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مقدمهمقدمه--11
گـذاري  بنـدي و نـرخ  ایجـاد، اصـالح، تکمیـل، درجـه    «نامـه  اسـتناد فصـل دوم آیـین   این فرآیند به

ــت آن  تأس ــر فعالی ــارت ب ــگري و نظ ــات گردش ــایس ــوب » ه ــدي 13/2/1368مص ــالحات بع و اص
ــت آن  ــده اس ــدوین گردی ــابق     . ت ــگري مط ــات گردش ــولی تأسیس ــت اص ــدور موافق ــی ص متقاض

ــی  ــروش اجرای ــدنای ــنایع   فرآین ــی، ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــود را ب ــاي خ ــتی و تقاض دس
ضــوع وافقــت اصــولی و یــا مجــوز موگردشــگري در اســتان ارایــه نمــوده و پــس از طــی مراحــل م

ایــن فرآینــد ســعی در تســهیل گــردش کــار پــروژه هــاي  . نمایــددرخواســت خــود را اخــذ مــی
ــگري ــار   گردش ــب و ک ــاي کس ــود فض ــدایت و    و بهب ــت ه ــل جه ــاریف ذی ــات و تع دارد وکلی

. مدیریت طرح هاي گردشگري یاري رسان خواهد بود

هدف هدف --22
ــ ــد آو  تاس ــراي پدی ــه ب ــامی یکپارچ ــذاري، در    قرار نظ ــرمایه گ ــاي س ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ري ط

ــالمی      ــوري اس ــی جمه ــاعی  و فرهنگ ــادي ، اجتم ــعه اقتص ــاي توس ــه ه ــناد برنام ــارچوب اس چ
ــزایش  یــین نامــه هــاي داخلــی و گردشــگري ابــالغ آایــران و وفــق  ــا در نظــر گــرفتن اف شــده ب

بـا قابلیـت   ی و اثربخشـی طـرح هـا و پـروژه هـاي سـرمایه گـذاري بـا رویکـرد نتیجـه گـرا             کارای
ــادي ،        ــرایط اقتص ــا ش ــب ب ــت ،متناس ــدیریت کیفی ــام م ــر نظ ــی ب ــابی و مبتن ــري و ارزی پیگی

.اجتماعی ،اقلیمی و زیست محیطی منطقه

تعاریفتعاریف--33
::آئین نامهآئین نامه--11--33

ــه    ــل، درج ــالح، تکمی ــاد، اص ــه ایج ــین نام ــذار آئ ــرخ گ ــدي و ن ــاتیتاسيبن ــگرس يگردش
ن عنــوان از ســازمان متبــوع ابــالغ کــه تحــت همــیبــا اصــالحات بعــدي13/2/1368مصــوب 

)4پیوست (. گردیده است
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))سرمایه گذارسرمایه گذار((ییمتقاضمتقاض--22--33
تیـ چنـد عنـوان از فعال  ایـ کیـ سیتاسـ يکـه درخواسـت مجـوز بـرا    یحقـوق اییقیحقشخص

ــا ــيه ــ نیآئ ــه اجرائ ــاد،یاینام ــالح، تکمج ــاص ــد ل،ی ــه بن ــذار يدرج ــرخ گ ــاتیتاسيو ن س
.درا دارآنها تیو نظارت به فعاليگردشگر

کمیته فنیکمیته فنی--33--33
ایـن کمیتــه بمنظــور بررســی فنــی تشــخیص ماهیــت طــرح هــاي گردشــگري و لــزوم ایجــاد  

ــاده     ــر اســاس م ــاي باالدســت ب ــا ضــوابط طرحه ــق آن ب ــان پیشــنهادي و تطبی 3آن در مک
آئــین نامــه ایجــاد، اصــالح، تکمیــل، درجــه بنــدي و نــرخ گــذاري تاسیســات گردشــگري در  

.شودحوزه کارشناسی تشکیل می
::اعضاي کمیته فنی اعضاي کمیته فنی --44--33

و عضو کمیتهبعنوان دبیر جلسه استان معاون برنامه ریزي و سرمایه گذاري 
معاون گردشگري استان بعنوان عضو کمیته

عضو کمیتهبه عنوان استان برنامه ریزي و سرمایه گذاري کارشناس مسئول معاونت 
عضو کمیتهاستان بعنوان ) اتحادیه(نماینده تشکل صنفی 

ــناس  ــده کارش ــد کنن ــذاري   بازدی ــرمایه گ ــزي و س ــه ری ــت برنام ــتمعاون ــزارش در جه ــه گ ارائ
)بدون حق راي(کمیته فنی 

)عضو ناظر بدون حق راي(اداره کل استاننماینده حراست 

ــت  * ــزي و ســرمایه گــذاري  در اســتانهایی کــه مســئولیت معاون برعهــده یــک نفــر برنامــه ری

بــا ابــالغ ریــیس ســازمان اســتان، از میــان کارشناســان خبــره، کمیته فنــی دیگراســت، عضــو
.مطلع و صاحب نظر تعیین میگردد
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::عناوینی که کمیته فنی می تواند در رابطه با آن تشکیل جلسه دهدعناوینی که کمیته فنی می تواند در رابطه با آن تشکیل جلسه دهد--44
واحـدهاي اقـامتی کـه وفـق ضـوابط      : ـ هتـل ، متـل و واحـدهاي خـدماتی رفـاهی بـین راهـی       1

. می شوندانواع مختلف واحدهاي اقامتی احداث
ــذیر  2 ــ مهمانپ ــذیر      : ـ ــدهاي مهمانپ ــف واح ــواع مختل ــوابط ان ــق ض ــه وف ــامتی ک ــدهاي اق واح

.احداث می شوند
از این قبیل، ویال و ـ مراکز خود پذیرائی شامل هتل آپارتمان ،پانسیون ، زائر سرا 3
ـ مراکز اقامتی جوانان 4
کاروانهاـ تفرجگاهها ، اردوگاه گردشگري ، محوطه هاي کمپینگ و5
)مراکز تعطیالت(مراکز سرگرمی و تفریحی -6
اقامتگاهها با مالکیت زمانی-7
اقامتگاه بوم گردي-8
سفره خانه سنتی-9

ــا حــوزه گردشــگري  -10 ــه هتــل بیمارســتان، رســتوران ســیار  (ســایر مصــادیق مــرتبط ب ازجمل
...)و
رآینــد ایــن  عــالوه بــر رعایــت ف  ســرویس آپارتمــان منــاطق نمونــه گردشــگري و  بــراي *

.می باشدنیز الزامی آیین نامه ها و ضوابط مربوط به خود دستورالعمل، رعایت 

رآیند پذیرش و بررسی طرحرآیند پذیرش و بررسی طرحفف--55
ــت        ــدور موافق ــگري و ص ــات گردش ــا تاسیس ــرتبط ب ــاي م ــی طرحه ــذیرش و بررس ــد پ فرآین

ش بخــچهــار بــه صــورت کلــی در اســتان برنامــه ریــزي و ســرمایه گــذارياصــولی در معاونــت
:عمده قابل تقسیم بندي می باشد 

:به شرح ذیلثبت و تقسیم بندي درخواست متقاضیان- 1
زمـین یـا واحـد بـا کـاربري غیـر گردشـگري کـه در مرحلـه سـفت کـاري یـا             (احداثاحداث--11--11

)قبل آن درخواست ایجاد واحد گردشگري دارد
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تغییـر  واحـد در حـال بهـره بـرداري و بـا کـاربري غیـر گردشـگري کـه قصـد          (تبدیلتبدیل--22--11
) کاربري و تبدیل به واحد گردشگري دارد

واحـد داراي پروانـه بهـره بـرداري گردشـگري کـه قصـد انجـام تعمیـرات و          (بهسازيبهسازي--33--11
ــاري دارد   ــالحات  معم ــازي و اص ــود    ) نوس ــاوین موج ــب عن ــگري در قال ــات گردش تاسیس

ي و درآیین نامه ایجـاد، اصـالح، تکمیـل، درجـه بنـدي و نـرخ گـذاري تاسیسـات گردشـگر         
اخــذ اســناد ومــدارك و انجــام بازدیــد توســط کارشــناس و طــرح موضــوع در کمیتــه فنــی  

.معاونت
واحــدهایی کـه قصــد افـزایش زمــین، سـطح زیربنــا و خـدمات گردشــگري را     واحــدهایی کـه قصــد افـزایش زمــین، سـطح زیربنــا و خـدمات گردشــگري را     ((توسـعه  توسـعه  --44--11

))دارنددارند

استانطرح صورتجلسات کمیته فنی معاونت- 2

و اعـالم  نقشـه  تأییـد اخذ نقشه هاي معماري فـاز یـک مربـوط بـه پـروژه جهـت بررسـی و        - 3
موافقت اصولی

انجام بازدیدهاي دوره اي بمنظـور نظـارت بـر اجـراي پـروژه هـا وفـق نقشـه هـاي مصـوب           - 4
توســط کارشناســان فنــی معاونــت و متعاقــب آن کنتــرل رونــد تجهیزاتــی تــا زمــان اتمــام   

.فرآیند اجرایی پروژه

))11طبق فرم شماره طبق فرم شماره ((از سوي متقاضیاز سوي متقاضیموافقت اصولی موافقت اصولی درخواست صدور درخواست صدور --66
ــه متقاضــی  ــر ارائ ــد عــالوه ب ــه بای ــن مرحل ــیش (ي درخواســت کتبی،کلیــات طــرح در ای پ

،حجــم درجــه واحــد شــامل نــوع تاسیســات گردشــگري مــورد تقاضــا،خــود را کــه)طــرح
برنامــه زمــان بنــدي تــامین ســرمایه و، نحــوه ســرمایه گــذاري وبــرآورد ریــالی وارزي طــرح

)یکپیوستشرح خدمات براساس (.را به سازمان ارائه نماید... ح واجراي طر
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ي رســمی نماینــدهمــدیرعامل یــا درصــورتی کــه متقاضــی داراي شخصــیت حقــوقی باشــد
شـده باشـد امکـان ارائـه درخواسـت را      بـه صـورت کتبـی بـه سـازمان معرفـی       شـرکت کـه   

.دارند

رخواست به متقاضیرخواست به متقاضیددارائه رسیدارائه رسید--77
ــت  ــه صــدور ثبــت درخواســت متقاســرمایه گــذاري اســتان پــس ازحــوزه معاون ضــی نســبت ب

.اقدام می نماید)2فرم شماره (ریخ اعالم نتیجه درآن درج شده است که تارسید 

))33فرم شمارهفرم شماره((ل اجراي طرح و ارائه نظر کارشناسی ل اجراي طرح و ارائه نظر کارشناسی ححبازدید از مبازدید از م--88
ــت  ــی معاون ــر کارشناس ــتان نظ ــذاري اس ــرمایه گ ــرح س ــراي ط ــل اج ــوص مح ــس از در خص پ

جهــت طــرح در کمیتــه فنــی ســرمایه چهــار روزحــداکثر ظــرف مــدت و بررســی فنــی دیــدباز
.شودارجاع فنیبه کمیته3فرم شماره گذاري استان طی 

گــذار تــأمین نشــده باشــد، ســرمایهکــه عرصــه و زمــین مــورد نیــاز پــروژه توســط در صــورتی*

.ددگذاري ارایه گرراهکار مناسب براي تأمین آن باید در گزارش معاونت سرمایه

))33--11طبق فرم شماره طبق فرم شماره ((تنظیم صورتجلسه کمیته فنی تنظیم صورتجلسه کمیته فنی --99
کمیتــه فنــی رســیدگی بــه درخواســت متقاضــیان را بــه اســتناد نظــر کارشناســی معاونــت  

کــه بایــد حــداکثر ظــرف یــک هفتــه در مــورد عهــده خواهــد داشــت گــذاري اســتان برهســرمای
ــاره آیــین) 3(درخواســت متقاضــی اعــالم نظــر نمایــد ،ایــن کمیتــه بــه اســتناد مــاده   نامــه درب

تشخیص نیـاز منـاطق اسـتان بـه انـواع تأسیسـات گردشـگري مـورد تقاضـا اعـالم نظـر خواهـد             
. نمود

گــزارش کارشناســی معاونــت   درخواســت متقاضــی و ،دگی کمیتــه فنــی مبنــاي رســی *

.  گذاري خواهد بودسرمایه
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در صــورتیکه کمیتــه فنــی نظــر مخــالف بــا تقاضــاي مطروحــه داشــته باشــد بایــد بــا ذکــر   *

ایـن دالیـل بایـد در صورتجلسـه     . علت مخالفت خـود را بـه صـورت واضـح ارائـه نمایـد      ،دالیل
.کمیته فنی ثبت شود

ــدون تشــکیل جل * ــه اســت و در   مصــوبات امضــا شــده ب ــه در حکــم مصــوبه کمیت ســه کمیت

صورت اعـالم بـراي تشـکیل جلسـه و عـدم حضـور اعضـا، نظـر معـاون سـرمایه گـذاري بـراي             
.ارائه می شودمدیر کل استانتصمیم گیري به 

اسـتان قابـل   مـدیر کـل  نظر کمیتـه فنـی مشـورتی وکارشناسـی بـوده و در صـورت تصـویب        **

.اجرا می باشد
ولیهولیهموافقت اموافقت اصدور-10
میلیارد ریالمیلیارد ریال4040باالي باالي طرحهاي با حجم سرمایه گذاري طرحهاي با حجم سرمایه گذاري --11--1010

ــاالي   -10-1-1 ــذاري ب ــا حجــم ســرمایه گ ــاي ب ــراي طرحه ــال40ب ــارد ری ــاي (میلی طرحه
کمیتـه فنـی موظـف    انجـام برنامـه ریـزي منسـجم،     و به منظـور بررسـی دقیـق  تـر و     ) ملی

ــه    ــزاري جلس ــاریخ برگ ــد از ت ــداکثر دو روز بع ــت ح ــورت مو اس ــخ  در ص ــودن پاس ــت ب ثب
ــه ا  ــبت ب ــده  نس ــال پرون ــراه (رس ــه هم ــ ب ــتندات چ ــت  مس ــت پیوس ــه )2ک لیس ــر ب دفت

ــابع   ــأمین من ــهیالت و ت ــذاري   تس ــرمایه گ ــزي و س ــه ری ــت برنام ــد و معاون ــدام نمای در اق
صــورت عــدم تاییــد طــرح نســبت بــه ابــالغ نظــر کمیتــه فنــی بــاذکر دالیــل رد تقاضــا بــه  

.متقاضی اقدام نماید
ــر -10-1-2 ــداکثر   دفت ــابع ح ــامین من ــهیالت و ت ــتندات   دو روزتس ــت مس ــس از دریاف پ

