بخش چهارم :مصوبات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
آيين نامه تشكيل كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور(مصوب )3131/7/4
بدين وسيله آئين نامه كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور كه درتاريخ  3131/7/4به تصويب شوراي عالي ميراث
فرهنگي و گردشگري رسيده است جهت اجرا ابالغ مي گردد .به استناد تبصره  2ماده  1قانون تشكيل سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري مفاد اين مصوبه براي كليه وزارتخانه ها سازمانها  ,نهادها  ,شركت ها و موسسات دولتي  ,شهرداري
ها و كليه دستگاههاي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است درحدود وظايف قانوني آنها الزم االجرا است
.
ماده  -3نظربه اهميت نقش هماهنگي بن اجزاء صنعت گردشگري درفرايند توليد و ارائه خدمات به گردشگران ودراجراي
بند ب ماده  4قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  ,شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل
كانون ملي هماهنگي گردشگري را تصويب نمود تا با رعايت قانون مذكور و مفاد اين آيين نامه اقدام نمايد .
ماده  -2كانون ملي هماهنگي گردشگري متشكل از نمايندگان ثابت وزارتخانه ها  ,سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به
دولت و نمايندگان اتحاديه هاي اصناف و تشكل هاي غيردولتي فعال درعرضه گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري كشور تشكيل مي شود .
ماده  -1اعضاء كانون ملي هماهنگي گردشگري عبارتند از نمايندگان:
 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان رئيسوزارت امور خارجه ( اموركنسولي )وزارت اطالعاتوزارت كشورسازمان مديريت و برنامه ريزي كشوروزارت راه و ترابريوزارت مسكن و شهرسازي-سازمان حافظت محيط زيست

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايرانگمرك ايراناطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانجامعه هتلدارانصنف دفاتر خدمات مسافرتيشركت هاي حمل و نقل هوائيشركت هاي حمل ونقل زمينيصنف خدمات بين راهيانجمن موسسات آموزش خدمات گردشگريجامعه راهنمايان توربانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان حمل و نقل و پايانه ها  ,سازمان هواپيمائي كشوري  ,شركت خدمات فرودگاهي  ,شركت هاي حمل ونقل ريلي ,
شركت هاي بيمه تجاري  ,رسانه هاي تخصصي و ساير صنوف مرتبط  ,حسب مورد .
تبصره  :نمايندگان مذكور با حكم رسمي باالترين مقام دستگاه ذيربط براي مدت دو سال منصوب مي گردند .
ماده  -4وظايف كانون ملي هماهنگي گردشگري عبارتست از :
- 3برقراري ارتباط و تفاهم بين كليه نهادهاي دولتي  ,و غير دولتي مرتبط با صنعت گردشگري.
- 2ايجاد هماهنگي اجرائي بين نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با صنعت گردشگري .
- 1فراهم كردن زمينه اجراي برنامه هاي مصوب توسعه گردشگري داخلي و خارجي .
ماده  -5بمنظور اجراي برنامه هاي مصوب توسعه گردشگري  ,كانون ملي هماهنگي گردشگري مكلف است با تاسيس
دبيرخانه مجهز و مطالعه و بررسي هاي الزم بمنظور هماهنگي در ارائه خدمات به گردشگران داخلي و خارجي تدابير الزم را
اتخاذ نمايد .كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف قانوني خود مكلف به ارائه

خدمات درچهارچوب هماهنگي هاي انجام شده مي باشند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تمهيدات الزم درقالب
موافقت نامه هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي دستگاه ذيربط براي تحقق اين امر را معمول
خواهدداشت .كليه موسسات و شركت هاي غيردولتي دست اندركار صنعت گردشگري نسبت به اجراي تصميمات كانون
ملي گردشگري اقدام خواهند نمود .استفاده از منابع بودجه عمومي و يارانه هاي دولتي منوط به انجام اين هماهنگي خواهد
بود .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است حمايت هاي الزم از توسعه بخش هاي غيردولتي و تقويت تشكل
هاي صنفي مربوطه بمنظور ارتقاء كمي و كيفي خدمات را به عمل آورد .
ماده  -6هرگاه درمواردي دركانون ملي هماهنگي گردشگري توافق با هريك از وزارتخانه ها ياسازمان ها يا شركت هاي
دولتي حاصل نشود موضوع به كار گروه سه نفره اي مركب از رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باالترين مقام
دستگاه اجرائي ذيربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ارجاع مي گردد .نظراكثريت اعضاء كار گروه الزم االجراست
.
ماده  -7دبيرخانه كانون ملي هماهنگي گردشگري كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مستقر خواهد بود موظف
است با استفاده از مشاوران ذيصالح اقدامات اصالحي الزم درقوانين و مقررات به منظور ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات
به گردشگران را تدوين و پس از تائيد كانون جهت تمهيد مقدمات قانوني به شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
گزارش نمايد .
ماده  -3دركليه استانهاي كشور كانون استاني گردشگري به رياست يكي از معاونان استاندار به انتخاب استاندار و دبيري
باالترين مقام سازمان ميزاث فرهنگي و گردشگري در استان و حضور نمايندگان نهادهاي دولتي و غير دولتي مذكور در
ماده  2تشكيل ميگردد درمواردي كه در كانون استاني توافق حاصل نشود موضوع به استاندار گزارش  ,تصميم ايشان
مصوبه تلقي مي گردد .
ماده  -9جلسات كانون هاي ملي و استاني هماهنگي گردشگري كشور با دوسوم اعضاء رسميت داشته و تصميمات با
اكثريت نسبي حاضران اتخاذ خواهد شد .تصميمات كانون ملي توسط رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و
تصميمات كانون هاي استاني با امضاء دبيركانون ابالغ خواهد شد .
ماده  -31سياست وبرنامه هاي مصوب توسعه گردشگري كشور و نيز دستور العمل هاي الزم از جمله تقسيم وظايف بين
كانون ملي و كانون هاي استاني گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابالغ خواهدشد .
ماده  -33كليه امكانات و اعتبارات موردنياز كانون هاي ملي و استاني گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري تامين خواهد شد .

