكل صنفيوجود در صورت عدم ( عضو كميته

  .)شود معرفي ميصنف مربوطه  نماينده عنوان به

عضـو سـوم كميتـه     ،نفر اسـت  هايي كه مسئوليت معاونت سرمايه گذاري وگردشگري برعهده يك در استان *

  .باره تعيين ميگردد نظر دراين از ميان كارشناسان خبره، مطلع و صاحب ،الغ رييس سازمان استانفني با اب

گذار تأمين نشده باشد، راهكار مناسب براي تأمين  كه عرصه و زمين مورد نياز پروژه توسط سرمايه در صورتي *

  .گذاري ارايه گردد آن بايد در گزارش معاونت سرمايه
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  )3-1طبق فرم شماره (رتجلسه كميته فني تنظيم صو    )   4

گـذاري اسـتان    به استناد نظر كارشناسي معاونت سـرمايه را رسيدگي به درخواست متقاضيان : كميته فني

ايـن  ، كه بايد حداكثر ظرف يك هفته در مورد درخواست متقاضي اعالم نظـر نمايـد  .برعهده خواهد داشت

ه تشخيص نياز مناطق استان به انواع تأسيسات گردشگري مـورد  نامه دربار آيين) 3(كميته به استناد ماده 

كميته بايد حداكثر ظرف يك هفته در مورد درخواست متقاضي اعـالم نظـر   . تقاضا اعالم نظر خواهد نمود

  .نمايد

  

    .گذاري خواهد بود دگي كميته فني درخواست متقاضي و گزارش كارشناسي معاونت سرمايهمبناي رسي    *

با ذكر داليل علت مخالفت خود  بايدورتيكه كميته فني نظر مخالف با تقاضاي مطروحه داشته باشد در ص    *

  .در صورتجلسه كميته فني ثبت شود بايداين داليل . را به صورت واضح ارائه نمايد

مصوبات امضا شده بدون تشكيل جلسه كميته در حكـم مصـوبه كميتـه اسـت و در صـورت اعـالم بـراي            *

جلسه و عدم حضور اعضا، نظر معاون سرمايه گذاري براي تصميم گيري به ريـيس سـازمان ارائـه    تشكيل 

  .مي شود

  .نظر كميته فني مشورتي وكارشناسي بوده و در صورت تصويب رييس سازمان استان قابل اجرا مي باشد
  

   )4طبق فرم شماره ( اصولي موافقت صدور      )5

   )4فرم شماره(.رييس سازمان استان صادر خواهد شدامضاي   باموافقت اصولي  :راهنما

موافقـت سـازمان   است اين مهلت حـداكثر دو مرتبـه در صـورت     ماهه ششموافقت اصولي داراي مهلت         

  .دلم يكن خواهد ش  صورت پس از پايان مهلت مقرر كان در غير اين. قابل تمديد است  استان
  

  .به وي ابالغ مي گردد 5فرم شماره در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضي مراتب طي      ) 6

ه يـ ارا يرا پـس از اخـذ موافقـت اصـول    ...ايجاد ويمدارك محل ا تواند اسناد و يم ينكه متقاضيبا توجه به ا

  .كند يت ميكفا يمحل احداث پروژه در موافقت اصول ا بخشيدهد،تنها درج شهرستان، شهر 
   

  )4-1طبق ليست اعالمي فرم شماره (براي تكميل پروندهمدارك مورد نياز  ارايه       )7

دال بر مالكيت  آيين نامه ،موظف است پس از كسب موافقت سازمان مدارك الزم)2(متقاضي مطابق ماده: راهنما

بنا بر اين ارائه اسناد ومدارك قبـل  .نضمام ساير مدارك تهيه و ارائه نمايدياقانوني بودن تصرف ملك را به ا

  .از صدور موافقت اصولي الزامي نخواهد بود
   

   :شود شرح ذيل به متقاضي اعالم مي همراه موافقت اصولي، مدارك مورد نياز به  به       

  .مدارك مربوط به مالكيت يا تصرف قانوني)  1-7

  : شامل) 6فرم شماره ( مورد نياز از دستگاههاي مربوطه اتپاسخ استعالم )2-7
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 شهرداري -
 مسكن وشهر سازي -
 اي برق منطقه -
 اي آب منطقه -
 گاز -
 آب و فاضالب -
 منابع طبيعي -
 زيست محيط -
 امور اراضي -
 راه و ترابري -
 ميراث فرهنگي -
 ؛ساير دستگاهها حسب مورد -