بـه اسـتان اعـالم    راطرح از استان، پاسخ الزم مبنـی بـر تاییـد یـا عـدم تاییـد کلیـات طـرح         
.خواهد نمود
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دفتر تسـهیالت و تـامین منـابع موظـف اسـت سـامانه الکترونیکـی را        -10-1-3
ایه گـذاري تـدوین و بـه    به همین منظـور و بـراي تسـهیل و تسـریع امـور سـرم      

.استانها اعالم نماید
بدیهی است پس از راه انـدازي سـامانه جـامع سـرمایه گـذاري در حـوزه میـراث        
ــق   ــه از طری ــدهاي مربوط ــه فرآین ــگري، کلی ــتی و گردش ــنایع دس ــی، ص فرهنگ

ت کــل اســتان هــا و متقاضــیان ســرمایه گــذاري اادارســامانه مــذکور و توســط
. صورت می پذیرد

ــاالي رط-10-1-4 ــال مــی بایســت فــرم  چهــلحهــاي ب پیوســت (ســنجی اعتبارمیلیــارد ری
ــر        ) 3 ــه دفت ــوق ب ــت ف ــک لیس ــراه چ ــه هم ــتان ب ــد اس ــس از تایی ــوده و پ ــل نم را تکمی

.تسهیالت  و تامین منابع ارسال نمایند
.محاسبه نمی شودعرصه متقاضی در میزان حجم سرمایه گذاري،:1تبصره

و کمترو کمترمیلیارد ریالمیلیارد ریال4040گذاري گذاري طرحهاي با حجم سرمایه طرحهاي با حجم سرمایه --22--1100
ــی -10-2-1 ــه فن ــزاري    کمیت ــاریخ برگ ــد از ت ــداکثر دو روز بع ــت ح ــف اس ــهموظ در جلس

ــه    ــالغ موافقــت اولی ــه اب ــودن پاســخ نســبت ب ــت ب ــهو صــدورصــورت مثب اســتعالمات نام
بـاذکر دالیـل رد   کمیتـه فنـی  مربوطه و در صورت عـدم تاییـد طـرح نسـبت بـه ابـالغ نظـر        

.ی اقدام نمایدتقاضا به متقاض
6از تــاریخ ابــالغ بــه متقاضــی )4فــرم شــماره(میــزان اعتبــار موافقــت اولیــه صــادره -10-2-2

قابـل  حـداکثر یـک بـار   اسـتان ماه می باشد و در صـورت تقاضـاي تمدیـد و تشـخیص معاونـت     
.تمدید می باشد

ــا ذکــر دالیــل متقاضــی در  -10-2-3 ــار، موضــوع ب در صــورت تقاضــاي تمدیــد بــیش از یــک ب
.موافقت اولیه قابل بررسی می باشدتمدید کمیته فنی مطرح و متعاقب آن 
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ــه از     -1تبصــره  ــت اولی ــه موافق ــا صــدور نام ــان ب ــدیلی همزم ــاي تب ــروژه ه ــوص پ در خص
ــزوم انجــام اصــالحات مــوردنظر وفــق نقشــه هــاي    متقاضــی تعهــد محضــري در خصــوص ل

.ژه ثبت می گرددمعماري مصوب ممهور به مهر اداره کل اخذ و در پرونده پرو
ــه پاســخ    -2تبصــره  ــه و ارائ ــت اولی ــس از اخــذ موافق ــاي گردشــگري پ در خصــوص طرحه

، )میلیــارد ریــال40بــاالي (ســنجیاعتبــارمثبــت کلیــه اســتعالمات مربوطــه و تکمیــل فــرم 
مطالعـات و  (عمـاري فـاز صـفر پیشـنهادي     بایستی طرح امکـان سـنجی و همچنـین طـرح م    

:نماینده مشاور پروژه در جلسه کمیته فنی بمنظوربا حضور متقاضی و) لکه گذاري
بررســی چگــونگی حفــظ هویــت مــاهوي و بهــره گیــري از پتانســیل هــاي موجــود در  -الــف

زمین پیشنهادي در طرح
ــناد    -ب ــا و اس ــرح ه ــا ط ــروژه ب ــق پ ــوي    تطبی ــی از س ــوابط ابالغ ــت ض ــت و رعای باالدس

دستگاههاي ذیربط 
شــگري و ایجــاد فعالیتهــاي مــرتبط بــا مــاده یــک آیــین نامــه ایجــاد، تاییــد ماهیــت گرد-ج

.اصالح، تکمیل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات گردشگري ارائه و دفاع گردد

و غیـر قابـل واگـذاري بـه     و غیـر قابـل واگـذاري بـه     صـادر خواهـد شـد   صـادر خواهـد شـد   اسـتان اسـتان مـدیرکل  مـدیرکل  موافقت اولیـه بـا امضـاي    موافقت اولیـه بـا امضـاي    --33--1010
..غیر استغیر است

//اصــالحاصــالح//و اجــرا نمــی باشــد و مجــوز ایجــادو اجــرا نمــی باشــد و مجــوز ایجــادبــه منظــور ســاخت و ســاز بــه منظــور ســاخت و ســاز اولیــهاولیــهموافقــتموافقــت) ) 11تبصــرهتبصــره
تکمیــل موضــوع ایــن موافقــت پــس از ارائــه پاســخ اســتعالمات و تکمیــل پرونــده از ســوي اداره  تکمیــل موضــوع ایــن موافقــت پــس از ارائــه پاســخ اســتعالمات و تکمیــل پرونــده از ســوي اداره  

..کل استان صادر خواهد شدکل استان صادر خواهد شد
ــره ــرهتبص ــت،    ) ) 22تبص ــی اس ــک شخص ــرح، مل ــراي ط ــل اج ــه مح ــواردي ک ــت،    درم ــی اس ــک شخص ــرح، مل ــراي ط ــل اج ــه مح ــواردي ک ــق در درم ــق در درج آدرس دقی درج آدرس دقی

..موافقت اولیه ضروري استموافقت اولیه ضروري است

خواست متقاضی عدم موافقت با در-11
و بـا ذکـر دالیـل    )5(فـرم شـماره   در صورت عدم موافقت بـا درخواسـت متقاضـی مراتـب طـی      

.به وي ابالغ می گردد
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طبـق لیسـت اعالمـی فـرم     (و صـدور موافقـت اصـولی   ارایه مدارك مورد نیاز براي تکمیل پرونـده -12
)6شماره 
مربوط به مالکیت یا تصرف قانونی عرصهارك مد-12-1
: شامل) 7فرم شماره (پاسخ استعالمات مورد نیاز از دستگاههاي مربوطه -12-2

شهرداري- 

وشهر سازيراه- 

ايبرق منطقه- 

ايآب منطقه- 

گاز- 

آب و فاضالب- 

منابع طبیعی- 

زیستمحیط- 

امور اراضی- 

میراث فرهنگی- 

یر دستگاهها حسب مورد؛سا- 

ــذ و     ــورد اخ ــب م ــاز را حس ــورد نی ــتعالمات م ــخ اس ــد پاس ــی بای ــراي  متقاض ــازمان ب ــه س ب
.تکمیل پرونده تحویل نماید
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کــه واحــد گردشــگري مــورد تقاضــا در محــدوده شــهري قــرار دارد، اســتعالم در صــورتی: 1تـذکر 
ــی  ــت م ــهرداري کفای ــتعالم  از ش ــخ اس ــذ پاس ــورت اخ ــر ص ــد، در ه ــتگاهنمای ــاي از دس ه

. ذیربط حسب مورد ضروري است
اســتعالم هــاي الزم بــراي واحــدهاي گردشــگري خــارج از محــدوده شــهري بــا        :  2تــذکر

. صــادر مــی شــود...)بخشــداري ،فرمانــداري و(همــاهنگی مرجــع صــدور پروانــه ســاختمانی
ــه تصــویر پاســخ اســتعالم    درصــورت اخــذ اســتعالمهاي الزم از ســوي مرجــع صــدور پروان

درهـر صـورت بـدون اسـتعالم صـدور مجـوز امکـان پـذیر         .درج در پرونده کـافی اسـت  براي
.نیست

.تایید تصرف می بایست به تایید امور حقوقی استان برسد: 3تذکر 
.ژه ها الزامی می باشداستعالم از معاونت میراث فرهنگی در خصوص کلیه پرو: 4تذکر

هاي معماري پروژه ارائه نقشه-13
بـه متقاضـی   8فـرم شـماره   ه دسـتور تهیـه نقشـه هـاي پـروژه بـه شـرح ذیـل طـی          دراین مرحل

.اعالم می شود
ــدور       -13-1 ــس از ص ــگري پ ــاي گردش ــروژه ه ــاري پ ــاي معم ــه ه ــی نقش ــذ و بررس ــد اخ رون

واســت موافقــت اولیــه و متعاقــب آن ارائــه پاســخ مثبــت اســتعالمات مربوطــه و صــدور نامــه درخ
.نقشه انجام می شود

از تــاریخ نامــه درخواســت نقشــه مــی روز45حــداکثر مهلــت ارائــه نقشــه هــاي معمــاري -13-2
ــت    ــوع طــرح و تشــخیص معاون ــه ن ــا توجــه ب ســرمایه باشــد و درصــورت تقاضــاي متقاضــی و ب

.قابل تمدید می باشدگذاري
ــره ــاي   : تبص ــل ه ــراي هت ــتاره 5و 4ب ــذکور  س ــدت م ــا م ــداکثر ت ــه  روز 90ح ــاریخ نام از ت

.می باشد
نقشه هاي معماري اجرایی بر اساس ضوابط معماري ، سـاختمانی و درجـه بنـدي مربوطـه     -13-3

بررسی و تطبیق داده می شود و در نهایـت  برنامه ریزي و سرمایه گذاريتوسط حوزه فنی معاونت 

به متقاضـی ابـالغ و نقشـه    درجه بندي و)9فرم شماره (نقشهاعالمدر قالب نامه موافقت اصولی و 
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برنامه ریزي و سرمایه گـذاري اسـتان ،   امضاء معاونو اداره کل استان هاي معماري ممهور به مهر 

.کارشناس بررسی کننده و کارشناس مسئول تصویب کننده رسیده باشد

:نقشه هاي معماري می بایست داراي شرایط زیر باشند
)100/1مقیاس با (ها، نماها، مقاطع کلیه پالن) الف
ــت ) ب ــالن موقعیـ ــاس (پـ ــا مقیـ ــعاع   ) 500/1بـ ــا شـ ــروژه تـ ــون پـ ــان دادن پیرامـ ــا نشـ بـ

)متري100حداقل
)50/1با مقیاس (واحد در صورت اقامتی بودن واحد، مبلمان کامل ) ج
هــاي مــذکور بایــد داراي امضــا، مشخصــات و تصــویر پروانــه اشــتغال مهنــدس یــا نقشــه: 1ذکرتــ

ــه   ــروژه ک ــراح پ ــین ط ــازي راهاز وزارت مهندس ــهر س ــتانها(وش ــازمانهاي اس ــت )س ــوز فعالی مج
. طراحی دریافت نموده اند، بوده و رعایت ضوابط و معیارهاي مربوطه الزامی است

ســتاره وبــاالتر الزامــاً بایــد توســط مشــاورین 3طراحــی تاسیســات گردشــگري بــا درجــه: 2ذکرتــ
. رتبه بندي شده انجام شده باشد

در زمـان  2و فـاز  طراحـی الزامیسـت  ) فاز صفر و یـک (ت ارائه مطالعات پایه براي این نوع تاسیسا
.اجراء ارائه گردد

)9طبق فرم شماره(نقشهاعالمو اصولیموافقتصدور -14
ــداکثر     -14-1 ــت ح ــن مهل ــت ای ــه اس ــش ماه ــت ش ــولی داراي مهل ــت اص ــهموافق ــه در س مرتب

در . )12و 11و 10فـرم هـاي شـماره    (اسـتان  قابـل تمدیـد اسـت    اداره کـل صورت موافقـت  
.لم یکن خواهد شدصورت پس از پایان مهلت مقرر کانغیر این

ــراي ســرمایه گــذار، در صــورت درخواســت   : تبصــره ــد موافقــت اصــولی ب ــت تمدی پــس از ســه نوب
.مجدد، تمامی مراحل بر اساس دستورالعمل و از ابتدا به جریان خواهد افتاد

ــد -14-2 ــا اعــالم متقاضــی و انجــام   پــس از اتمــام رون ــی واحــد گردشــگري ب ــی و تجهیزات اجرای
ــت   ــی معاون ــان فن ــایی توســط کارشناس ــد نه ــتانبازدی ــره  اس ــه به ــت صــدور پروان ــده جه پرون

.برداري به معاونت گردشکري ارجاع داده می شود
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نقشــه بــوده و اعــالمتجهیـز واحــدهاي گردشــگري بــر اسـاس درجــه اعــالم شــده در نامـه   -14-3
ــتی  ــت   بایس ــی معاون ــان فن ــارت کارشناس ــت نظ ــی و تح ــاهنگی متقاض ــا هم ــتانب ــورت اس ص

.پذیرد
ســتاره و هتــل آپارتمــان 5و 4کلیــه طرحهــاي گردشــگري و هتــل هــاي  نقشــه-1تبصــره 

سـتاره بایسـتی توسـط مهندسـین مشـاور ذیصـالح و همچنـین مـورد تاییـد ایـن           3و 2هاي 
.اداره کل تهیه گردد

ــره  ــت –2تبص ــاي دریاف ــالم      تقاض ــه و اع ــالغ نقش ــذ اب ــس از اخ ــیان پ ــهیالت متقاض تس
قابــل سـازمان موافقـت اصـولی و پــس از دریافـت پروانـه ســاختمان و بـا توجـه بــه تشـخیص        

.براي پرداخت تسهیالت بانکی نخواهد داشتهیچگونه تعهديسازمان طرح بوده و 
.این موافقت با مهر برجسته اداره کل قابل اعتبار می باشد-3تبصره 

)9فرم شماره.(استان صادر خواهد شدمدیرکلامضاي موافقت اصولی با-14-4

تکمیل پرونده و ارسال نقشه ها به مراجع ذیربط جهت صدور پروانه ساختمان-15
بـراي  آنهـا یـک نسـخه از   ،هـا و ممهـور نمـودن   تکمیـل پرونـده و بررسـی نقشـه    پس از -15-1

فــرم طــی...)شــهرداري ،بخشــداري و(بــه مراجــع ذیصــالحو ارســالصــدور پروانــه ســاختمانی
.ظرف مدت دوروز ارسال خواهد شد)13(شماره

