شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد ،اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری

نحوه ثبت درخواست موافقت اصولی در سامانه

my.mcth.ir

در سامانه فایو راهنیای کامو ثب نام موجود اس کته در
هنگام ثب درخواس موافق اصتولی قابتو دریافت است
لیمن این فایو ساد آموزشی نیز کهیه شتد گ هتردگ فایتو
آموزشتتتتتی در ستتتتتای ادار کتتتتتو بتتتتته ن تتتتتانی
 www.miraskhz.ir :موجود اس .

ثبت نام دو مرحله دارد:
.مرحله یک :ثبت نام اولیه
ابتدا آدرس سامانه  my.mcth.irرا می زنیم .گزینه ثبت
نام را کلیک می کنیم صفحه باز شتد را کمییتو گ گزینته
ارسال را می زنیم .نام کاربری گ گذر گاژ برای کلفن هیترا
شیا پیامک می شود .اکنون شیا یتک کارکابتو در ستامانه
موافق اصولی دارید.

مرحله دو :ثبت درخواست موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
.ابتدا آدرس سامانه  my.mcth.irرا می زنیم .با استفاد از نام کاربری گ گذر گاژ ای که برای شیا پیامک شد اس گارد کارکابو
خود می شوید .ابتدا گزینه پنجر گاحد خدمات را می زنیم گ سپس از قسی سرمایه گتذاری گزینته درخواست صتدگر موافقت
اصولی گ مجوز ایجاد ،اصالح کاسیسات گردشگری را کلیک می کنیم .اطالعات مورد نظر را کمییو گ بارگذاری می کنتیم گ ستپس
گزینه ارسال را می زنیم .کد پیگیری  51رقیی که کوسط سامانه برای شیا پیامک می شود گ هیچنین در صتفحه پتیر رگ قابتو
رگی می باشد را برای پیگیری مراحو بعد در جایی یادداش نیایید.

نمته :مدارک شناسایی در قسی سایر بارگذاری گردد.

نحوه پیگیری درخواست:
با استفاد از نام کاربری گ گذر گاژ گارد کارکابو خود میشویم .گزینه پنجر خدمات گ سپس گزینه پیگیری را میزنتیم .در کتادر
باال فرآیند مربوطه صدگر موافق اصولی گ مجوز ایجاد ،اصالح کاسیسات گردشگری را میزنیم گ در کادر پایین کد پیگیری گ پس
از آن گزینه پایر را می زنیم .سپس در سی راس صفحه فرآیند طی شد برای طرح شیا کا این کاریخ نیایر داد می شود.
وظایف سرمایه گذار:
پس از ثب درخواس موافق اصولی در سامانه گ اخذ کد پیگیری در مراحو مختلف فرآینتد صتدگر موافقت اصتولی متقا تی
میبایس اقداماکی انجام دهد مانند :رفع ایراد در صورت ایراد در ثب نام ،بارگذاری مدارک کمییلی،بارگذاری پاسخ استتعالمات گ
کغییر کاربری ،بارگذاری نق ه ها ،بارگذاری پرگانه ساختیانی گ برنامه زمان بندی ،که سامانه به شتخ متقا تی پیامتک ارستال
مینیاید .در این مواقع متقا ی باید با نام کاربری گ رمز عبور گارد کارکابو خود شد گ از قسی پنجر خدمات ،کارپوشه ،گزینته
گرگدی های من کلیک میکنیم گ موارد خواسته شد را انجام می دهیم گ گزینه ارسال را می زنیم.
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پیوست -6شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه های پیشنهادی و مدارک مورد نیاز
الف) شرح خدمات طرح پیش طرح:

- 5فصل اول :شناخت
 -1-1شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)
 -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 -3-1 )...
بررسی 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 توصیه میشود.
ب) مستندات مالی :گردش حساب مالی ،مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول
ج) اسناد مالکیت :شامل مالکیت خصوصی ،قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری ،امور اراضی ،راه و
شهرسازی و )...اجاره نامه معتبر و متناسب با نوع فعالیت به انضمام رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری
در ملک مذکور و ...که به تأیید کارشناس حقوقی و امالک سازمان خواهد رسید.
طرح توجیهی میبایست حداقل شامل :نام سرمایه گذار ،عنوان طرح ،محل اجرای طرح ،متراژ زمین،
متراژ زیربنا ،برآورد حجم سرمایه گذاری ،اشتغال ،سال و ماه تهیه طرح باشد.یک نمونه خام قالب
طرح توجیهی در سایت اداره کل به نشانی www.miraskhz.ir :در قسمت معاونت گردشگری
واحد سرمایه گذاری قرار داده شده است.
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