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شهرداری گلپایگان

موضوع: موافقت  اصولی مجتمع گردشگری(آب درمانی)) 

با سالم 
    به استناد ماده ۲آئین نامه ایجاد ،اصالح،تکمیل،درجه بندی ونرخ گذاری تأسیسات گردشگری ونظارت بر فعالیت آنها 

مصوب هیأت وزیران در پاسخ به درخواست شما مبنی بر احداث مجتمع گردشگری(آب درمانی)  به نشانی: گلپایگان، 
میدان ولیعصر(عج) بررسی تقاضا در معاونت برنامه ریزی  و سرمایه گذاری این اداره کل،با کلیات طرح موافقت می شود 

.ضرورت دارد جهت ادامه فرآیند نسبت به تکمیل و ارائه موارد مطرحه به ترتیب ذیل، ظرف مدت مقرر اقدام نمائید:
ارائه پاسخ مثبت استعالمات از سازمان ها و ارگان های مربوطه .۱

ارائه اسناد مالکیت تجمیعی .۲
مطالعات تفصیلی و ارائه نقشه های معماری اجرایی پروژه وفق نامه درخواست نقشه .۳

الزم به تأکید است صدور موافقت اصولی پس از تأیید نقشه های معماری اجرایی پروژه انجام خواهد شد.
تبصره ۱: این اداره کل هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت تسهیالت به متقاضیان ندارد.

تبصره ۲: کلیه موافقت ها و مجوزهای صادره بدون هماهنگی قبلی این اداره کل غیر قابل واگذاری به غیر است.
تبصره ۳: دارنده این مجوز قبل از طی نمودن فرایند کامل ایجاد تاسیسات گردشگری(اخذ موافقت اصولی ،مجوز احداث و پروانه 

بهره برداری )حق خدمات رسانی به گردشگران را ندارد.
       بدیهی است این موافقت در بردارنده هیچ گونه تعهدی برای این اداره کل و ایجاد حقی برای متقاضیان  نمی باشد و 
اعتبار این نامه از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه می باشد و قبل از انقضای مدت مقرر با درخواست متقاضی و تشخیص اداره 

کل حداکثر یك بار قابل تمدید خواهد بود و درغیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می گردد.

mailto:isfahanmiras@yahoo.com