کارشـــناس معاونـــت بـــراي تکمیـــل پرونـــده،در زمـــان اخـــذ مـــدارك از متقاضـــی-15-2
طابقــت داده و هــا مگــذاري در اســتان بایــد کلیــه مــدارك دریــافتی را بــا اصــل آنســرمایه

. درج نام کارشناس و امضاء و تاریخ روي این مدارك الزامی است. برابر اصل نماید
بـردار واحـد گردشـگري شـخص حقـوقی باشـد بایـد موضـوع فعالیـت          که بهرهدر صورتی-15-3

در زمینــه گردشــگري در اســاس نامــه آن تصــریح شــده باشــد و مــدیران شــخص حقــوقی  
بنــدي تأسیســات درجــهوتکمیــل،اصــالح،نامــه ایجــادیننیــز بایــد شــرایط منــدرج درآیــ

. با اصالحات بعدي آن را دارا باشند13/2/1368گردشگري مصوب 
ــی توســط    -15-4 ــات اجرای ــام عملی ــه و انج ــازمان مربوط ــاختمانی توســط س ــه س صــدور پروان

الزم االجــرا بــوده و در صــورت بــروز ســازمانمتقاضــی بــر اســاس نقشــه هــاي ممهــور بــه مهــر 
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حتمالی هـر گونـه تغییـرات در پروانـه سـاختمانی یـا وضـعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه             ا
. صورت پذیردسازمان هاي مصوب بایستی حتما با هماهنگی قبلی 

بندي زمانارایه برنامه-16

متقاضی موظـف اسـت پـس از اخـذ پروانـه سـاخت از مراجـع ذیـربط، برنامـه زمـان بنـدي            
ــرو)14فــرم شــماره طــی ( ــه اداره کــل اســتان  پ ــه ســاخت ب ــه همــراه تصــویر پروان ژه را ب

اداره کــل اســتان در صــورت تأییــد برنامــه زمانبنــدي موظــف اســت برنامــه  . ارســال نمایــد
.نظارتی و بازدید هاي دوره اي را از روند اجراي پروژه بعمل آورد

ــربط نشــود،      ــه ســاخت از مراجــع ذی ــه اخــذ پروان ــق ب ــی موف ــه دالیل چنانچــه متقاضــی ب
مگـر اینکـه   .گـردد لـم یکـن مـی   موافقت اصولی صـادره  پـس از پایـان مهلـت مقـرر کـان      

کمیته فنـی سـرمایه گـذاري اسـتان بـا ملحـوظ داشـتن دالیـل موجـه بـا تمدیـد موافقـت             
.اصولی موافقت نماید

تکمیل تأسیسات گردشگري/اصالح/مجوز ایجاد-17
ــه ــاده  ب ــتناد م ــین) 5(اس ــالح، تکم آی ــاد، اص ــه ایج ــه نام ــل و درج ــرخ ی ــدي و ن ــات  بن ــذاري تأسیس گ

ــروژه گردشــگري، زمــان ــه  14طبــق فــرم شــماره بنــدي اجــراي پ ــه ســازمان ارای از طــرف متقاضــی ب
. شودمی

بنـدي، مجـوز ایجـاد، تکمیـل و یـا اصـالح واحـد گردشـگري را طبـق          سازمان پس از تأیید برنامه زمـان 
. نمایدصادر می15فرم شماره

کارگزارش پیشرفت-18
فــرم بــار طبــق دارنـده مجــوز موظــف اســت پیشــرفت فیزیکــی پــروژه را هـر ســه مــاه یــک  

پیشـرفت فیزیکـی   بـدیهی اسـت عـدم ارسـال گـزارش      .به سـازمان ارایـه نمایـد   16شماره 
. باشدبه منزله انصراف از ساخت می
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نقشـه و موافقـت اصـولی هـر سـه مـاه       اعـالم متقاضی متعهـد مـی شـود از تـاریخ نامـه      ) 1تبصره
نسبت به ارائـه گـزارش پیشـرفت فیزیکـی پـروژه بـر اسـاس شـاخص هـاي اعـالم شـده بـه اداره             

.کل اقدام نماید
برنامــه ریــزي و کارشناســان فنــی معاونــت رونــد اجــراي پــروژه هــاي مصــوب توســط) 2تبصــره

.بصورت دوره اي مورد بازدید و نظارت می باشدسرمایه گذاري 

تجدیدنظر به آراي صادره از سوي کمیته فنی -19
ــه ــهکمیت ــل در صــدور    اي ب ــا تعل ــأخیر ی ــه ت منظــور بررســی شــکایات متقاضــی نســبت ب

چنـین اعتـراض   اسـتانی و هـم  دارات کـل امجوزهاي مربوطـه یـا موافقـت اصـولی از طـرف      
دسـتی  گـذاري سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع     به رأي کمیتـه فنـی، در معاونـت سـرمایه    
. نمایدو گردشگري کشور تشکیل و اعالم نظر می

ــذکر ــه : ت ــد نظــر مرجــع هرگون ــوده ودر صــورت ابهــام  کمیتــه تجدی ــی ب نظــر تفســیري وتکمیل
.می باشدت رویه براي استانها الزم االجراوحداجمال وسکوت نظر آن جهت ایجاد 

اعضاي کمیته تجدید نظر-20
عنوان رییس کمیته تسهیالت بهتسهیالت و تأمین منابعمدیرکل دفتر ) الف
دبیر کمیتهعنوانبهتسهیالت و تأمین منابعمعاون دفتر ) ب
ــامین کارشــناس ) ج ــابعمســئول بررســی طرحهــا و صــدورمجوزها دفتــر تســهیالت و ت من
عنوان عضو کمیتهبه
استان حسب موردمعاون سرمایه گذاري)د
هـا تشـکیل، و   کمیتـه فنـی اسـتان   از سـوي بـه آراي صـادره   رسـیدگی ین کمیتـه در مورد ا

هــا و متقاضــی هــاي اســتاننمایــد، رأي کمیتــه تجدیــد نظــر بــراي ســازماناعــالم رأي مــی
.االجراستالزم
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ولیه تاسیسات گردشگريگردش کار صدور موافقت اصولی ا
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21از8صفحه  

1م شماره فر
:کد سرمایه گذاري"درخواست صدور موافقت اصولی"

گردشگري استان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ورئیس محترم
باسالم و احترام،

شماره شناسنامه                       خانم                          نام پدر/اینجانب آقاي
ــه    به نمایندگی از طرف شرکت ــی نامـ ــا معرفـ ــت                      بـ ــماره ثبـ شـ

تکمیــل / اصــالح/خواهشمنداســت دســتور فرماییــد درمــورد صــدور موافقــت اصــولی بــراي ایجــاد :               شــماره
ــورت         ــدامات الزم ص ــل اق ــانی ذی ــه نش ــه                         ب ــا درج ــوع                       ب ــگري از ن ــد گردش واح

.پذیرد

:نشانی دقیق محل اجراي طرح

:کروکی محل

:حقوقی/نشانی دقیق متقاضی حقیقی

:نام و امضاي متقاضی :                                         شماره تماس

:مدارك ذیل جهت درج در پرونده به پیوست ارائه می شود
درخواست کتبی متقاضی مبنی بر احداث تأسیسات گردشگري)1
و ثبت در روزنامه رسمی، اساسنامه  و آگهی آخرین تغییراتدرمورد شخص حقوقی یک نسخه تصویر ) تمام صفحات(یک نسخه تصویر شناسنامه) 2

تصویر کارت ملی
مدرك تحصیلی) 3
... )شامل حجم سرمایه گذاري، برآورد ریالی و ارزي طرح، نحوه تامین سرمایه و (و برنامه فیزیکیکلیات طرح مورد درخواست ) 4
طرحيارائه مستندات به منظور توانایی مالی اجرا) 5
ك مالکیت یا تصرف قانونی ملکمدار)6
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2فرم شماره 
:کد سرمایه گذاري"رسید درخواست متقاضی"

شرکت/سرکار خانم /جناب آقاي 

.... .................................بـه شـماره ثبـت   (موافقـت اصـولی   به موجـب ایـن رسـید ضـمن تاییـد وصـول درخواسـت صـدور         
.........................  ........بـــا درجـــه...................... .........................مربـــوط بـــه واحـــد گردشـــگري از نـــوع ) /    /     مـــورخ
ــع  ــتاندرواق ــهر.........................شهرس ــه....................ش ــش   ............. ..........منطق ــی  .  .............................بخ ــاهی م ــه آگ ب

ــه فنــی ســرمایه گــذاري اســتان    ــالغ /      /       مــورخ      رســاند نتیجــه درخواســت شــما پــس از طــرح در کمیت اب
.خواهد شد

سرمایه گذاري استان برنامه ریزي و کارشناس معاونت 
.........................................

.تماس حاصل نمایید........................................................ شماره تلفن براي پیگیري می توانید با
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21از9صفحه  

3فرم شماره 
:کد سرمایه گذاريگزارش کارشناسی

.................ستاره / درجه......................... نوع واحد گردشگري..................نام واحد گردشگري:.........................نام متقاضی
ایجاد        تکمیل           اصالح    :   نوع تقاضا

راي پروژه  توسط متقاضی تامین شده است     بلی            خیر        عرصه موردنیاز ب
متر....................متر                         عرض زمین................طول زمین:مشخصات ملک

متر مربع....................متر مربع                                  زیر بناي کل.....................مساحت زمین
:نشانی ملک

:...................................................نشانی دقیق ..................................بخش...............................   شهرستان....................................    استان
......................            دریاچه) 2............. یادر) 1:موقعیت زمین نسبت به حرایم 

........ فرعی/جاده اصلی) 5...........سد) 4..............رودخانه) 3
..............شبکه تلفن) 8...........شبکه برق) 7.............شبکه گاز) 6

:موقعیت زمین
ندارد               دسترسی به خیابان اصلی  دارد 

:           فاصله تا اولین ایستگاه راه آهن به کیلومترمتر:.............فاصله تا خیابان اصلی 
:           فاصله تا اولین ترمینال اتوبوسرانی به کیلومترمتر:......................فاصله تا راه فرعی

:            فاصله تا اولین فرودگاه به کیلومترمتر...:............ .عرض خیابان اصلی 
:            فاصله تا اولین اسکله مسافربري به کیلومترمتر............................عرض راه فرعی

...../......:       ...../......./.بیشترین طول جغرافیایی:      ...../......./....../......کمترین عرض جغرافیایی
:      ...../......./....../......بیشترین عرض جغرافیایی:      ...../......./....../......کمترین طول جغرافیایی 

:تاسیسات واقع در جنب ملک
....................در سمت) .........................2........................    در سمت ) ................................1

خطوط تلفن  )4گاز        لوله کشی)3برق      )2لوله کشی آب           )1: امکانات مو رد استفاده
..سایر با ذکر نامزمین داخل محدوده شهري      حریم شهر         روستا         خارج حریم شهر یا روستا      

...........................................................................شماره پالك ثبتی...................................................ملک با وضع موجود ملکمطابقت سند 
........................................................................................................................................................مشروح نظر کارشناس از نظر توجیه مکانی 

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

............................................................................................................................................................................................................
ــید         ــه بنویس ــور خالص ــه ط ــامین آن را ب ــراي ت ــنهادي ب ــار پیش ــت، راهک ــده اس ــی نش ــامین و معرف ــی ت ــط متقاض ــاز توس ــورد نی ــه م ــورتیکه عرص : درص

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

امضاي کارشناس /     /            تاریخ بازدید     ................................................ نام کارشناس 
.مراتب جهت طرح درکمیته فنی سرمایه گذاري استان در دستور کار قرار گیرد

استانسرمایه گذاري برنامه ریزي و تمعاون



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

٢٣

21از10صفحه  

3-1فرم شماره 

:کد سرمایه گذاري....                   صورتجلسه کمیته فنی سرمایه گذاري استان 

: تاریخ درخواست.................  ستاره/ درجه..................نوع واحد گردشگري......  نام واحد گردشگري.:...............متقاضینام

ــاریخ      ــتان در ت ــذاري اس ــرمایه گ ــی س ــه فن ــه کمیت ــا حضــ .......................... .......جلس ــاي   ب ــکیل و تقاض ــه تش ــاي کمیت ور اعض
.ل اعالم میگرددشرح مذاکرات و تصمیمات کمیته به شرح ذی. مطرح گردید..................................... 

:شرح مذاکرات

مصوبه جلسه

معاون گردشگري استان استانمعاون برنامه ریزي و سرمایه گذاري

) اتحادیه(نماینده تشکل صنفی کارشناس مسئول معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري 

نماینده حراست اداره کل استانکارشناس بازدید کننده معاونت 

مسئول دفتر فنی اداره کل استانعضو هیئت علمی دانشگاه محقق                                   

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق



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

٢٤

4فرم شماره
:کد سرمایه گذاري"اولیهموافقت "

شرکت / سرکار خانم /جناب آقاي
ی محترممتقاض

ا سالم،ب
درجـه بنـدي و نـرخ گـذاري تأسیسـات گردشـگري و نظـارت بـر         تکمیـل،  اصـالح، آیـین نامـه ایجـاد،   2باستناد مـاده  

مبنی برشما ره      مورخ  فعالیت آنها مصوب هیأت محترم وزیران و در پاسخ به درخواست شما
:آدرس

کارشـناس و طـرح موضــوع و بررسـی در جلسـه کمیتـه فنـی بررسـی تقاضـا در معاونــت         باتوجـه بـه گـزارش بازدیـد    و
ضـرورت دارد جهـت ادامـه فرآینـد     .بـا کلیـات طـرح موافقـت مـی شـود      ،ایـن اداره کـل  برنامه ریزي و سرمایه گـذاري 

:یب ذیل، ظرف مدت مقرر اقدام نمائیدترتنسبت به تکمیل و ارائه موارد مطرحه به 
ارائه پاسخ مثبت استعالمات از سازمان ها و ارگان هاي مربوطه-1
ارائه اسناد مالکیت تجمیعی-2
ارائه نقشه هاي معماري اجرایی پروژه وفق نامه درخواست نقشه-3

.نجام خواهد شدالزم به تأکید است صدور موافقت اصولی پس از تأیید نقشه هاي معماري اجرایی پروژه ا
.این اداره کل هیچگونه تعهدي در قبال پرداخت تسهیالت به متقاضیان ندارد: 1تبصره 

کلیـه موافقـت هـا و مجوزهـاي صـادره بـدون همــاهنگی قبلـی ایـن اداره کـل غیـر قابـل واگـذاري بـه غیــر              : 2بصـره  ت
.است

اداره کـل و ایجـاد حقـی بـراي متقاضـیان     در بردارنـده هـیچ گونـه تعهـدي بـراي ایـن      ایـن موافقـت  بدیهی است 
مقـرر بـا درخواسـت    د و قبـل از انقضـاي مـدت   مـاه مـی باشـ   6نمی باشد و اعتبار این نامـه از تـاریخ صـدور بـه مـدت      

