
-------------------------------------------------------------------------------

ساختمان مرکزی: خیابان مشتاق دوم ، پارک اداری سلمان فارسی، ساختمان شماره ۳ استانداری  
کد پستی ۸۴۴۱۱-۸۱۵۸۱  صندوق پستی ۱۱۳۶-۸۱۴۶۵  تلفن ۳۲۶۱۶۱۱۲و ۹۵۰۱۱۱۸۳ و ۹۵۰۱۱۱۸۵  

معاونت گردشگری : تلفن ۳۲۶۸۱۰۳۶ – فاکس ۳۲۶۸۱۰۳۵ معاونت میراث : تلفکس ۳۲۶۰۷۰۴۷ معاونت توسعه : تلفکس ۳۲۶۰۷۰۴۴  
معاونت سرمایه گذاری : تلفن ۳۲۶۸۱۰۳۳  - فاکس ۳۲۶۸۱۰۳۴ معاونت صنایع دستی : تلفن ۳۲۶۶۵۴۲۱ – فاکس ۳۲۶۶۵۴۲۲   

isfahanmiras@yahoo.com : ایمیل 
isfahancht.ir : پورتال

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۹۷۲/۱۲۳/۲۶۹۹

ندارد

A4

شهردار محترم مبارکه
موضوع: مجوز احداث تاسیسات گردشگری

با سالم 
   این مجوز به استناد ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و با توجه  به مدارک موجود در 
پرونده و مصوبه کمیسیون فنی سرمایه گذاری جهت احداث مجتمع گردشگری به نشانی: شهرستان مبارکه –

قلعه تاریخی نهچیر صادر می گردد. لذا نسبت به تحویل یک سری از نقشه های معماری (فاز دوم)،محاسباتی 
و تاسیساتی پروژه که به تایید شهرداری/ بخشداری(حسب مورد) رسیده است به همراه تصویر پروانه 

ساختمانی صادره از شهرداری یا ارگان ذیربط به این سازمان اقدام نمایید.

   مهلت شروع عملیات ساختمانی از تاریخ ابالغ بهمدت۶ ماه تعیین میشود و بایستی گزارش پیشرفت 
عملیات  ساختمانی (  فرم ۱۵) را هر سه ماه یکبار در طول مدت عملیات به این سازمان ارایه دهید.ضمنا 

یک نسخه ازبرنامه زمانبندی اجرای پروژه که به تایید این سازمان رسیده به پیوست جهت ابالغ  ارسال       
می گردد.

    بدیهی است هرگونه تغییر در نقشههای مصوب باید به تأیید و تصویب این سازمان برسد و صدور پروانه 
بهرهبرداری موقت منوط به اتمام عملیات ساختمانی طبق نقشههای مصوب و پس از بازدید و تأیید 

کارشناسان فنی و نظارتی معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی  خواهد بود. 



-------------------------------------------------------------------------------

ساختمان مرکزی: خیابان مشتاق دوم ، پارک اداری سلمان فارسی، ساختمان شماره ۳ استانداری           کد پستی ۸۴۴۱۱-۸۱۵۸۱      صندوق پستی ۸۱۴۶۵-۱۱۳۶  
تلفن ۳۲۶۱۶۱۱۲و ۳۲۶۱۱۸۸۶ و ۳۲۶۱۱۸۸۵و ۳۲۶۱۱۸۸۴     فکس دفتر مدیر کل۳۲۶۱۱۸۸۷   ۰۳۱

معاونت گردشگری : تلفن ۳۲۶۸۱۰۳۶ – فاکس ۳۲۶۸۱۰۳۵ معاونت میراث : تلفکس ۳۲۶۰۷۰۴۷ معاونت توسعه : تلفکس ۳۲۶۰۷۰۴۴  
معاونت سرمایه گذاری : تلفن ۳۲۶۸۱۰۳۳  - فاکس ۳۲۶۸۱۰۳۴ معاونت صنایع دستی : تلفن ۳۲۶۶۵۴۲۱ – فاکس ۳۲۶۶۵۴۲۲   

isfahanmiras@yahoo.com : ایمیل 

isfahancht.ir : پورتال

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۹۷۲/۱۲۳/۱۰۳۰۲

ندارد

A4

شهردار محترم مبارکه  
موضوع: تمدید مجوز احداث 

با سالم و احترام
    بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۲۷۱۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۱در خصوص تمدید مجوز احداث مجتمع گردشگری قلعه 
نهجیر به شماره ۹۷۲/۱۲۳/۲۶۹۹مورخ ۹۷/۳/۳۱ با سرمایه گذاری شهرداری مبارکه به اطالع می رساند مجوز 

احداث تا زمان اخذ پروانه بهره برداری دارای اعتبار می باشد.


