
راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در سیاه چادر عشایری و تعاریف ضوابط  

 

اقامتگاه بوم گردی عشایری چیدمانی است از چادرهای عشایری که تداعی کننده پذیرایی ویژه از میهمانان : تعاریف

یک خان بزرگ عشایر بوده و امکانات و تسهیالت میهمان شامل سرویس بهداشتی)ولو با سنگچین و با سازه های 

دسترسی آسان از چادرها)ولو در شب( و به شکلی  ناپایدار( اما بسیار تمیز و با کیفیتی عالی و ترجیحا در دو نقطه با

.می باشدکامال هماهنگ با محیط   

ضروریست هر یک از چادرهای عشایری با بهترین چیدمان ممکن به یکی از خانواده های میهمان اختصاص یافته و 

 مدیر اقامتگاه بوم گردی در بزرگترین چادر و درجایگاه یک خان،پذیرای مهمانان باشد.

میانی چادرها محلی خواهد بود برای برافروختن آتش در شبها و اجرای مراسم سنتی و آیینی عشایر به فضای 

 زیباترین شکل ممکن

 اقامتگاه مورد نظر بصورت پایه تشکیل می شود از:

یک چادر بزرگ اصلی ویژه اقامت میزبان،پذیرایی از میهمانان وتولید و عرضه صنایع دستی و محصوالت بومی.-  

ت کم دو چادر عشایری در اندازه های متوسط یا کوچک که هر یک محل اقامت میهمانان بوده و حکم فضای دس-

خصوصی تحت اختیار ایشان را خواهند داشت  و می توانند در دو سوی چادر اصلی قرار گرفته و به تناسب افزایش 

نیز افزایش یابد.میهمانان ،تعداد آنها   

عدد مجموعه سرویس بهداشتی و حمام،هر یک شامل دست کم یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی،یک  2تعداد -

چشمه سرویس بهداشتی فرنگی و یک عدد دوش همراه با آب گرم کن خورشیدی که آب آنها می تواند توسط تانکر 

داشتی در فاصله ای مناسب با آّبی در اندازه متوسط تامین شود. محل مناسب برای قرار گیری سرویس های به

.می باشدچادرهای میهمانان  پشتدسترسی آسان   

فضایی کوچک جهت نگهداری از دام ها به صورت نمادین و برقراری ارتباط میان آنها و میهمانان به عنوان یکی از -

 ارکان زندگی عشایری.

ی میزبان،همراه با یک مخزن)تانکر( آب یک عدد چادر پشتیبانی و آشپزخانه در فاصله ای مناسب از چادر عشایر-

 ویژه شست و شو



پیلهای خورشیدی و یا یک عدد ژنراتور برق با کمترین صدای ممکن به منظور استفاده محدود  تعداد محدودی-

 میهمانان جهت شارژ نمودن باتری های دوربین های عکاسی و فیلم برداری و..

:مراحل اداری اخذ پروانه بهره برداریضوابط و  

مراجعه به نماینده اداره کل در شهرستان مربوطه جهت تشکیل پرونده)فرم درخواست که در پرتال اداره کل -1

 (  farschto.ir.)  موجود است

در معیت رییس صندوق کارآفرینی شهرستان از مکان پیشنهادی  نماینده  اداره میراث فرهنگی شهرستانبازدید -2 

 گزارش کارشناسی توسط ایشانتکمیل فرم  و بررسی واجد شرایط بودن مکان و در صورت تایید

مورد تایید و ممهور به   UTMمراجعه به اداره کل امور عشایر )آقای دکتر یوسفی( و اخذ معرفی نامه بانضمام نقشه -3

 امور عشایر با مشخص نمودن محدوده فعالیت در نقشهمهر اداره کل 

از مکان پیشنهادی )کلیه گوشه و زوایای سیاه چادر و محوطه   A4ارائه عکس رنگی بصورت پرینت در کاغذ قطع -4

 اطراف( در اولین مراجعه به اداره کل

 ضروری می باشد. باال در اولین مراجعه به اداره کل در شیراز به همراه داشتن چهار مورد ذکر شده در-5

 توسط نماینده شهرستان  4در3با ارائه عکس  اخذ استعالم عدم اعتیاد و عدم سوپیشینه-6

توسط نماینده شهرستان پس از دریافت پاسخ استعالمهای عدم  4در3اخذ استعالم اداره اماکن با ارائه عکس -7

 اعتیاد و عدم سوپیشینه توسط متقاضی

 حراست در مراجعه به اداره کل توسط متقاضیاخذ استعالم اداره -8

 دریافت موافقت اولیه پس از طرح در کمیته برنامه ریزی گردشگری استان دراداره کل-9

 دریافت معرفی نامه به صندوق کارآفرینی پس از طرح در جلسه تسهیالت اداره کل-11

 ماینده شهرستاندریافت پروانه بهره برداری پس از تجهیز و راه اندازی و تایید ن-11

 

 