ــار   متقاضــی و تشــخیص اداره کــل  ــود و درغیــر ایــن صــورت از درجــه اعتب ــل تمدیــد خواهــد ب ــار قاب حــداکثر یــک ب
.ساقط می گردد

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريمدیر کل
..........................استان

:پیش بینی شدهمیزان سرمایه گذاري
:پیش بینی شدهمیزان اشتغال



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

٢٥

21از15صفحه  

5فرم شماره 
:کد سرمایه گذارياعالم عدم  موافقت با درخواست متقاضی

شرکت/سرکار خانم/ جناب آقاي

م، با سال
تکمیـل واحـد گردشـگري از    / اصـالح / بـراي صـدور موافقـت اصـولی جهـت ایجـاد      .../.../...بازگشت بـه درخواسـت مـورخ   

ــوع ــا................................... ن ــتی ب ــه درخواس ــاریخ  ..... ..........درج ــوع در ت ــان، موض ــر کارشناس ــار نظ ..     ......../......./......واظه
ــ  ــه فن ــه کمیت ــده      در جلس ــت ش ــما مخالف ــت ش ــا درخواس ــر ب ــل زی ــه دالی ــا ب ــرح وبن ــتان مط ــذاري اس ــرمایه گ ی س

.بنابراین پرونده مختومه اعالم می شود.است

: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 گردشگريمیراث فرهنگی، صنایعمدیر کل 
..........................................................استان 

تسهیالت و تأمین منابعدفتر : رونوشت



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

٢٦

21از14صفحه 

)6(فرم شماره
"مدارك مورد نیاز جهت تکمیل پرونده"

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

مدارك مالکیت یا تصرف قانونی ملک-2
پاسخ استعالمات مورد نیاز شامل-3

شهرداري- 
مسکن بنیاد - 
برق منطقه اي- 
آب منطقه اي- 
اداره گاز- 
اداره آب و فاضالب- 
اداره کل منابع طبیعی- 
سازمان محیط زیست- 
امور اراضی سازمان - 
شهرسازياداره راه و - 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري- 
سایر دستگاهها حسب مورد- 

این فرآیند13نقشه هاي معماري پروژه براساس بند -4
براي صدور مجوز...) شهرداري، بخشداري و (پروانه ساختمانی صادره از طریق مراجع ذیصالح -5
جدول زمانبندي اجراي پروژه- 6
طرحپیش- 7
)میلیارد ریال و باالتر30طرح هاي (فرم توان سنجی- 8
مستندات مربوط به توان مالی- 9



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

٢٧

21از16صفحه  

7فرم شماره
:کد سرمایه گذاري)استعالم(

محترمرییس 

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

: نشــــانیبــــه....................... ......................شــــماره پــــالك ثبتــــی در ملــــک بــــه............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. ..........

ــامبرده واعــالم نظــر نهــایی بــه ایــن ســازمان،اقدام  خواهشــمند اســت درخصــو. نمــوده اســت ص بررســی درخواســت ن
.الزم صورت پذیرد

دستی و گردشگريمیراث فرهنگی، صنایعمدیرکل 
...................استان 



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

٢٨

21از17صفحه  

8فرم شماره 
:کد سرمایه گذاري»هاي معماري پروژهدرخواست نقشه«

شرکت/ سرکار خانم/ جناب آقاي

با سالم،
ه هـاي معمـاري پـروژه بـر    اسـت نسـبت بـه تهیـه نقشـ     شایسـته توجه به موافقت با موضوع درخواسـت شـما،  با

.:اقدام نماییدمقررات تاسیسات گردشگري به شرح ذیلاساس ضوابط و
)1:100با مقیاس (ها، نماها، مقاطع الف ـ کلیه پالن

)متري100با نشان دادن پیرامون پروژه تا شعاع حداقل) 500/1با مقیاس (پالن موقعیت ب ـ 
)1:50با مقیاس حداقل (ل یک اتاق مبلمان کام) ج ـ در صورت اقامتی بودن واحد

:تذکرات مهم
پروانـه مهنـدس یـا مهندسـین طـراح پـروژه بـوده و بـا رعایـت          تصـویر بایـد داراي امضـاء، مشخصـات و   هـا نقشـه -1

. ضوابط و معیارهاي مربوطه تهیه شده باشند
پیمانکــاران شــاورین ومســتاره الزامــا بایــد توســط مشــاورین داراي رتبــه از ســوي امــور5و4طراحــی هتــل هــاي-2

.نظارت ریاست جمهوري انجام شده باشدمعاونت راهبردي و

دستی و گردشگريمیراث فرهنگی، صنایعمدیرکل
..........................................................استان 



... فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و 
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9فرم شماره
:کد سرمایه گذاري"ساختمانینقشه جهت ارائه پروانهاعالمو موافقت اصولی"

شرکت/سرکار خانم/جناب آقاي
متقاضی محترم احداث

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

ــس از     ــان                                                          و پـ ــع در خیابـ ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ ــداث               در زمـ احـ
معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري بدینوسیله با         بررسی نقشه هاي معماري ارائه شده توسط حوزه فنی 

بــا درجــه                    و بــه ظرفیــت            و بــه مســاحت عرصــه          مترمربــع و اعیــان        مترمربــع         
ـ       موافقـت اصـولی  ابـالغ  لذا بدینوسیله ضـمن  . موافقت می شود ه مهـر اداره کـل بـه    ، یـک سـري از نقشـه هـاي مصـوب ممهـور ب

اجرایــی پــروژه بــدیهی اســت هرگونــه تغییــر در وضــعیت. پیوســت جهــت اطــالع و ارائــه پروانــه ســاختمانی ارســال مــی گــردد 
. نسبت به نقشه هاي مصوب بایستی با هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد

موافقــت ســازمان قابــل تمدیــد مرتبــه در صــورت ســه ایــن مهلــت حــداکثر . موافقــت اصــولی داراي مهلــت شــش ماهــه اســت-
. درغیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد. است

صـادر  و تکمیـل مـدارك، مجـوز ایجـاد    ) سـایر مراجـع صـدور پروانـه    (پس از ارائه پروانه سـاختمانی صـادره توسـط شـهرداري    -
.خواهد شد

.نخواهد کرداین موافقتنامه هیچگونه حقی براي سرمایه گذار ایجاد -
سازمان هیچگونه نعهدي براي پرداخـت تسـهیالت نداشـته و متقاضـی موظـف اسـت پرونـده را بـا توجـه بـه تـوان مـالی خـود              -

.به پایان برساند
در صورتی که متقاضـی نتوانـد در موعـد مقـرر نسـبت بـه اخـذ مـدارك مـورد نیـاز اقـدام نمایـدیا ایـن موافقـت اصـولی طبـق                 -

تقاضــی حــق هیچگونــه اعتراضــی نســبت بــه هزینــه هــاي انجــام شــده و درخواســت خســارت از مد،ضــوابط جــاري ابطــال گــرد
.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-
طالعحراست اداره کل جهت ا-
واحد آمار و اطالعات جهت اطالع-
.در پروندهبه مهر اداره کلبایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماري اجرایی ممهور-



... فرایند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح و 
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10فرم شماره 
:کد سرمایه گذاريوافقت اصولیم

)تمدید نوبت اول(

شرکت/سرکار خانم/جناب آقاي

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

ــان                                          ــع در خیابـ ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ ــی  در زمـ ــس از بررسـ و پـ
تحـت عنـوان   نقشه هاي 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 ــتانواق ــهر............................شهرس ــش.....................ش ...... .....بخ
.موافقت می شود

هرگونـه تغییـر در وضـعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـاي مصـوب بایسـتی بـا همـاهنگی قبلــی              بـدیهی اسـت   
. کل صورت پذیرداین اداره

مـاه بـوده کـه پـس از انقضـاي مـدت بـه تشـخیص سـازمان          شـش اعتبار این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مـدت   
.در غیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد. دید خواهد بودقابل تمصرفاً یکبار دیگر 

شــایان . وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــاي مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی ایــن اداره کــل صــورت پــذیرد
.صادر خواهد شدایجادذکر است پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداري مجوز 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريمدیرکل
.................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 پروندهور به مهر اداره کلاري اجرایی ممهبایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معم-



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

٣١

11رم شمارهف
:کد سرمایه گذاريموافقت اصولی

)تمدید نوبت دوم(

شرکت/سرکار خانم/جناب آقاي
با سالم 

مبنــی بــر احــداث               افقــت اصــولی شــماره                مــورخدر پاســخ بــه درخواســت تمدیــد نوبــت دوم مو
ــی      ــس از بررسـ ــان                                                          و پـ ــع در خیابـ ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ در زمـ

تحـت عنـوان   رمایه گـذاري  نقشه هاي معمـاري ارائـه شـده توسـط حـوزه فنـی و معمـاري معاونـت برنامـه ریـزي و سـ           
ــوع   ــگري از ن ــد گردش ــه... .........واح ــا درج ــع در.. ..........ب ــتانواق ــهر............................شهرس ــش.....................ش ........... بخ

.موافقت می شود
ی ایـن اداره هرگونه تغییر در وضـعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـاي مصـوب بایسـتی بـا همـاهنگ           بدیهی است 

. کل صورت پذیرد
کـان لـم یکـن خواهـد     مـاه بـوده کـه پـس از انقضـاي مـدت       شـش اعتبار این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مـدت   

.شد
. وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــاي مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی قبلــی ایــن اداره کــل صــورت پــذیرد 

.صادر خواهد شدایجادی صادره توسط شهرداري مجوز شایان ذکر است پس از ارائه پروانه ساختمان

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريمدیرکل
.................استان

: رونوشت
جهت اطالعمعاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري-
معاونت گردشگري جهت اطالع-
حراست اداره کل جهت اطالع-
واحد آمار و اطالعات جهت اطالع-
.در پروندهاري اجرایی ممهور به مهر اداره کلبایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معم-



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

٣٢

12رم شمارهف
:کد سرمایه گذاريفقت اصولیموا

)سومتمدید نوبت (

شرکت/سرکار خانم/جناب آقاي
با سالم 

در پاســخ بــه درخواســت تمدیــد نوبــت دوم موافقــت اصــولی شــماره                مــورخ              مبنــی بــر احــداث               
ــع    ــما واقـ ــنهادي شـ ــین پیشـ ــی  در زمـ ــس از بررسـ ــان                                                          و پـ در خیابـ

تحـت عنـوان   نقشه هاي 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 ــتانواق ــهر............................شهرس ــش.....................ش ........... بخ

.موافقت می شود
هرگونه تغییر در وضـعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـاي مصـوب بایسـتی بـا همـاهنگی ایـن اداره             بدیهی است 

. کل صورت پذیرد
کـان لـم یکـن خواهـد     ت مـاه بـوده کـه پـس از انقضـاي مـد      شـش اعتبار این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مـدت   

.شد
. وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــاي مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی قبلــی ایــن اداره کــل صــورت پــذیرد 

.شایان ذکر است پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداري مجوز ایجاد صادر خواهد شد

رکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريمدی
.................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-
.نی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماري اجرایی ممهور به مهر اداره کل در پروندهبایگا-
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21از18صفحه  

13فرم شماره 
اسازمان همیاري شهرداریه/بنیاد مسکن/بخشداري/معرفی به شهرداري

:کد سرمایه گذاري

شهردارمحترم
بخشدار محترم

ــه پیوســتاحترامــا ــه   نســخه از.......................ب ــه مهــر ایــن ســازمان جهــت اخــذ پروان نقشــه هــاي معمــاري ممهــور ب
ــاخت واحــد گردشــگري از نــوع    ــه  ......................س واقــع .....................................بنــا بــه تقاضــاي  .................. بــا درج

........                   .....................................داراي پـــــــــالك ثبتـــــــــی.........................................................................................................در
خواهشمنداسـت بررسـی ونسـبت بـه صـدور پروانـه سـاخت بـا کـاربري گردشـگري اقـدام ونتیجـه را             . می گرددارسال 

.به این سازمان ابالغ فرمایید

دستی و گردشگريیراث فرهنگی، صنایعممدیر
..........................................................استان 
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21از19صفحه  

14فرم شماره 
:کد سرمایه گذاريبرنامه زمان بندي اجراي طرح

ــاي ــانم/آق ــرکت/خ ــد .....................................ش ــام واح ــد ......................:ن ــوع واح ــایی ............ ......: ......ن ــد شناس ............... ...........: .......ک
.........................: ...................بخش..............: .........شهرستان..... ....:.................استان............ ...: ................شماره و تاریخ مجوز

ردیف
زمان عملیات

نوع عملیات
سال

فصل
عملیات خاکی1
سازيپی2
بندياسکلت3
کاريسفت4
کاري ساختماننازك5
کاري تزییناتنازك6
نصب تأسیسات7
نصب تجهیزات8
سازيمحوطه9

تحویل و رفع نقص10

: توجه
ــف اســت طــرح مربوطــه را براســاس     )1 ــل تأسیســات گردشــگري مکل ــا تکمی ــده مجــوز ایجــاد، اصــالح و ی دارن

پیشـرفت  ) هرسـه مـاه یـک بـار    (طـور مرتـب   پایـان برسـاند و بـه   و طی مهلـت مقـرر بـه   بندي شدهبرنامه زمان
. کار را به سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري استان متبوع اطالع دهد

چنانچه به عللی انجام کار بـه تـأخیر افتـد، دارنـده مجـوز بایـد قبـل از پایـان مهلـت مراتـب را بـا ذکـر دالیـل              )2
ــراي تمد ــأخیر ب ــهت ــد مهلــت ب ــوع   ی ــراث فرهنگی،صــنایع دســتی وگردشــگري اســتان متب اطــالع ســازمان می

صورت گرفته و تصمیم مناسبی اتخاذ گرددهاي الزمبرساند تا با توجه به شرایط و دالیل، بررسی
ــد      )3 ــوقی باش ــخص حق ــگري ش ــد گردش ــردار واح ــره ب ــه به ــورتی ک ــاختمانی در ص ــات س ــان عملی ــس از پای پ

شـگري در اساسـنامه تصـریح شـده باشـد ومـدیران شـخص حقـوقی نیـز بایـد شـرایط            بایدموضوع فعالیـت گرد 
ــوب       ــگري مص ــات گردش ــدي تاسیس ــه بن ــالح،تکمیل ودرج ــه ایجاد،اص ــین نام ــدرج در آی ــا 13/2/1368من ب

