« به استناد فصل دوم ايين نامه « ايجاد ،اصالح ،تكميل ،درجه بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت
بر فعاليت آنها» مصوب 1368/02/13و اصالحات بعدي آن متقاضي صدور موافقت اصولي تأسيسات گردشگري
(حقيقي يا حقوقي) مي بايست جهت اخذ مجوزهاي مربوطه از طريق سامانه الكترونيكي به آدرس my.ichto.ir
اقدام نمايند».

1ـ معرفي كلي سامانه
اين سامانه با هدف مكانيزه شدن فرآيند مجوز موافقت اصولي و مجوز ايجاد ،اصالح و يا تكميل تاسيسات
گردشگري به صورت آنالين راه اندازي شده است .در اين سامانه پس از ثبت نام اوليه و با توجه به نياز متقاضي
فرآيند شروع ميگردد و در واقع کليه تعامالت سازمان با متقاضيان از زمان ثبت تقاضا براي اخذ مجوز تا
صدور مجوز و در صورت نياز تمديد مجوزهاي صادر شده از طريق اين سامانه صورت ميگيرد در ضمن
مجموعه عمليات نظارتي سازمان نيز از همين طريق اعمال ميشود.

2ـ ثبت نام در سامانه
هر متقاضي دريافت موافقت اصولي و مجوز ايجاد ،اصالح و يا تكميل تاسيسات گردشگري مي بايد در پنجره
واحد خدمات الكترونيك سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ثبت نام نمايد( .جهت کسب
آگاهي درخصوص پنجره واحد خدمات سازمان به راهنماي مربوطه مراجعه فرمائيد(.
تذکر :در ورود اطالعات خود نهايت دقت را داشته باشيد .در صورتي که اطالعات ثبت نام را ناقص وارد نماييد
ممكن است به خدمات مورد نظر خود دسترسي پيدا نكنيد.

3ـ ورود به سامانه
درصورتيكه در پنجره واحد خدمات الكترونيك سازمان ثبت نام کرده باشيد ،با انتخاب گزينه ورود ،امكان
وارد کردن نام کاربري و رمز عبور را خواهيد داشت.

4ـ شروع فرآيند
پس از ورود ،با انتخاب پنجره خدمات ليست فرآيندها نمايش داده ميشود .در ليست فرآيندهاي نمايش داده
شده ،با کليك بر روي کليد «شروع» مقابل گزينه «درخواست صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد ،اصالح و يا
تكميل تاسيسات گردشگري» فرم آغازين فرآيند نمايش داده ميشود.

پس از تكميل اطالعات درخواست شده در فرم آغازين و بارگذاري مدارك با زدن کليد ارسال درخواست
شمادر سيستم ثبت ميگردد و کد رهگيري درخواست نمايش داده ميشود

همزمان با ثبت درخواست ،پيام کوتاهي با مضمون «به آگاهي ميرساند طرح شما براي بررسي با
موفقيت ثبت گرديد ».به تلفن موبايلي که در زمان ثبت نام در پنجره واحد خدمات الكترونيك
وارد کرده ايد ،ارسال ميشود.

5ـ ادامه فرآيند
با توجه به بررسيهاي انجام شده بر روي درخواست شما ،درصورت لزوم اصالح ،تعيين زمان بازديد و يا
بارگذاري مدرك جديد ،اطالع رساني از طريق پيام انجام خواهد شد.
براي مشاهده تكاليف واگذار شده به شما جهت ادامه فرآيند از طريق منوي کارپوشه اقدام نماييد( .راهنماي
پنجره واحد خدمات الكترونيك)

6ـ پيگيري
از طريق منوي پيگيري ميتوان فرآيندهاي در حال اجرا يا اتمام يافته را پيگيري کرد( .مطابق راهنماي پنجره
واحد خدمات الكترونيك)

در انتخاب فرآيند ،ليست فرآيندها نمايش داده مي شود که الزم است فرآيند مورد نظر براي
پيگيري انتخاب شود .در قسمت کد پيگيري ،کد پيگيري (در زمان ثبت درخواست نمايش داده
شده است و همان کد سرمايهگذار ميباشد) وارد مي شود.
بعد از انتخاب فرآيند و ثبت کد پيگيري و زدن دکمه پايش ،صفحه اي مشابه صفحه زير نمايش
داده ميشود

7ـ اطالعات تکميلي درخصوص فيلدهاي فرم درخواست
بعد از انجام هر مرحله ،پيامكي براي متقاضي ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت
نقص مدارك نسبت به اصالح و تكميل آن اقدام نمايد.
آن دسته از متقاضياني که قبل از راه اندازي سامانه ،درخواست و مدارك خود را به ادارات کل ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دستي استان ها ارائه و يا مجوزي دريافت نمودهاند از طريق فرمهاي خود اظهاري نسبت به
بارگذاري مدارك اقدام نمايند .ساير مراحل مربوطه از طريق سامانه قابل پيگيري خواهد بود.

8ـ نحوه هماهنگي براي بازديد از زمين
پس از بارگذاري مدارك توسط متقاضي و تاييد کارشناس استان مبني بر تكميل مدارك ،تاييد مدارك توسط
واحد حقوقي و تاييد کارشناس معاونت ميراث فرهنگي در خصوص اجراي طرح در محل پيشنهادي طي
پيامكي تاريخ بازديد از محل اجراي طرح به سرمايهگذار ارسال مي شود .در صورت داشتن نواقص نيز به
متقاضي اطالع رساني خواهد شد تا نسبت به تكميل آن اقدام نمايد.

9ـ بارگذاري مدارك تکميلي توسط متقاضي
پس از تاييد طرح توسط کارشناس بازديد کننده ،متقاضي نسبت به دريافت مدارك تكميلي از سامانه (اعتبار
سنجي ،تعهدنامه و  ))..اقدام و پس از تكميل بارگذاري مينمايد.

10ـ تنظيم صورتجلسه كميته فني و بارگذاري در سامانه
طرح متقاضي در کميته فني سرمايهگذاري بررسي و نتيجه آن طي پيامكي به متقاضي اعالم خواهد شد .در
صورت موافقت با طرح مذکور موافقت اصولي براي سرمايهگذار صادر خواهد شد.
 شايان ذکر است براي طرحهاي با حجم سرمايه گذاري باالي  150ميليارد ريال تاييد ستاد مرکزي (دفتر
تسهيالت و تامين منابع سازمان) الزامي مي باشد.

11ـ صدور موافقت اصولي و ادامه فرآيند
پس از اخذ موافقت اصولي ،متقاضي ميبايست نسبت به اخذ پاسخ استعالمات  10گانه از سوي دستگاههاي
اجرايي اقدام و در سامانه بارگذاري نمايد.

12ـ ادامه فرآيند جهت اخذ مجوز ايجاد
ـ نقشه هاي معماري پروژه توسط متقاضي در سامانه بارگذاري و به تاييد کارشناسان فني خواهد رسيد
ـ جهت اخذ پروانه ساخت معرفي نامه توسط اداره کل استان براي متقاضي صادر مي شود
ـ پس از اخذ پروانه ساختماني متقاضي ميبايست نسبت به بارگذاري آن و برنامه زمانبندي اجراي پروژه در
سامانه اقدام نمايد.
ـ پس از بارگذاري موارد مذکور مجوز ايجاد براي نامبرده صادر خواهد شد.

