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 :سرمایهگذاران طرحهای تاسیسات گردشگری به منظور بهرهبرداری از طرح اجرایی میباید از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک ،پروانه بهره برداری
تاسیسات گردشگری از سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری دریافت نماید .كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایهگذار در طرحهای گردشگری میتوانند با
ارائه مدارك مجوزهای الزم را اخذ نمایند.
كپی از شناسنامه و كارت ملی – اصل و كپی مدرك تحصیلی-آگهی ثبت شركت و اساسنامه  ،پیش طرح  ،فرم توان سنجی مالی  ،پالن جانمایی به شرح
پیوست و ثبت نام در سایت  - -ichto .irموافقت اصولی ،مجوز ایجاد اخذ شده برای طرح و گزارش كارشناسی اتمام پروژه
فرایند صدور مجوز تاسیسات گردشگری)متقاضیان دارای سند مالکیت (:
موافقت اولیه  3هفته
موافقت اصولی  6ماه
مجوز ایجاد  1ماه
فرایند صدور مجوز تاسیسات گردشگری )متقاضیان واگذاری زمین(
موافقت اولیه  3هفته
موافقت اصولی  9ماه
مجوز ایجاد  2ماه
سامانه به صورت  42ساعته و در تمام ایام هفته فعال می باشد
-1متقاضی پس از ثبت نام اولیه در پنجره واحد خدمات سازمان و اخذ شناسه كاربری و رمز عبور میتواند از
طریق سامانه صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری درخواست اخذ مجوز و مدارك مورد را بارگذاری
نماید.
 -4پس از تکمیل اطالعات و انجام بررسیهای كارشناسی در صورت تائید مدارك مجوز صادر میگردد و از
طریق پیام كوتاه به متقاضی اعالم میگردد.
 -3پس از دریافت پیام كوتاه مبنی بر صدور مجوز درخواست شده ،متقاضی با مراجعه به ادارهكل استان
مربوطه میتواند اصل مجوز صادر شده را دریافت نماید .تصویر مجوز صادره از طریق كارپوشه متقاضی كه در
پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان به متقاضی اختصاص یافته ،قابل دسترسی میباشد

این خدمت به صورت رایگان به متقاضیان
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♣

ارائه می شود

:ارتباط با معاونت سرمایه گذاری استان

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت شناسنامه خدمت
 ثبت نام در پنجره واحد خدمات الكترونيك سازمان(راهنمای پنجره واحد)اخذ شناسه كاربري و رمز عبور از پنجره واحد خدمات الكترونيك سازمان ورود به سامانه صدور پروانه بهره برداری تاسيسات
گردشگری از طريق پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان
-

تكميل اطالعات درخواست شده و بارگذاري مدارك مورد نياز
صدور پروانه بهرهبرداري شش ماهه
معرفي مدير و صدور كارت شناسايي
ارايه طرح تطبيق (درصورت مشمول بودن)
صدور پروانه بهرهبرداري يك ساله
بررسي گزارش استانداردسازي
صدور پروانه بهرهبرداري سه ساله