.اصالحات بعدي را دارا باشند
ربـط دیگـر   ان ذيشـوم از تـاریخ اخـذ پروانـه سـاخت از شـهرداري یـا ارگـ        اینجانب متقاضی واحـد مـذکور متعهـد مـی    

. بندي جدول فوق نسبت به اجراي عملیات ساخت اقدام نمایمطبق زمان
:
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21از20صفحه  

:متقاضي
15فرم شماره 

:کد سرمایه گذاريتکمیل تاسیسات گردشگري/ اصالح/ یجادمجوز ا

شرکت/ سرکار خانم/ جناب آقاي

با سالم،
قـانون توسـعه صـنعت ایرانگـردي وجهـانگردي وبـا توجـه بـه مـدارك موجـود در پرونـده            7این مجوز به اسـتناد مـاده   
ــورخ ....................وموافقــت اصــولی شــماره  ــراي ایجــاد............../......./......م ــوع  /اصــالح/ب ــل واحــد گردشــگري از ن تکمی

ــه ................ ــردد ...  ................بادرج ــادر میگ ــاري     .ص ــاي معم ــه ه ــري از نقش ــک س ــل ی ــه تحوی ــبت ب ــذا نس ــاز (ل ف
ــد شــهرداري ،محاســباتی و)دوم ــه تایی ــه ب ــروژه ک ــورد(بخشــداري/تاسیســاتی پ ــراه رســیده ا)حســب م ــه هم ســت ب

.تصویر پروانه ساختمانی صادره از شهرداري یا ارگان ذیربط به این سازمان اقدام نمایید

شــود و بایســتی گــزارش مــاه تعیــین مــی.............. .............مــدت مهلــت شــروع عملیــات ســاختمانی از تــاریخ ابــالغ بــه
ــات ســاختمانی  ــرم (پیشــرفت عملی ــ )15ف ــاه ی ــه   کرا هــر ســه م ــه ایــن ســازمان ارای ــات ب ــار در طــول مــدت عملی ب

ابـالغ  یک نسخه ازبرنامـه زمانبنـدي اجـراي پـروژه کـه بـه تاییـد ایـن سـازمان رسـیده بـه پیوسـت جهـت              ضمنا.دهید
.ارسال می گردد

تصــویب ایــن ســازمان برســد و صــدور پروانــه هــاي مصــوب بایــد بــه تأییــد و اســت هرگونــه تغییــر در نقشــهبــدیهی
ــره ــه  به ــوط ب ــت من ــرداري موق ــه  ب ــق نقش ــاختمانی طب ــات س ــام عملی ــد  اتم ــد و تأیی ــس از بازدی ــوب و پ ــاي مص ه

. خواهد بودمعاونت سرمایه گذاريکارشناسان فنی و نظارتی

دستی و گردشگريمیراث فرهنگی، صنایعمدیرکل
..........................................................استان 

تسهیالت و تأمین منابعدفتر : رونوشت
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16-1فرم شماره 
:کد سرمایه گذاري)اقامتی(گزارش پیشرفت فیزیکی تأسیسات گردشگري

:....................                     شماره و تاریخ مجوز:........................ کد شناسایی:.................    نوع واحد :....................................... نام واحد)....................................حقوقی/قیحقی(نام سرمایه گذار 
:......................................بخش:.........................................شهرستان:.....................................استان.............. :.............تاریخ اخذ پروانه ساخت

توضیحاتدرصد کارانجام شدهدرصد از کل عملیاتنوع عملیاتردیف

عملیات خاکی
1تجهیز کارگاه

3اجراي سازه نگهبان- تسطیح- خاکبرداري

باتوجه به نوع (ریشه گذاري یا صفحه گذاري-آرماتوربندي-بتن مگر-قالب بنديپی سازي 
5بتن ریزي- )سازه

در سازه فلزي اجراي بادبند و ضدزنگ مالحظه و (راه پله -سقف-ستون-اجراي تیراسکلت و سقف
22)رفت هر نوع سازه به نسبت طبقات محاسبه گرددپیش

ات
سیس

ي تآ
جرا

، وا
ري

 کا
فت

س
)

قی
وبر

ی 
نیک

مکا
(

5/حفرچاه

1بلوکاژ، شیببندي و ایزوالسیون کف

و نصب فریم درب و چارچوب ) 19بامالحظه مبحث(دیوارچینی پیرامونی و داخلی 
6ل درگاهکمدها و پنجره ها و نع

1.5لوله کشی فاضالب و آب باران

1اجراي آسانسور

2گاز-سیستم گرمایش و سرمایش-لوله کشی آب سرد و گرم

1لوله گذاري برق و تاسیسات الکتریکی و نصب قوطی ها

2سرویسها ، بام و تراسپوکه ریزي،شیب بندي،عایق کاري وپوشش کف 

1.5.....سیمانکاري دیوار و -)سقف و دیوار(اندود گچ و خاك

2کاشی کاري

5/سیم کشی برق

3پوکه ریزي و پوشش کف طبقات

1)19مطابق مبحث (نصب پنجره و سنگ کف آن

3موتورخانه و الندرينصب تجهیزات

4نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

2اجراي سنگ پله، پاگرد و دیوار راه پله

5/نصب نرده راه پله و تراس

1اجراي سقف کاذب

3)زیر و رویه(اجراي نما 

طه
حو

م

5/دیوار کشی

5/اجراي تاسیسات محوطه

2اجراي فضاي محوطه

ري
 کا

زك
نا

5نقاشی-ابزار و تزئینات- سفید کاري 

2نصب شیشه ، درب فلزي ، درب و قرنیز چوبی

5/نصب شیرآالت بهداشتی

5/نصب کلید و پریز و روشنایی

16....)ازقبیل یخچال،تخت،مبل،میزوصندلی،تلویزیون،پرده،کامپیوتر و(نصب تجهیزات 

5/رفع نواقص و تحویل موقت-نظافت- برچیدن کارگاه 

5موارد اجرایی خاص با توجه به نقشه طرح و نظر کارشناس

100جمع

:                                   مدیر کل:                                          معاون:                                       کارشناس :                              وژه پرناظرامضاءومهر



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

٣٧

16-2فرم شماره 

:کد سرمایه گذاري. . . )گ، خدمات بین راهی و رستوران، کمپین( گزارش پیشرفت فیزیکی تاسیسات گردشگري 

نام سرمایه گذار ................................................... شهرستان ........................................... استان 
...........................................................نام پروژه .... .......................................................

تـوضــیـحـاتنظر کارشناسدرصد از کل عملیاتنوع عملیات ردیف

10عملیات خاکی و تسطیح1

10پی سازي و ایجاد سکو2

40اجراي ابنیه داخل مجموعه3

15تجهیزات4

10تاسیسات برقی و مکانیکی5

10محوطه سازي6

7
نظر کارشناس استان با توجه به نقشه و نوع 

5طرح

---------------100:جــمــع کـــل 

مدیر کل استان)                         گردشگري ( ي مهر و امضاء ناظر پروژه                    امضاء کارشناس استان                      معاون سرمایه گذار



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

٣٨

16-3فرم شماره 

:کد سرمایه گذاري. . . )تله کابین، مراکز سرگرمی رو باز و  ( گزارش پیشرفت فیزیکی تاسیسات گردشگري 

نام سرمایه گذار ................................................... شهرستان ........................................... استان 
...........................................................نام پروژه .......................................................... 

ـیـحـاتتـوضـنظر کارشناسدرصد از کل عملیاتنوع عملیات ردیف

5عملیات خاکی و تسطیح1

7پی سازي و ایجاد سکو2

10اجراي ابنیه داخل مجموعه3

40تجهیزات4

8نصب و راه اندازي5

15تاسیسات برقی و مکانیکی6

10محوطه سازي7

5نظر کارشناس استان با توجه به نقشه و نوع طرح8

---------------100:ــع کـــل جــم

مدیر کل استان)                         گردشگري ( مهر و امضاء ناظر پروژه                    امضاء کارشناس استان                      معاون سرمایه گذاري 



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

٣٩

16- 4فرم شماره 

:کد سرمایه گذاري. . . )پارك آبی و مراکز سرگرمی سر پوشیده و ( سیسات گردشگري گزارش پیشرفت فیزیکی تا

نام سرمایه گذار ................................................... شهرستان ........................................... استان 
...........................................................نام پروژه .............................. .............................

تـوضــیـحـاتنظر کارشناسدرصد از کل عملیاتنوع عملیات ردیف

8عملیات خاکی و تسطیح1

7پی سازي و ایجاد سکو2

21اجراي ابنیه داخل مجموعه3

34تجهیزات4

5نصب و راه اندازي5

10تاسیسات برقی و مکانیکی6

10محوطه سازي7

5نظر کارشناس استان با توجه به نقشه و نوع طرح8

---------------100:جــمــع کـــل 

مدیر کل استان)                         گردشگري ( س استان                      معاون سرمایه گذاري مهر و امضاء ناظر پروژه                    امضاء کارشنا



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

٤٠

شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه هاي پیشنهاديشرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه هاي پیشنهادي--11پیوستپیوست
شناخت: فصل اول

)ا عکس هواییبررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روي نقشه و ی(شناخت منطقه -1-1
:شناخت و بررسی سایت شامل-1-2
.کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه-1-2-1
.بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روي نقشه -1-2-2
... )آب ، برق ، گاز ، فاضالب ، راه و ( بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روي نقشه -1-2-3
) *اراضی و کاربریهاي همجوار زمین(بررسی کاربریهاي اطراف سایت -1-3
*بررسی کاربري ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه اي مجموعه شهري، جامع و تفصیلی -1-4
... سـطح اشـغال ، تـراکم ، تعـداد طبقـات و      ( بررسی ضـوابط طـرح بـاال دسـت شـامل فعالیتهـاي مجـاز وضـوابط مربوطـه          -1-5

*(
متقاضی اطالعات مـورد نیـاز را مـی توانـد از شـهرداري محـل و در صـورت خـارج محـدوده بـودن زمـین از ادارات راه و شهرسـازي اخـذ              * 

.نماید 
مبانی اولیه طراحی : فصل دوم

. تدوین اهداف و ایده هاي اولیه طراحی جهت احداث پروژه-2-1
اي اصــلی و متــراژ تقریبــی و تعیــین درصــد هــر فعالیــت و کــاربري و هــر  عنــوان فضــاه: جــدول برنامــه فیزیکــی شــامل -2-2

یک  از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع 
ارایه جدول پیش بینـی فرآینـدمالی طـرح و برنامـه سـرمایه گـذاري بـه صـورت بـرآورد تقریبـی هزینـه            -2-3

بـه صـورت تفکیـک شـده هـر بخـش       هاي اجرایی طرح و پروژه بر اسـاس جـدول برنامـه فیزیکـی ارایـه شـده      
از پــروژه توصــیه میشــودتفاوت برآورداولیــه هزینــه هــاي اجرایــی حــداکثربیش از بیســت درصــدهزینه هــاي   

. نهایی وقطعی پروژه نباشد
.به همراه دفترچه الزامی می باشدCDبر روي wordالزم به ذکر است ارائه پیش طرح به صورت فایل  



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

٤١

مدارك مورد نیاز جهت بررسی پرونده در معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري-2وست پی

تقاضاي کتبی سرمایه گذار-1
تـوان مـالی مجـري، توانـایی     : شـامل برخـی از شـاخص هـاي اهلیـت     (شاخص هـاي اهلیـت سـرمایه گـذار    -2

بانــک مرکــزي،(صــالحتــأمین وثــایق، ارائــه گــواهی عــدم بــدهی غیــر جــاري بــه سیســتم بــانکی از مراجــع ذی
، سوابق کاري و سوابق تحصیلی)سایر بانک ها

تصویر کلیه صفحات سند مالکیت زمـین محـل اجـراي طـرح بـه نـام متقاضـی بـویژه صـفحات مربـوط بـه            -3
در صورتی که محـل اجـراي طـرح واگـذاري یـا اسـتیجاري مـی باشـد، مـدارك مربوطـه ارائـه            (نقل و انتقاالت

)شود
یق و آدرس محل طرحتصاویر کروکی دق-4
کــد پســتی و ملــی، شــماره تلفــن تصــاویر مــدارك اشــخاص حقیقــی و حقــوقی شــامل کپــی شناســنامه، -5

ثابت و همراه، مدارك تحصیلی  مجري طرح
گزارش کارشناسـی بازدیـد از زمـین بـه همـراه نظـر کارشـناس ذیـربط در خصـوص توجیـه پـذیري مکـان             -6

طرح
)پیش طرح(طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي-7
...)شخصی یا بانکی و(نحوه تأمین مالی-8
ارائه برنامه زمان بندي اجراي طرح-9

آمار صدور مجوز پروژه هاي مشابه در سطح استان به همراه وضعیت فعلی پروژه-10
ظرفیت اشغال و آمار تأسیسات گردشگري استان، شهرستان و محور-11
اف و صریح کمیتهصورتجلسه کمیته فنی به همراه نظر شف12
ــا جــدول پیوســت مــاده )میلیــارد ریــال40بــراي طــرح هــاي بــاالي (ســنجی اعتبارفــرم -13 ) 10(مطــابق ب

دستورالعمل



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

٤٢

توان سنجی مالی و اقتصادي طرح ها و افرادتوان سنجی مالی و اقتصادي طرح ها و افراد-3پیوست 
»»راهنماي نحوه تکمیل و ارایه مدارك و فرم توان سنجی اشخاص حقوقی و حقیقیراهنماي نحوه تکمیل و ارایه مدارك و فرم توان سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی««

میلیـارد ریـال   میلیـارد ریـال   4400بـراي طـرح هـاي بـا حجـم سـرمایه گـذاري بـاالي         بـراي طـرح هـاي بـا حجـم سـرمایه گـذاري بـاالي         ولیـه ولیـه موافقـت ا موافقـت ا جهت صدور**
))دستورالعملدستورالعمل) ) 1010((مطابق با جدول پیوست ماده مطابق با جدول پیوست ماده . (. (الزامی استالزامی است

هدف از ارزیابی توان سنجی سرمایه گـذاري مشـخص شـدن تـوان سـرمایه گـذاري متقاضـی        هدف از ارزیابی توان سنجی سرمایه گـذاري مشـخص شـدن تـوان سـرمایه گـذاري متقاضـی        --11
ـ        ـ       نسبت به طرح یا پروژه پیشنهادي توسط وي مـی باشـد لـذا توصـیه مـی گـردد ط رح یـا پـروژه   رح یـا پـروژه   نسبت به طرح یا پروژه پیشنهادي توسط وي مـی باشـد لـذا توصـیه مـی گـردد ط

