
  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢۴ 
 

  4فرم شماره

  کد سرمایه گذاري:                                             "اولیه موافقت "                                                                      

  سرکار خانم / شرکت   /جناب آقاي

  متقاضی محترم

  

  ا سالم،ب

درجـه بنـدي و نـرخ گـذاري تأسیسـات گردشـگري و نظـارت بــر        تکمیـل،    اصـالح،   آیـین نامـه ایجـاد،    2باسـتناد مـاده   

  مبنی برشما                ره      مورخ  وب هیأت محترم وزیران و در پاسخ به درخواست شمافعالیت آنها مص

                                                               :آدرس  

کارشــناس و طــرح موضــوع و بررسـی در جلســه کمیتــه فنــی بررســی تقاضــا در معاونــت   باتوجـه بــه گــزارش بازدیــد  و

ضـرورت دارد جهـت ادامـه فرآینـد      بـا کلیـات طـرح موافقـت مـی شـود.       ،ایـن اداره کـل   یزي و سـرمایه گـذاري  برنامه ر

  یب ذیل، ظرف مدت مقرر اقدام نمائید:ترتنسبت به تکمیل و ارائه موارد مطرحه به 

 ارائه پاسخ مثبت استعالمات از سازمان ها و ارگان هاي مربوطه - 1

 ارائه اسناد مالکیت تجمیعی - 2

 شه هاي معماري اجرایی پروژه وفق نامه درخواست نقشهارائه نق - 3

  الزم به تأکید است صدور موافقت اصولی پس از تأیید نقشه هاي معماري اجرایی پروژه انجام خواهد شد.

  : این اداره کل هیچگونه تعهدي در قبال پرداخت تسهیالت به متقاضیان ندارد.1تبصره 

دره بــدون همــاهنگی قبلـی ایــن اداره کـل غیــر قابــل واگـذاري بــه غیــر    : کلیــه موافقـت هــا و مجوزهــاي صـا  2بصـره  ت

  است.

  در بردارنـده هـیچ گونـه تعهـدي بـراي ایـن اداره کـل و ایجـاد حقـی بـراي متقاضـیان            ایـن موافقـت  بدیهی است        

خواسـت  مقـرر بـا در   د و قبـل از انقضـاي مـدت   مـاه مـی باشـ    6نمی باشد و اعتبار ایـن نامـه از تـاریخ صـدور بـه مـدت       

ــار    متقاضــی و تشــخیص اداره کــل  ــود و درغیــر ایــن صــورت از درجــه اعتب ــد خواهــد ب ــار قابــل تمدی حــداکثر یــک ب

  ساقط می گردد.

  

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مدیر کل                                                            

                                          استان..........................                                                                                                   

  

  :پیش بینی شده میزان سرمایه گذاري

  :پیش بینی شده میزان اشتغال

  

  



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢۵ 
 

  5فرم شماره 

 کد سرمایه گذاري:                                    اعالم عدم  موافقت با درخواست متقاضی                                                     

  

  

   جناب آقاي/ سرکار خانم/شرکت

  

  با سالم، 

بازگشــت بــه درخواســت مــورخ.../.../...براي صــدور موافقــت اصــولی جهــت ایجــاد/ اصــالح/ تکمیــل واحــد گردشــگري از  

ــوع......................... ــان ــتی ...  .......... ب ــه درخواس ــاریخ  .......درج ــوع در ت ــان، موض ــر کارشناس ــار نظ ..     ......../......./...... ..... واظه

ــده         ــت ش ــما مخالف ــت ش ــا درخواس ــر ب ــل زی ــه دالی ــا ب ــرح وبن ــتان مط ــذاري اس ــرمایه گ ــی س ــه فن در جلســه کمیت

  است.بنابراین پرونده مختومه اعالم می شود.

  

  دالیل رد:

  

1-  

  

2-  

  

3-  

  

4-  

  

بدیهی است در صورت احراز شرایط جدیـد مبنـی بـر رفـع موانـع وتـامین دالیـل مـذکور موضـوع درخواسـت شـما مجـددا قابـل              

  بررسی خواهد بود.