 

  .اسخ استعالمات مورد نياز را حسب مورد اخذ وبه سازمان براي تكميل پرونده تحويل نمايدقاضي بايد پمت     
  

كه واحد گردشگري مورد تقاضا در محدوده شهري قـرار دارد، اسـتعالم از شـهرداري كفايـت      در صورتي: 1ذكرت

  . ربط حسب مورد ضروري است هاي ذي در هر صورت اخذ پاسخ استعالم از دستگاهنمايد،  مي

با هماهنگي مرجع صـدور پروانـه    از محدوده شهري واحدهاي گردشگري خارج براياستعالم هاي الزم :  2تذكر

درصورت اخذ استعالمهاي الزم از سوي مرجع صـدور  . صادر مي شود...)بخشداري ،فرمانداري و(ساختماني

درهر صورت بدون استعالم صدور مجوز امكان .وانه تصوير پاسخ استعالم براي درج در پرونده كافي استپر

  .پذير نيست
  

  هاي معماري پروژه  نقشهارائه ) 3-7

  .شود به متقاضي اعالم مي 7فرم شماره دراين مرحله دستور تهيه نقشه هاي پروژه به شرح ذيل طي 

  ) 100/1با مقياس (ها، نماها، مقاطع  كليه پالن) الف

  )متري100با نشان دادن پيرامون پروژه تا شعاع حداقل )500/1با مقياس (پالن موقعيت ) ب

  )50/1با مقياس (در صورت اقامتي بودن واحد، مبلمان كامل يك اتاق ) ج
  

كه پروانه اشتغال مهندس يا مهندسين طراح پروژه  هاي مذكور بايد داراي امضا، مشخصات و تصوير نقشه: 1ذكرت

و رعايـت  مجوز فعاليت طراحي دريافت نموده انـد، بـوده   )سازمانهاي استانها( از وزارت مسكن وشهر سازي

  . ضوابط و معيارهاي مربوطه الزامي است
  

از طـرف   بندي شده بهالزاماً بايد توسط مشاورين رت ستاره وباالتر 3تاسيسات گردشگري با درجهطراحي : 2ذكرت

  . انجام شده باشد )سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق(معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري

   .طراحي الزاميست) فاز صفر و يك(براي اين نوع تاسيسات ارائه مطالعات پايه 



  )1ويرايش ... (فرايند صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصالح و 

 

  21  از  4صفحه  

  

بـه   و ارسال پروانه ساختماني براي صدور آنهاها و ممهور نمودن يك نسخه از  تكميل پرونده و بررسي نقشه      ) 8

        )8فرم شماره ( ...)شهرداري ،بخشداري و(مراجع ذيصالح

گذاري در اسـتان بايـد    كارشناس معاونت سرمايه براي تكميل پرونده، در زمان اخذ مدارك از متقاضي :1ذكرت *

درج نام كارشناس و امضـاء و تـاريخ   . ابقت داده و برابر اصل نمايدها مط كليه مدارك دريافتي را با اصل آن

  . روي اين مدارك الزامي است

  بردار واحد گردشگري شخص حقوقي باشد بايد موضوع فعاليت در زمينه گردشگري  كه بهره در صورتي: 2ذكرت *

) 7(در مـاده  در اساس نامه آن تصريح شده باشد و مـديران شـخص حقـوقي نيـز بايـد شـرايط منـدرج         

با اصالحات بعـدي آن   13/2/1368بندي تأسيسات گردشگري مصوب  نامه ايجاد اصالح تكميل درجه آيين

  . را دارا باشند

 

  بطر و تصوير پروانه ساخت اخذ شده از شهرداري يا مراجع ذي) ٩طبق فرم شماره (بندي  زمان ارايه برنامه       )٩

  

ربط نشود، موافقت اصولي صادره  پس  چنانچه متقاضي به داليلي موفق به اخذ پروانه ساخت از مراجع ذي

مگر اينكه كميته فني سرمايه گذاري استان با ملحـوظ داشـتن   .گردد لم يكن مي  از پايان مهلت مقرر كان

   .داليل موجه با تمديد موافقت اصولي موافقت نمايد

  