..پیشنهادي را به تناسب توان سرمایه گذاري خود ارایه نمایید پیشنهادي را به تناسب توان سرمایه گذاري خود ارایه نمایید 
مـی باشـد کـه مـی بایسـت بـه صـورت تـایپی کلیـه جـداول           wordسنجی به صورت نرم افزار اعتبارفرم -2

و قســمت هــاي آن تکمیــل و ســپس پرینــت تایــپ شــده تهیــه و ارایــه گــردد لــذا از ارایــه فــرم هــاي دســت 
.اییدنویس خودداري نم

در تکمیل فرم دقت نمـوده و کلیـه مـواردي کـه نیـاز بـه پاسـخگویی از جانـب متقاضـی سـرمایه گـذاري            -3
.دارد پاسخ و تکمیل آن را لحاظ نمایید

بـه منظـور شـیوه هـاي سـرمایه گـذاري و تـامین        ) شیوه هـاي سـرمایه گـذاري و منـابع مـالی     (فرم 2بند -4
ک بخـش مربـوط بـه سـرمایه گـذاري مسـتقیم متقاضـی مـی         قسـمت داشـته یـ   2منابع مالی مـی باشـد کـه    

باشد و بخـش دیگـر مربـوط بـه مشـارکت متقاضـی اسـت کـه ممکـن اسـت مشـارکت بـا اشـخاص یـا بانـک                
باشد، در ارزیابی تـوان سـرمایه گـذاري فقـط قسـمت سـرمایه گـذاري مسـتقیم متقاضـی از امتیـاز برخـوردار            

ــ  ــابراین قســمت مشــارکت در صــورتکیه من ــراي  مــی گــردد بن ابع ســرمایه گــذاري مســتقیم کفایــت الزم را ب
.پروژه نداشته باشد می بایست مورد نظر متقاضی قرار گیرد

ــا ســرمایه گــذار خــارجی مــی بایســت میــزان مشــارکت   -5 ــورو(در صــورت مشــارکت ب ــا ی ) حجــم دالري ی
ود و در سرمایه گذار خارجی مشـخص و مراتـب بـه تاییـد مرکـز خـدمات سـرمایه گـذاري اسـتان رسـانده شـ           

.ارایه مدارك تاییدیه مرکز مذکور الزامی است
بـه منظـور بررسـی سـوابق سـرمایه گـذار بـه لحـاظ سـرمایه          ) سـوابق قبلـی سـرمایه گـذاري    (فـرم  4بند -6

ــذاري     ــذاري داراي ســوابق ســرمایه گ ــی باشــد در صــورتیکه متقاضــی ســرمایه گ ــذاري م جــز تجــارت و (گ
داشـته جـدول مـورد نظـر را بـه دقـت تکمیـل نمـوده و مـدارکی          مـی باشـد ضـرورت    ) بازرگانی و پیمانکـاري 

بـوده اسـت را ارائـه    معتبري که اثبات کننده سـرمایه گـذاري و تعیـین کننـده حجـم ریـالی سـرمایه گـذاري         
.نماید



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

٤٣

در صورت داشتن شریک یا شـرکا ارایـه شـراکت نامـه یـا قـرارداد مشـارکت محضـري توسـط دفتـر خانـه            -7
.اسناد رسمی الزامی است

برابـر نمـودن تصـویر بـا اصـل      ) مطـابق لیسـت مـدارك مـورد نیـاز     (مدارکی که تصویر آنها ارایه می گـردد  -8
توسط مراجـع قـانونی ذیصـالح الزامـی اسـت بـدیهی اسـت در صـورت عـدم توجـه توسـط متقاضـی بـه ایـن               
مهم یـا سـایر مـواردي کـه در ایـن بـرگ ذکـر شـده، موجـب مـی گـردد پرونـده وي جـزو نـواقص محسـوب               

.گردد و قابلیت برررسی و ارزیابی را نداشته باشد
ارایه تعهد محضري توسط دفترخانه اسناد رسمی الزامی است -9

سنجی سرمایه گذاري براي اشخاص حقیقیاعتبارمدارك مورد نیاز فرم هاي
تصویر شناسنامه -1
تصویر کارت ملی -2
تصویر برابر اصل مدرك تحصیلی -3
)در صورت داشتن شریک شراکت نامه محضري می بایست ارایه گردد(یا قرارداد مشارکت شراکت نامه -4
تصویر برابر اصل اسناد مالکیت-5
کروکی و نقشه محل مورد نظر -6
لیست اموال با ارایه مدارك مستند و معتبر-7
)حقوقیبراي اشخاص (صورت هاي مالی حسابرسی شده و تایید شده توسط مرجع قانونی ذیربط-8
نداشتن مطالبات غیر جاري نزد سیستم بانکی-9

وثایق و تضامین قابل ارایه-10
اخذ نامه میانگین مانده گـردش حسـاب یـا حسـابهاي بـانکی در شـش ماهـه اخیـر از بانـک یـا بانـک هـاي کـه فـرد داراي               -11

.بیشترین مانده  حساب می باشد
)در صورت داشتن نمایندگی(معتبر داخلی و خارجی مدارك معتبر نمایندگی از شرکت ها و موسسات -12
تصویر برابر اصل گواهینامه ها و تایید صالحیتهاي فنی و مدیریتی از مراجع معتبر-13
ارایه تعهدنامه محضري توسط دفترخانه اسناد رسمی-14
حـال و تعیـین میـزان حجـم     تصویر مدارك و سـوابق سـرمایه گـذاري قبلـی و تاییـد مالکیـت سـرمایه گـذار در گذشـته یـا           -15

.سرمایه گذاري انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستري در خصوص سرمایه گذاري هاي انجام شده
ارایه جدول پیش بینی فراینـدمالی طـرح و برنامـه سـرمایه گـذاري بـه صـورت بـرآورد تقریبـی هزینـه هـاي اجرایـی طـرح              -16

تــوده، فضــا، تجهیــزات (بــه صــورت تفکیــک شــده هــر بخــش از پــروژه و پــروژه بــر اســاس جــدول برنامــه فیزیکــی ارایــه شــده
توصــیه میشــودتفاوت براورداولیــه هزینــه هــاي اجرایــی حــداکثربیش از بیســت درصــدهزینه هــاي نهــایی وقطعــی  )وزیرســاخت 
پروژه نباشد

و کپــی برابـر اصــل  الزم بـه توضـیح اســت هرگونـه مــدرك امتیـاز آور مطـابق مــوارد فـوق بایــد تاییـد مراجـع قــانونی ذیـربط          * 
.مدارك در مراجع ذیصالح قانونی را به همراه داشته باشد
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:کد سرمایه گذاري)اشخاص حقیقی(

ــنامه ............................. فرزنـــد .......... ...............اینجانـــب  ــاریخ تولـــد ...................... شـــماره شناسـ ــادره ...................... تـ صـ
ــی  ........................ ــد ملـــــ ــه آدرس ................................... کـــــ ......................................................... ........................................................بـــــ

.بدینوسیله متعهد به اجرا و تقید به موارد ذیل می باشم...................................... همراه ........................ تلفن ثابت 

ــ   -1 ــزان ســرمایه گــذاري مســتقیم و شــیوه هــاي ســرمایه گــذاري اظه ــب می ــد اینجان ــرم 2ار شــده در بن ــارف ســنجی را اعتب
.متعهد می گردم و بالفاصله پس از تصویب طرح، تضمین هاي مربوطه را ارائه خواهم نمود

اینجانــب متعهــد مــی شــوم پــس از تصــویب طــرح و دریافــت مجوزهــاي الزم از مراجــع ذیــربط و ظــرف مهلــت پــیش بینــی -2
ــارگروه گرد   ــم از ک ــی اع ــرح مصــوب در مراجع ــنایع   شــده در ط ــی، ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــایی، س ــارگروه امورزیربن شــگري، ک

دستی و گردشگري، اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت و شـوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي حسـب مـورد نسـبت بـه اجـراي              
. طرح برابر طرح مصوب و بهره برداري آن اقدام نمایم

وســط مراجــع ذیــربط، از هــر گونــه تبلیغــات ، اطــالع  اینجانــب متعهــد مــی گــردم قبــل از تصــویب نهــایی و ابــالغ طــرح ت -3
...) شــامل آمــاده ســازي، تســطیح، خــاکبرداري و  (رســانی، فــروش ســهام و پــذیره نویســی و عملیــات اجرایــی در بســتر طــرح   

بـدیهی اســت در صـورت عــدم رعایـت هــر یــک از مفـاد تعهــدات فـوق و یــا اقـدام بــر خـالف آنهــا، اداره کــل        . خـودداري نمــایم 
نگی، صنایع دستی و گردشـگري اسـتان و سـایر دسـتگاههاي اسـتان مـرتبط بـا طـرح مـی تواننـد ضـمن خلـع یـد و              میراث فره

سلب و استرداد هـر گونـه حقـوق و امتیـازات مکتسـبه منجملـه اسـتفاده از تسـهیالت اعطـایی، تمـامی مجوزهـاي صـادره یـا در              
کلیـه مسـئولیتهاي حقـوقی و جزایـی و ضـرر      . ب نمایـد حال صـدور را لغـو نمـوده و عنـداللزوم اقـدام حقـوقی یـا قضـایی متناسـ         

و زیان احتمـالی متوجـه اینجانـب بـوده و ضـمن امضـاي ایـن تعهدنامـه حـق هرگونـه ادعـا و اعتراضـی نسـبت بـه منـدرجات و                
.تعهدات مذکور را از خود ساقط نمودم 

نام و نام خانوادگی 

امضاء و اثر انگشت
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)اشخاص حقیقی(متقاضیان سرمایه گذاري در طرح هاي گردشگري سنجی اعتبارفرم (11فرم ب فرم ب 
:کد سرمایه گذاري:مشخصات متقاضی سرمایه گذاري -1

)تدر صورت وجود شرکاء ارایه قرارداد مشارکت و وکالتنامه محضري الزامی اس(

نـــــام و نـــــام  
خانوادگی

تابعیت
شـــماره شناســـنامه و محـــل 

صدور
ــد  کـــ

ملی
شغلتحصیالت

: نشانی 
: نشانی اینترنتی:تلفن و نمابر

:شیوه هاي سرمایه گذاري و منابع مالی -2
سرمایه گذاري مستقیممشارکت

)میلیون ریال(نحوه تامین منابع مالی نوع مشارکت
ــک  ت با اشخاصمشارک ــا بانـ ــارکت بـ مشـ

)تسهیالت بانکی(
منابع غیر نقديمنابع نقدي

حقوقیحقیقی

 را ذکر نمایید) به دالر( در  صورتی که مشارکت سرمایه گذاري خارجی وجود دارد میزان این سرمایه گذاري.
ئـین نامـه اجرایـی ایجـاد، اصـالح، تکمیـل،       وفـق مـاده یـک آ   (مورد نظر بـراي سـرمایه گـذاري   ) پروژه هاي(نام پروژه -3

)درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات  گردشگري و نظارت بر فعالیت آنها
)نرخ گذاري تاسیسات  گردشگري و نظارت بر فعالیت آنها

نهتل آپارتما-3-3مهمانپذیر                               -3-2هتل-1-3
متل-3-6زائرسرا                                   -3-5پانسیون                               -4-3
تفرجگاه ها و اردوگاه گردشگري-3-9)  مراکز تعطیالت(کز سرگرمی و تفریحی امر-3-8مرکز اقامتی جوانان  -7-3

محوطه هاي کمپینگ و کاروان ها -3-11مجتمع ها و واحدهاي خدماتی رفاهی بین راهی  -10-3
سفره خانه سنتی-3-14مناطق نمونه گردشگري           -3-13اقامتگاه با مالکیت زمانی       -12-3
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سوابق قبلی سرمایه گذاري و مشارکت -4

طرح/ نام پروژه ردیف
زمینـــــــــه 

فعالیت
سال اجرامحل اجرا

ــد  درصــــــــ
مشارکت

حجـــــــم 
ریالی

وضـــــــعیت 
فعلی

1
2
3
4
5

    ،مــدارك الزم بــراي اثبــات تــوان مــالی و صــالحیت فنــی خــود را شــامل صــورتهاي مــالی حسابرســی شــده ، لیســت امــوال
ــانکی شــش مــاه اخیــر و نداشــتن مطالبــات  وثــایق و تضــامین قابــل ارایــه، نامــه بانــک در مــورد میــانگین  گــردش حســابهاي ب

ــ ــاري ن ــانکی غیرج ــتم ب ــی و    زد سیس ــر داخل ــات معتب ــرکتها و موسس ــدگی از ش ــارجی، نماین ــی و خ ــرکاي داخل ــات ش مشخص
خــارجی، گواهینامــه هــا و تاییــد صــالحیت هــاي فنــی و مــدیریتی اخــذ شــده را بــه صــورت کپــی برابــر اصــل و تاییــد توســط   

.مراجع ذیصالح قانونی پیوست فرم ارائه فرمایید
:مالحظات 

 هــا و نیازمنــد بررســی در کمیســیونطبــق ضــوابطکــه اثرگــذاري یــا حجــم ســرمایه گــذاري آنهــایطــرح هــایدر خصــوص
بــه  تشــخیص اداره کــل ...)ازجملــه کمیســیون برنامــه ریــزي و کــارگروه هــاي گردشــگري و(کــارگروه هــاي مــرتبط مــی باشــد

.موضوع به کمیسیونهاي مربوطه ارجاع خواهد گردید
:توضیحات تکمیلی -5
: سنجی اعتبارمیل و ارائه فرمتاریخ تک-6

: نام و نام خانوادگی درخواست کننده 
.تمامی مندرجات این فرم مورد تائید بود و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده اینجانب  می باشد

: تاریخ  
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2پیوست فرم ب 

اشخاص حقوقیاشخاص حقوقیسنجی سرمایه گذاري برايسنجی سرمایه گذاري براياعتباراعتبارمدارك مورد نیاز فرم هايمدارك مورد نیاز فرم هاي
تصویر شناسنامه اعضاي هیئت مدیره-1
تصویر کارت ملی اعضاي هیئت مدیره-2
تصویر برابر اصل مدرك تحصیلی اعضاي هیئت مدیره-3
تصویر برابر اصل آگهی تاسیس-4
تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت-5
تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت نامه-6
رابر اصل اساسنامهتصویر ب-7
تصویر برابر اصل اسناد مالکیت-8
)محل پروژه(کروکی و نقشه محل مورد نظر -9

لیست اموال شرکت با ارایه مدارك مستند و معتبر-10
صورت هاي مالی حسابرسی شده و تایید شده توسط مرجع قانونی ذیربط-11
وثایق و تضامین قابل ارایه-12
جاري نزد سیستم بانکینداشتن مطالبات غیر-13
اخذ نامـه میـانگین مانـده گـردش حسـاب یـا حسـابهاي بـانکی در شـش ماهـه اخیـر از بانـک یـا بانـک هـاي کـه شـرکت                  -14