  

 

  دستی و گردشگري میراث فرهنگی، صنایع مدیر کل        

  ..........................................................استان 

  

  

  تسهیالت و تأمین منابعدفتر  رونوشت:

  

  



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢۶ 
 

  )6( فرم شماره

                             "مدارك مورد نیاز جهت تکمیل پرونده"         

  

  

ــخه           - 1 ــک نس ــمی و ی ــه رس ــت و روزنام ــی ثب ــودن آگه ــوقی ب ــورت حق ــی (درص ــایی متقاض ــدارك شناس م

 اساسنامه)

  مدارك مالکیت یا تصرف قانونی ملک - 2

 از شاملپاسخ استعالمات مورد نی - 3

  شهرداري -

 مسکن و شهرسازي   -

 برق منطقه اي -

 آب منطقه اي -

 اداره گاز -

 اداره آب و فاضالب  -

 اداره کل منابع طبیعی -

 سازمان محیط زیست -

 سازمان امور اراضی   -

 اداره راه و ترابري -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري -

 سایر دستگاهها حسب مورد -

 این فرآیند 13بند نقشه هاي معماري پروژه براساس  - 4

 براي صدور مجوزپروانه ساختمانی صادره از طریق مراجع ذیصالح (شهرداري، بخشداري و ...)  - 5

 جدول زمانبندي اجراي پروژه -6

 پیش طرح -7

 میلیارد ریال و باالتر) 30فرم توان سنجی(طرح هاي  -8

  مستندات مربوط به توان مالی -9



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢٧ 
 

  7فرم شماره

  کد سرمایه گذاري:                                                          (استعالم)                                                                              

 

  

  

 محترمرییس 

 

 

  

  

  با سالم،

ــه         ــی  ب ــالع م ــرکت .............................................     اط ــانم/ ش ــرکار خ ــاي/ س ــاب آق ــاند جن ــداث  رس ــاي اح ...... تقاض

ــانی:  شــــماره پــــالك ثبتــــی ............................................. بــــه ............................................................. در ملــــک بــــه نشــ

.............................................................................................................................................................................. ..........        

ــه ایــن ســازمان،اقدام     نمــوده اســت. خواهشــمند اســت درخصــوص بررســی درخواســت نــامبرده واعــالم نظــر نهــایی ب

  الزم صورت پذیرد.

  

  

  

  دستی و گردشگري ث فرهنگی، صنایعمیرا مدیرکل                                  

 ...................استان                                                                 



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢٨ 
 

  

  8فرم شماره 

  کد سرمایه گذاري:                           »هاي معماري پروژه درخواست نقشه«                                           

  

  

    جناب آقاي/ سرکار خانم/ شرکت

  

  

  با سالم،

باتوجــه بــه موافقــت بــا موضــوع درخواســت شما،خواهشمنداســت نســبت بــه تهیــه نقشــه هــاي معمــاري پــروژه          

  اقدام نمایید.: براساس ضوابط ومقررات تاسیسات گردشگري به شرح ذیل

  )1:100ها، نماها، مقاطع (با مقیاس  الف ـ کلیه پالن

  متري)100) با نشان دادن پیرامون پروژه تا شعاع حداقل500/1موقعیت (با مقیاس پالن ب ـ 

  )1:50ج ـ در صورت اقامتی بودن واحد) مبلمان کامل یک اتاق (با مقیاس حداقل 

  

  

  تذکرات مهم:

ــه -1 ــت       نقش ــا رعای ــوده و ب ــروژه ب ــراح پ ــین ط ــا مهندس ــدس ی ــویرپروانه مهن ــات وتص ــاء ، مشخص ــد داراي امض هابای

  ط و معیارهاي مربوطه تهیه شده باشند. ضواب

ــاي -2 ــل ه ــی هت ــاران     5و3،4طراح ــاورین وپیمانک ــوي امورمش ــه از س ــاورین داراي رتب ــط مش ــد توس ــا بای ــتاره الزام س

  معاونت راهبردي ونظارت ریاست جمهوري انجام شده باشد.

  

  

  

  دستی و گردشگري نگی، صنایعمیراث فره مدیرکل                                                        

  ..........................................................استان                                                                    

  

  

  

  

  



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٢٩ 
 

 

  9فرم شماره

  کد سرمایه گذاري:              "ساختمانی نقشه جهت ارائه پروانه اعالمو  موافقت اصولی"                        

  جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت

  متقاضی محترم احداث

   ،با سالم

ا توجه بـه مصـوبه                   جلسـه کمیتـه فنـی معاونـت برنامـه ریـزي و سـرمایه گـذاري  مورخـه                 مبنـی بـر              ب

ــان        ــع در خیابـ ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ ــداث               در زمـ ــس از                                                       احـ و پـ