  ز ساختصدور مجو      )١٠

 ،گـذاري تأسيسـات گردشـگري    بنـدي و نـرخ   نامه ايجاد، اصـالح، تكميـل و درجـه    آيين) 5(استناد ماده  به

  . شود از طرف متقاضي به سازمان ارايه مي 9طبق فرم شماره بندي اجراي پروژه  زمان

فـرم  ا اصـالح واحـد گردشـگري را طبـق     يـ اد، تكميل و مجوز ايج ،بندي سازمان پس از تأييد برنامه زمان

  . نمايد صادر مي 10شماره

  

  كار گزارش پيشرفت    ) ١١

به سازمان ارايه  11 فرم شمارهبار طبق  دارنده مجوز موظف است پيشرفت فيزيكي پروژه را هر سه ماه يك

  . باشد بديهي است عدم ارسال گزارش پيشرفت فيزيكي به منزله انصراف از ساخت مي .نمايد

         

  تجديدنظر به آراي صادره از سوي كميته فني     ) ١٢

منظور بررسي شكايات متقاضي نسبت به تأخير يا تعلل در صدور مجوزهاي مربوطه يا موافقت  اي به كميته

گـذاري   چنين اعتراض به رأي كميتـه فنـي، در معاونـت سـرمايه     هاي استاني و هم ي از طرف سازماناصول

  . نمايد دستي و گردشگري كشور تشكيل و اعالم نظر مي  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

نظر تفسيري وتكميلي بوده ودر صورت ابهـام ،اجمـال وسـكوت نظـر آن      كميته تجديد نظر مرجع هرگونه: تذكر

  .هت ايجاد وحدت رويه براي استانها الزم االتباع مي باشدج
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  اعضاي كميته تجديد نظر

  

  عنوان رييس كميته  هاي توسعه و تسهيالت به مديركل دفتر طرح) الف

  دبير كميته عنوان به هاي توسعه و تسهيالت معاون دفتر طرح) ب

  عنوان عضو كميته هاي سازمان به گذاري و طرح يك نفر كارشناس خبره با حكم معاونت سرمايه) ج

  

  نمايـد،   ها تشكيل، و اعالم رأي مـي  كميته فني استان از سويبه آراي صادره  رسيدگياين كميته در مورد

  .االجراست ها و متقاضي الزم هاي استان رأي كميته تجديد نظر براي سازمان
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در مدت لذا فرآيند هر چه . عنوان حداكثر زمان مورد نياز تعيين شده استفرصتهاي زماني اعالم شده به  -

  .كوتاهتر انجام شود مطلوب تر است

 پاسخ استعالمات را در زمان تعيين شده ارائه نكنند معاونت سرمايه گذاري ،در صورتيكه دستگاه هاي مرتبط -

  . كر داليل مطروحه گزارش نمايدموظف است موضوع را به دفتر طرح هاي توسعه و تسهيالت با ذ استان

  

  ت گردشگري گردش كار صدور مجوز تأسيسا
 

تهيه وارائه نقشه هاي معماري 

  1فاز

 )ماه دو(

   بررسي نقشه و تأييد آن

   )روز 15(

  اخذ برنامه زمانبندي اجراي طرح

 )روز 2(

  تكميل/ايجادصدور مجوز 

   )سه روز(

به صورت  گزارش پيشرفت فيزيكي كار

توسط  براساس برنامه زمانبندي دوره اي

  )رسه ماه يك با( -متقاضي 

 شروع

   موافقت اصوليدرخواست صدور 

  و ارايه مدارك

 كارشناسي اعالم نظر

معاونت سرمايه گذاري 

 استان

  طرح دركميته فني سرمايه گذاري

  موافقت يا مخالفت

 )يك هفته(

 تأييد

 )سه روز ( صدور موافقت اصولي

 اخذ مدارك مورد نياز

   استعالم از ادارات مرتبطصدور 

   )دو روز(

  اخذ پاسخ مثبت استعالمات

 )روز 45(

 اعالم به متقاضي

 عدم تأييد

  اعالم به متقاضي

 عدم تأييد

 عدم تاييد

 اعالم به
 متقاضي

توسط  تكميل نواقص پرونده

   )روز 15( -متقاضي 

ارسال نقشه ها به شهرداري يا مرجع ذيربط 

 ساير و اعالم براي صدور پروانه ساختماني

  )دو روز( -حسب مورد  نواقص پرونده

 تاييد