.داراي بیشترین مانده حساب باشد
)در صورت داشتن نمایندگی(مدارك معتبر نمایندگی از شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی -15
اصل گواهینامه ها و تایید صالحیتهاي فنی و مدیریتی از مراجع معتبرتصویر برابر -16
ارایه تعهدنامه محضري توسط دفترخانه اسناد رسمی-17
تصویر مـدارك و سـوابق سـرمایه گـذاري قبلـی شـرکت یـا اعضـاي هیئـت مـدیره و تاییـد مالکیـت شـرکت در گذشـته یـا                -18

ه توســط کارشــناس رســمی دادگســتري در خصــوص ســرمایه گــذاري حــال و تعیــین میــزان حجــم ســرمایه گــذاري انجــام شــد
هاي انجام شده

ارایه جدول پیش بینی فراینـدمالی طـرح و برنامـه سـرمایه گـذاري بـه صـورت بـرآورد تقریبـی هزینـه هـاي اجرایـی طـرح              -19
ا، تجهیــزات تــوده، فضــ(و پــروژه بــر اســاس جــدول برنامــه فیزیکــی ارایــه شــده بــه صــورت تفکیــک شــده هــر بخــش از پــروژه  

توصـیه میشـودتفاوت براورداولیـه هزینـه هـاي اجرایـی حـداکثر بـیش از بیسـت درصـدهزینه هـاي نهـایی وقطعـی              )وزیرساخت 
پروژه نباشد 

. ارایه گواهی امضا ازدفترخانه اسناد رسمی_20
بط و کپــی برابـر اصــل  الزم بـه توضـیح اســت هرگونـه مــدرك امتیـاز آور مطـابق مــوارد فـوق بایــد تاییـد مراجـع قــانونی ذیـر         * 

.مدارك در مراجع ذیصالح قانونی را به همراه داشته باشد
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:کد سرمایه گذاري

ــرکت  ــت  ............................................. شـ ــماره ثبـ ــه شـ ــاملی  .................... بـ ــدیر عـ ــه مـ ــه آدرس ................................... بـ بـ
کـــه بـــه اســـتناد آگهـــی ............................. همـــراه ......................... تلفـــن ثابـــت ...................................................................... ...................

ــماره   ــمی ش ــرات رس ــورخ .................... تغیی ــماره  .................. م ــتعالم ش ــخ اس ــذکور  ............... ..........و پاس ــرکتهاي م ــت ش اداره ثب
مبنی بر اعتبار کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء 

ــا-1 ــانم / آقــ ــد ................................. خــ ــنامه ....................... فرزنــ ــماره شناســ ــادره .................... داراي شــ ــد ...... ........صــ متولــ
...........................  کد ملی.......................... 

ــا-2 ــانم / آقـ ــد ................................. خـ ــنامه  ....................... فرزنـ ــماره شناسـ ــادره .................... داراي شـ ــد ........................ صـ متولـ
...........................  کد ملی.... ........................

همــه در روزنامــه هــاي رســمی یــا (آگهــی آخــرین تغییــرات -اظهارنامــه ثبــت-آگهــی تأســیس: ضــمن ارائــه مــدارك بــه شــرح
و تصویر کارت ملـی صـاحبان امضـاء برابـر اصـل کـه بـه ضـمیمه پیوسـت تقـدیم مـی گـردد، بدینوسـیله متعهـد               ) استعالم ثبت

: به موارد ذیل می باشدبه اجرا و تقید 
فــرم تــوان ســنجی را 2ایــن شــرکت میــزان ســرمایه گــذاري مســتقیم و شــیوه هــاي ســرمایه گــذاري اظهــار شــده در بنــد  -1

.متعهد می گردد و بالفاصله پس از تصویب طرح، تضمین هاي مربوطه را ارائه خواهد نمود
ــ  -2 اي الزم از مراجــع ذیــربط و ظــرف مهلــت پــیش  ایــن شــرکت متعهــد مــی شــود پــس از تصــویب طــرح و دریافــت مجوزه

ــراث          ــازمان می ــازي، س ــکن و شهرس ــارگروه مس ــگري، ک ــارگروه گردش ــم از ک ــی اع ــوب در مراجع ــرح مص ــده در ط ــی ش بین
فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري، اداره کـل حفاظـت محــیط زیسـت و شـوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي حسـب مــورد             

. و بهره برداري آن اقدام نمایدنسبت به اجراي طرح برابر طرح مصوب
این شـرکت متعهـد مـی گـردد قبـل از تصـویب نهـایی و ابـالغ طـرح توسـط مراجـع ذیـربط، از هـر گونـه تبلیغـات ، اطـالع                 -3

...) شــامل آمــاده ســازي، تســطیح، خــاکبرداري و (رســانی ، فــروش ســهام و پــذیره نویســی و عملیــات اجرایــی در بســتر طــرح  
ســازماناســت در صــورت عــدم رعایــت هــر یــک از مفــاد تعهــدات فــوق و یــا اقــدام بــر خــالف آنهــا، بــدیهی. خــودداري نمایــد

مـرتبط بـا طـرح مـی تواننـد ضـمن خلـع یـد         اجرایـی و سـایر دسـتگاههاي  اسـتان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري 
ایی، تمـامی مجوزهـاي صـادره یـا     و سلب و اسـترداد هـر گونـه حقـوق و امتیـازات مکتسـبه منجملـه اسـتفاده از تسـهیالت اعطـ          

کلیــه مســئولیتهاي حقــوقی و جزایــی و . در حــال صــدور را لغــو نمــوده و عنــداللزوم اقــدام حقــوقی یــا قضــایی متناســب نمایــد 
ضرر و زیـان احتمـالی متوجـه شـرکت بـوده و ضـمن امضـاي ایـن تعهدنامـه شـرکت حـق هرگونـه ادعـا و اعتراضـی نسـبت بـه                 

.از خود ساقط نمود مندرجات و تعهدات مذکور را 
...................................................شرکت 

:دارندگان حق امضاء
1-
2-
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))اشخاص حقوقیاشخاص حقوقی((سنجی متقاضیان سرمایه گذاري در طرح هاي گردشگري سنجی متقاضیان سرمایه گذاري در طرح هاي گردشگري اعتباراعتبارفرم فرم ((22فرم ب فرم ب 
:کد سرمایه گذاري:مشخصات متقاضی سرمایه گذاري -1

/ نــــام و عنــــوان شــــرکت 
سازمان

نوع شرکت

شماره ثبتزمینه فعالیت
محل 
ثبت

سـال  
ثبت

ــد  کــــ
اقتصـــاد

ي

ــرمایه  ســــ
ثبتی

)ریال(

ســـهام
ي 

خاص

ســهام 
ي عام

تعـــاون
ي

: نشانی 
: نشانی اینترنتی : تلفن و نمابر

: شخصات سهامداران عمده ، میزان و نوع سهام آنها م

)عادي یا ممتاز(نوع سهام تعداد سهامنام شرکت/ نام و نام خانوادگی ردیف
1
2
3
4
5
6
7

:مشخصات مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره 

سمترشته تحصیلیمقطع تحصیلینام و نام خانوادگیردیف
1
2
3
4
5
6
7
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: مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور شرکت 

سمتنام و نام خانوادگیردیف
1
2
3

تصویر برابر اصل آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت را پیوست فرمایید.
:الی شیوه هاي سرمایه گذاري و منابع م-2

سرمایه گذاري مستقیممشارکت
)میلیون ریال(نحوه تامین منابع مالی نوع مشارکت

ــک  مشارکت با اشخاص ــا بانـ ــارکت بـ مشـ
)تسهیالت بانکی(

منابع غیر نقديمنابع نقدي
حقوقیحقیقی

         ننـد  در قسمت منابع شرکت وجـوه نقـدي مـورد نیـاز و در قسـمت منـابع غیـر نقـدي ارزش امـوال هما
.مستغالت و غیره به صورت شفاف و به میلیون ریال درج گردد–زمین 

            اخـذ  ) بـه دالر ( در  صورتی که مشـارکت سـرمایه گـذاري خـارجی وجـود دارد ضـمن ذکـر میـزان ایـن سـرمایه گـذاري
.تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاري استان و ارایه آن در مدارك الزامی می باشد

وفـق مـاده یـک آئـین نامـه اجرایـی ایجـاد، اصـالح، تکمیـل،          (مورد نظر بـراي سـرمایه گـذاري   ) ايپروژه ه(نام پروژه -3
)درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات  گردشگري و نظارت بر فعالیت آنها

هتل آپارتمان-3-3مهمانپذیر                               -3-2هتل-1-3
متل-3-6زائرسرا                                   -3-5پانسیون                               -4-3
تفرجگاه ها و اردوگاه گردشگري-3-9)  مراکز تعطیالت(مراکز سرگرمی و تفریحی -3-8مرکز اقامتی جوانان  -7-3

ه هاي کمپینگ و کاروان ها محوط-3-11مجتمع ها و واحدهاي خدماتی رفاهی بین راهی  -10-3
سفره خانه سنتی-3-14مناطق نمونه گردشگري           -3-13اقامتگاه با مالکیت زمانی       -12-3

:سوابق قبلی سرمایه گذاري و مشارکت شرکت یا هر کدام از اعضاء هیأت مدیره آن-4

طرح/ نام پروژه ردیف
زمینـــــــــه 

فعالیت
سال اجرامحل اجرا

ــد  درصــــــــ
شارکتم

حجـــــــم 
ریالی

وضـــــــعیت 
فعلی

1
2
3
4
5
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    ،مــدارك الزم بــراي اثبــات تــوان مــالی و صــالحیت فنــی خــود را شــامل صــورتهاي مــالی حسابرســی شــده ، لیســت امــوال
نداشـتن مطالبـات غیـر    اخیـر، وثایق و تضـامین قابـل ارایـه، نامـه بانـک در مـورد میـانگین گـردش حسـابهاي بـانکی شـش مـاه             

مشخصـات شـرکاي داخلـی و خـارجی، نماینـدگی از شـرکتها و موسسـات معتبـر داخلـی و خـارجی،           جاري نـزد سیسـتم بـانکی   
ــر اصــل و تاییــد توســط مراجــع     ــه صــورت کپــی براب گواهینامــه هــا و تاییــد صــالحیت هــاي فنــی و مــدیریتی اخــذ شــده را ب

.یدذیصالح قانونی پیوست فرم ارائه فرمای
:مالحظات 

 هــا و نیازمنــد بررســی در کمیســیونطبــق ضــوابطکــه اثرگــذاري یــا حجــم ســرمایه گــذاري آنهــاطــرح هــاییدر خصــوص
بــه  تشــخیص اداره کــل ...)ازجملــه کمیســیون برنامــه ریــزي و کــارگروه هــاي گردشــگري و(کــارگروه هــاي مــرتبط مــی باشــد

.موضوع به کمیسیونهاي مربوطه ارجاع خواهد گردید

:توضیحات تکمیلی -5
: تاریخ تکمیل و ارائه فرم توان سنجی -6

: سمت : نام و نام خانوادگی درخواست کننده 
.تمامی مندرجات این فرم مورد تائید بود و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده این شرکت می باشد

: تاریخ  

:مهر و امضاء 
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: 4پیوست
با اصالحات بعدي13/2/1368بندي و نرخگذاري تاسیسات گردشگري مصوب آئین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه"

صل اول ـ تعاریفف
و خدمات تأسیسات گردشگري واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذیرایی ، اقامت) 1ماده 

:شوندنامه به شرح زیر تأسیس شده یا میمسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آیین

ـ هتل ، متل و واحدهاي خدماتی رفاهی بین راهی1

ـ مهمانپذیر2

ـ مراکز خود پذیرائی شامل هتل آپارتمان ، پانسیون ، زائر سرا و از این قبیل3

وانانـ مراکز اقامتی ج4

ـ تفرجگاهها ، اردوگاه گردشگري ، محوطه هاي کمپینگ و کاروانها5

)مراکز تعطیالت(مراکز سرگرمی و تفریحی - 6

دفترهاي خدمات مسافرتی و جهانگردي- 7

مناطق نمونه گردشگري-8

اقامتگاهها با مالکیت زمانی-9

از ظرفیت اقامتی هر یک از تاسیسات % 40حداکثر واگذاري مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافعـ1تبصره 
اقامتی موضوع این آئین نامه به افراد متعدد به نحوي که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد 
فیمابین حق استفاده در مدت معیت در سال را به طور موبد یا محدود داشته باشد ، با کسب مجوز سازمان میراث 

ترتیبات اداره . گی و گردشگري بر اساس مقررات مربوط به پذیره نویسی شرکتهاي سهامی عام بالمانع استفرهن
واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگري آنرا تهیه و 

.تصویب میکند

موضوع این آئین نامه ، حق فروش ، اجاره یا معاوضه خواهد مالک حق مالکیت زمانی مشاع تاسیسات اقامتی - الف
.داشت ، در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدي قرار خواهد گرفت

ه هزینه نگهداري و ارائه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهد-ب
.از ظرفیت مجموعه خواهد بود% 60مالک یا نماینده مالکان حداقل 

.معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود- ج

مجاز واگذاري مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگري-د
.است
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سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تاسیسات - هـ
گردشگري صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیالت بانکی الزم را براي خریداران 

.تامین خواهد کرد

با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع ـ فروش مالکیت زمانی 2تبصره 
.است

فصل دوم ـ ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل تأسیسات گردشگري

متقاضی ایجاد، اصالح و یا تکمیل واحد مربوطه گردشگري مکلف است پس از کسب موافقت سازمان میراث ) 2ماده 
ردشگري مدارك الزم دال برقانونی بودن تصرف ملک و در صورت استیجاري بودن ملک، مدارك رسمی فرهنگی و گ

هاي ذیربط و سایر مدارك مورد نیاز هاي کامل واحد مربوط و موافقت ارگانمربوط به موافقت مالک را به انضمام نقشه
بیق با ضوابط مربوطه به وزارت مذکور اعالم شده از سوي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را جهت بررسی و تط

.تسلیم نماید

تشخیص نیاز مناطق مختلف کشور به ایجاد تأسیسات گردشگري و صدور مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل، ) 3ماده 
.باشدتجهیز و بهره برداري این تأسیسات منحصراً با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می

یی موظفند ضوابط اجرایی قانونی و مورد عمل خود را در ارتباط با موضوع این ماده هاي اجراـ کلیۀ دستگاه1تبصره 
جهت رعایت آنها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اعالم نمایند و آن سازمان مکلف است هنگام صدور مجوز 