  بررسی نقشه هاي معماري ارائه شده توسط حوزه فنی معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري بدینوسیله با          

و اعیــان        مترمربــع   بــا درجــه                    و بــه ظرفیــت            و بــه مســاحت عرصــه          مترمربــع                  

، یـک سـري از نقشـه هـاي مصـوب ممهـور بـه مهـر اداره کـل بـه           موافقـت اصـولی  ابـالغ  موافقت می شود. لذا بدینوسـیله ضـمن   

اجرایــی پــروژه  پیوســت جهــت اطــالع و ارائــه پروانــه ســاختمانی ارســال مــی گــردد. بــدیهی اســت هرگونــه تغییــر در وضــعیت  

  ا هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد. نسبت به نقشه هاي مصوب بایستی ب

مرتبــه در صــورت موافقــت ســازمان قابــل تمدیــد ســه موافقــت اصــولی داراي مهلــت شــش ماهــه اســت. ایــن مهلــت حــداکثر  -

  است. درغیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد. 

صـادر   ع صـدور پروانـه) و تکمیـل مـدارك، مجـوز ایجـاد      (سـایر مراجـ  پس از ارائـه پروانـه سـاختمانی صـادره توسـط شهرداري       -

  .خواهد شد

  این موافقتنامه هیچگونه حقی براي سرمایه گذار ایجاد نخواهد کرد. -

سازمان هیچگونه نعهدي براي پرداخـت تسـهیالت نداشـته و متقاضـی موظـف اسـت پرونـده را بـا توجـه بـه تـوان مـالی خـود               -

  به پایان برساند.

قاضـی نتوانـد در موعـد مقـرر نسـبت بـه اخـذ مـدارك مـورد نیـاز اقـدام نمایـدیا ایـن موافقـت اصـولی طبـق                 در صورتی که مت -

تقاضــی حــق هیچگونــه اعتراضــی نســبت بــه هزینــه هــاي انجــام شــده و درخواســت خســارت از  م ضــوابط جــاري ابطــال گــردد،

  سازمان نخواهد داشت.

  این موافقت اصولی قابل واگذاري به غیر نمی باشد. -

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري    مدیرکل                                                               

                                                   ... استان..............                                                                                  

  رونوشت: 

  معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري جهت اطالع -

  معاونت گردشگري جهت اطالع -

  حراست اداره کل جهت اطالع -

  واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -

   در پرونده. به مهر اداره کل بایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماري اجرایی ممهور -

  

  



  فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و ... 

 

٣٠ 
 

  10فرم شماره 

  کد سرمایه گذاري:                                          وافقت اصولیم                                                              

  (تمدید نوبت اول)

  

  جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت

  

  با سالم 

ــد   ــت تمدی ــه درخواس ــخ ب ــورخ       ندر پاس ــماره                م ــولی ش ــت اص ــت اول موافق ــداث                       وب ــر اح ــی ب مبن

ــی      ــس از بررسـ ــان                                                          و پـ ــع در خیابـ ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ در زمـ

تحـت عنـوان   نقشه هـاي معمـاري ارائـه شـده توسـط حـوزه فنـی و معمـاري معاونـت برنامـه ریـزي و سـرمایه گـذاري              

ــوع .  ــگري از ن ــد گردش ــه.. ........واح ــا درج ــع در........... ب ــتان............ .. واق ــهر........شهرس ــش...........  .............................ش بخ

  موافقت می شود.

هرگونـه تغییــر در وضـعیت اجرایــی پـروژه نســبت بــه نقشـه هــاي مصـوب بایســتی بـا همــاهنگی قبلــی       بـدیهی اســت  

  کل صورت پذیرد.  این اداره

مـاه بـوده کـه پـس از انقضـاي مـدت بـه تشـخیص سـازمان           شـش موافقت اصولی از تاریخ صدور بـه مـدت     اعتبار این

  . در غیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد.قابل تمدید خواهد بودصرفاً یکبار دیگر 

رت پــذیرد. شــایان وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــاي مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی ایــن اداره کــل صــو 

  صادر خواهد شد. ایجادذکر است پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداري مجوز 

    

  

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مدیرکل

  استان.................

  

  رونوشت: 

  معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري جهت اطالع -

  معاونت گردشگري جهت اطالع -

  اداره کل جهت اطالع حراست -

  واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -

  در پرونده. اري اجرایی ممهور به مهر اداره کلبایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معم -

  

  