.مقررات مزبور را لحاظ نماید

شان، ایجاد ب اسالمی، چنانچه در وظایف قانونیها و نهادهاي انقالهاي دولتی، شهرداريـ دستگاه2تبصره 
.باشندبینی شده باشد یا بشود، از شمول این ماده مستثنی میالذکر پیشتأسیسات فوق

ها و سایر مراجع صادر کننده پروانه ساختمان مشمول این آیین نامه، موظفند ضمن رعایت ضوابط شهرداري) 4ماده 
.ده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را نیز در این زمینه مراعات نمایندمربوط به خود، مقررات اعالم ش

دارنده مجوز ایجاد، اصالح و یا تکمیل واحد مربوطه گردشگري مکلف است طرح مربوطه را براساس برنامه ) 5ماده 
یراث فرهنگی و گردشگري زمانبندي شده و مهلت مقرر به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به سازمان م

.اطالع دهد

فصل سوم ـ ضوابط صدور پروانه بهره برداري

دارندة مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط ، مراتب را جهت ) 6ماده 
به اخذ گواهینامه استاندارد برداري به اطالع سازمان میراث فرهنگی و گردشگري برساند و نسبت دریافت پروانه بهره

سازمان براي واحدهائی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات . کیفیت خدمات گردشگري اقدام نماید
.نمایدبرداري صادر میاند پروانه بهرهگردشگري شده
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برداري صادر خواهد کرد هرههاي تأیید شده پروانه بـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگري صرفاً براي محل1تبصره 
.باشدو پروانه صادره قابل تسري براي تأسیسات گردشگري نقاط دیگر نمی

ـ مدت اعتبار پروانه بهره برداري تأسیسات گردشگري از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط 2تبصره 
.سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استبه بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگري ، توسط

:بردار تأسیسات گردشگري باید داراي شرایط زیر باشدبهره) 7ماده 

.الف ـ تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران

.ب ـ متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی ایران

.عی گرددج ـ نداشتن محکومیت کیفري مؤثر که موجب سلب حقوق اجتما

.د ـ داشتن کارت معاینه بهداشتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

.هـ ـ داشتن صالحیت فردي به تأیید مراجع ذیربط

.و ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم

ـ هرگاه درخواست کننده پروانه بهره برداري شخص حقوقی باشد باید 24/3/1371ـ اصالحی مصوب 1تبصره 
بینی شده ران آن نیز شرایط این ماده را دارا باشند و در اسـاسنـامه آن فعالیت در زمینه خدمات گردشگري پیشمدی

باشد

ـ در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگري مالکین مؤظفند یک نفر واجد شرایط را از میان خود 2تبصره 
.داري فقط به نام وي صادر خواهند شدبرپروانه بهره. به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند

2برداري فوت نماید وراث موظف اند حداکثر تا یک سال با رعایت تبصره ـ در صورتی که دارنده پروانه بهره3تبصره 
برداري قبلی به قوت خود باقی در این مدت پروانه بهره. برداري مجدد را بنمایداین ماده تقاضاي صدور پروانه بهره

.دخواهد بو

برداري تأسیسات گردشگري در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت انتقال پروانه بهره) 8ماده 
.باشدسازمان میراث فرهنگی و گردشگري می

برداري تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامه تحت هر عنوان باید با موافقت تبدیل و تغییر نوع بهره) 9ماده 
.یراث فرهنگی و گردشگري باشدسازمان م

بنديفصل چهارم ـ ضوابط درجه

تأسیسات گردشگري موضوع این آئین نامه حسب نوع مشخصات فنی، تجهیزاتی و کیفیت ارائه خدمات به ) 10ماده 
:شوندبندي میشرح زیر درجه

.پنج ستارهاره ، چهار ستاره ،ها و مهمانسرا ها به پنج درجه، یک ستاره ، دو ستاره ، سه ستالف ـ مهمانخانه
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.ب ـ تأسیسات اقامتی دیگر به سه درجه، یک ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره

.راهی به سه درجه، یک ، دو ، سهج ـ واحدهاي پذیرایی بین

ـ شرح مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندي تأسیسات گردشگري موضوع این آیین 1تبصره 
و سایر ) در زمینۀ مسایل بهداشتی(سط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و با همکاري وزارت بهداشت نامه تو

تعیین و پس از تصویب رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگري به مورد اجرا ) حسب مورد(هاي ذیربط دستگاه
.گذاشته خواهد شد

احدهاي اقامتی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد تواند به وـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می2تبصره 
.کنند طبقه ممتاز اعطا نمایدضوابط الزم براي درجه مصوب ارائه می

بندي ، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ گذاري اتاق ، اغذیه و سایر خدمات تاسیسات گردشگري درجه) 11ماده 
.باشدمطابق دستورالعمل ذیل می

بدین . و تغییر درجه تاسیسات گردشگري بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استبندي ، سلبدرجه- 1
:بندي با ترکیب اعضاي ذیل در استانها تشکیل خواهد شدمنظور کمیسیون درجه

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگري استان به عنوان رئیس کمیسیون/ رئیس سازمان -

هنماینده تشکل صنفی مربوط-

نماینده دفتر تدوین استانداردهاي فنی و نظارت-

بندي موظف است بر طبق استانداردهاي فنی مصوب ابالغ شده سازمان ، تاسیسات گردشگري را کمیسیون درجه-2
تواند از مشاورین و کارشناسان فنی تعیین صالحیت بدین منظور سازمان می. بندي ، سلب و تغییر درجه دهددرجه

.عنوان عامل تطبیق استانداردهاي فنی استفاده نمایدشده به

عوامل (شیوه نامه ، شرح وظایف و نحوه عملکرد مشاورین و کارشناسان فنی شرکتهاي صاحب صالحیت -تبصره 
.توسط سازمان تدوین و ابالغ خواهد شد) تطبیق

مان رعایت شود ، نرخ اتاق ، اغذیه در هر یک از تاسیسات گردشگري که ضوابط و استانداردهاي فنی مصوب ساز–3
تشکل صنفی نرخهاي تعیین شده را ممهور ، یک نسخه از . بردار تعیین خواهد شدو اشربه و سایر خدمات توسط بهره

برداري ارسال آنرا براي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان و نسخه دیگر را براي نصب در واحد مورد بهره
.نمایدمی

خ تاسیسات گردشگري که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگري نشده باشند نر–تبصره 
.گرددبردار ابالغ میتوسط سازمان و تشکل صنفی مربوطه تعیین و به بهره

بندي ، براي واحدهاي تازه تأسیس ، پروانه تواند قبل از درجهسازمان میراث فرهنگی و گردشگري می) 12ماده 
اي که در موافقت اصولی ذکر شده است برداري موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر بر اساس درجهرهبه

.، تعیین نماید
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برداري موقت نسبت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره) 13ماده 
.عی جهت تأسیسات گردشگري اقدام کندبرداري قطدرجه بندي و صدور پروانه بهره

فصل پنجم ـ شرایط اداره کنندگان تأسیسات گردشگري

مسؤولیت اداره تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامه به عهده مدیري خواهد بود که باید واجد شرایط ) 14ماده 
:زیر باشد

ایران براي اتباع ایرانیالف ـ متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوري اسالمی 

.ب ـ دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفري

ج ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم براي اتباع ایرانی

.ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوطهاي الزم به تأیید مراجع ذيد ـ دارا بودن گواهی صالحیت

.اهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتیهـ ـ دارا بودن گو

.و ـ دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا معادل آن

ز ـ دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید 
بی در مدیریت واحدهاي اقامتی و پذیرایی و اطالعات کافی در زمینه شغلی به ربط و یا داشتن سابقه تجرمراجع ذي

.تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

ح ـ مدیران واحدهاي اقامتی سه ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره باید به تناسب درجۀ واحد در حد لزوم به یکی از 
.خیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري تسلط داشته باشندزبان هاي انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تش

داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگري ، پس از موفقیت آنها در آزمایش »د « ـ صالحیت مذکور در بند 1تبصره 
.ربط استعالم خواهد شدصالحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري از مراجع ذي

ي که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگري داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و ـ افراد2تبصره 
.دار شوندمدیریت تأسیسات را عهده» و « توانند بدون داشتن شرط بند گردشگري می

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري براي مدیران واحدهاي تأسیسات گردشگري واجد شرایط این ماده ) 15ماده 
اند در پایان مدت نسبت به مدت اعتبار این کارت سه سال خواهد بود مدیران موظف. ت مدیریت صادر خواهد کردکار

.تجدید این کارت اقدام نمایند

.دار شودتواند مدیریت یک واحد گردشگري را عهدهـ هر شخص فقط می1تبصره 

.وطه نباید شغل دیگري داشته باشندـ مدیران تأسیسات گردشگري غیر از اشتغال در واحد مرب2تبصره 

دارندگان پروانه بهره برداري از تأسیسات گردشگري در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه ) 16ماده 
. موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط ، قبالً موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را اخد نمایند
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در صورتی که مدیر در پایان . دار شودتواند اداره واحد گردشگري را عهدهتعیین شده میجانشین مربوط ، در مدت
تواند او را از مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعالم ننماید ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می

.این آیین نامه رفتار نماید18مدیریت عزل و با واحد مربوطه برابر مادة 

فصل ششم ـ نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگري

نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگري موضوع این آیین نامه از جهت کیفیت و سطح ارائه خدمات و رعایت ) 17ماده 
هاي تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است در صورت مشاهده بندي و نرخضوابط درجه

ره و نگهداري تأسیسات گردشگري و یا هر گونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین نامه به شرح مسامحه در حسن ادا
:زیر عمل خواهد شد

.ـ تذکر کتبی1

.هاـ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی2

).در خصوص واحدهاي اقامتی( ـ تنزیل طبقه 3

).در خصوص واحدهاي پذیرایی حداکثر تا یک ماه( ها رفع اشکال و نارساییـ لغو موقت اجازة بهره برداري تا 4

:بندي جهت اتخاذ تصمیم هاي زیرـ ارجاع موضوع به کمیسیون درجه5

.اول ـ تنزیل درجه واحد

.هادوم ـ تعطیل موقت واحد تا رفع نارسایی

حیت الزم گردد و یا ضوابط مقرر را رعایت سوم ـ لغو کارت مدیریت واحد گردشگري در صورتی که فاقد شرایط و صال
.ننماید

.برداريچهارم ـ لغو پروانه بهره

این ماده رأساً توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اعمال 4و 3و 2و 1هاي ـ مواد مذکور در ردیف1تبصره 
.خواهد شد

گري مراتب تخلف بدون رعایت ـ در موارد ضروري بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردش2تبصره 
.بندي ارجاع خواهد شدمستقیماً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه17هاي ماده ترتیب

راهی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ـ در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهاي پذیرایی بین3تبصره 
.دام نمایداین ماده اق2و یا تبصره 17ماده 4تواند برابر ردیف می

سال از 2بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت تواند مدیر یا بهرهبندي میـ کمیسیون درجه4تبصره 
.برداري تاسیسات گردشگري محروم نمایدداري مدیریت یا بهرهعهده
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ظرف مدت حداکثر در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگري ، بهره بردار موظف است) 18ماده 
در صورت عدم اقدام، . این آیین نامه اقدام نماید14یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده 

. برداري آن لغو خواهد شدواحد مزبور تعطیل و پروانه بهره

گی و گردشگري خارج چنانچه رسیدگی به خالف واحد گردشگري از حیطه اختیارات سازمان میراث فرهن) 19ماده 
.باشد باید فوراً موضوع به مراجع ذیصالح جهت اقدام قانونی اعالم شود

برداري آن رأساً چنانچه واحد گردشگري بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهره) 20ماده 
جدد رعایت کلیه مواد این آیین نامه الزامی برداري متوسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري لغو و براي شروع بهره

.است

.با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است»تعطیل « ـ تشخیص موجه یا غیر موجه بودن علت 1تبصره 

ـ تأسیسات گردشگري که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مشمول 2تبصره 
.این ماده نخواهند بود

.باشندمدیران تأسیسات گردشگري موظف به رعایت مقررات و موازین جمهوري اسالمی ایران می) 21ده ما

ها و سایر خدمات واحد مدیران تأسیسات گردشگري موظف اند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی) 22ماده 
فران و میهمانان نصب نموده و مسؤول هاي استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسامربوطه را در فرم و اندازه

.باشندرعایت آن نیز می

اند تبصره ـ زبان جهانگردي در کشور انگلیسی، فرانسه، آلمانی وعربی است و تأسیسات گردشگري حسب نیاز موظف
ي ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روي نمونه هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان هاصورت حساب

.فوق الذکر تهیه شده است به مشتریان ارائه نمایند

تأسیسات گردشگري موظف اند نیروي انسانی مورد نیاز خود را طبق دستورالعمل هاي سازمان میراث )23ماده 
فرهنگی و گردشگري با رعایت اولویت از فارغ التحصیالن و کارآموختگان مدارس و مراکز آموزش خدمات گردشگري 

اند براي اخذ تعلیمات الزم به مراکز مشابه داخلی یا خارجی تأمین کنند و کارکنانی را که آموزش ندیدهو مؤسسات
.آموزشی مربوطه معرفی نمایند

فصل هفتم ـ مواد متفرقه

اند به تقاضاي سازمان میراث ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف) 24ماده 
نگی و گردشگري رأساً از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگري که خالف مقررات این آیین نامه عمل کنند و فره

همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیري نموده و نتیجه 
.به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اعالم نمایندرا کتباً

ـ جلوگیري از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگري متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به 1صره تب
تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و در صورت لزوم توأم با الك و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد 

.باشدري میصورت گیرد که حدود آن بنا به اعالم سازمان میراث فرهنگی و گردشگ



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

٥٩

اند همزمان با اجراي موظف24ـ در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگري مراجع مذکور در ماده 2تبصره 
.ها و غیره نیز اقدام نماینددستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر عالیم و آثار واحد گردشگري از روي تابلو

ماه پس از تصویب این آئین نامه ، 6موظف است حداکثر ظرف مدت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري) 25ماده 
پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهاي صنفی تاسیسات گردشگري را تهیه و جهت تصویب به 

.شوراي عالی میراث فرهنگی و گردشگري ارائه نماید

هاي انقالب اسالمی نیز مشمول مفاد این آیین هادها و نهاي دولتی، شهرداريتأسیسات گردشگري ارگان) 26ماده 
بدیهی است مؤسسات دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این . باشدنامه می

.باشندآیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمی

هاي قبلی تبصره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه38ماده و 27این آیین نامه مشتمل بر) 27اده م
".و مقررات و ضوابطی که مغایر با آن باشد از درجه اعتبار ساقط است