اصالحيه ماده  1آيين نامه تشگيل كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور(مصوب)3131/9/29
شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ  3131/9/29به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،
عضويت نمايندگان قوه قضائيه ،اتاق تعاون و سازمان شهرداري هاي كشور در كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور،
موضوع مصوبه شماره  41151مورخ  3131/7/4را تصويب نمود .

مصوبه شوراي عالي ميراث راجع به پيشنهاد اهداف كالن  21ساله و نرخ رشد بخش ميراث فرهنگي در برنامه چهارم و
حجم سرمايه گذاري در اين بخش(مصوب )3131/7/4
شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ  3131/7/4پيشنهاد سازمان در مورد اهداف  21ساله و نرخ رشد
بخش ميراث فرهنگي و گردشگري و سرمايه گذاري برنامه چهارم توسعه در اين بخش را به شرح زير تصويب نمود.
3ـ سهم ايران از بازار گردشگري در افق  3/5 ،3414درصد تعداد گردشگران بين المللي حداقل  21ميليون نفر و  %2درآمد
جهاني صنعت گردشگري حداقل  25ميليارد دالر به عنوان هدف تعيين ميگردد.
2ـ نرخ رشد ساالنه گردشگري در برنامه پنچساله چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور %1تعيين ميگردد.
1ـ حجم سرمايه گذاري در بخش ميراث فرهنگي و گردشگري در برنامه چهارم توسعه براي تحقق اهداف فوق سيصد هزار
ميليارد ريال تعيين كه پنجاه هزار ميليارد ريال از منابع بخش عمومي دولت و دويست و پنجاه هزار ميليارد ريال توسط
بخش غير دولتي از محل سرمايه گذاري مستقيم ،استفاده از منابع بازار سرمايه ،منابع بانكهاي داخلي و خارجي و منابع
مذكور در ماده  33قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تامين خواهد شد .

سياستهاي كالن بخش ميراث فرهنگي و گردشگري (مصوب )3131/7/4
شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگريدر جلسه مورخ  3131/7/4سياستهاي كالن بخش ميراث فرهنگي و گردشگري را
به شرح زير تصويب نمود.
3ـ اهتمام به امر ميراث فرهنگي ،تاريخي و طبيعي كشور وظيفهاي است همگاني ،دولت به عنوان مسئول حاكميت و
سياستگذار ،مقدمات قانوني اجراي اين وظيفه را در عرصههاي پژوهش ،صيانت ،احياء معرفي و فراهم ميسازد

2ـ ارايه ارزشهاي مستتر در ميراث فرهنگي كشور در سطح ملي و بين المللي براي ابقاء و ارتقاء هويت فرهنگي جامعه
1ـ باال بردن سطح فرهنگي عمومي در عرصه ميراث فرهنگي و گردشگري با بهره گيري از ظرفيتهاي آموزشي ،فرهنگي و
رسانه اي كشور
4ـ توسعه پايدار گردشگري با رعايت ارزشهاي فرهنگي جامعه ،ظرفيتهاي ميراث فرهنگي و محيط زيست به منظور تاميم
نيازهاي جامعه ايراني ،تحكيم وحدت و وفاق ملي ،افزايش تفاهم بين المللي و معرفي جهره ايران اسالمي
5ـ افزايش گردشگري داخلي و دستيابي به سهم مناسب از بازار جهاني گردشگري با تنوع بخشي به بازار گردشگري ايران
و استفاده از همه ظرفيتها با اولويت جذب گردشگرا زيارتي ،فرهنگي و طبيعي به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي و
توسعه اشتغال
6ـ اولويت دادن به توسعه مبادالت گردشگري با كشورهاي اسالمي و كشورهاي حوزه فرهنگ ايراني
7ـ رعايت حقوق و تامين امنيت گردشگران

مصوبه الحاق يك ماده به آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به استناد اصل  313قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و
تصويب نامه شماره /23161ت /13394هـ مورخ  3131/5/26هيات محترم وزيران تصويب نمودند.
آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري (مصوب)3131/9/29
وزيران عضو شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ  3131,9,29به استناد اصليكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره23161.ت13394ه¨ مورخ  3131,5,26آييننامه اجرايي
نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگريموضوع ماده ( )3قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب
 3132ـ را به شرح زيرتصويب نمودند :
ماده  3ـ اصطالحات بهكار رفته در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميروند :
ـ قانون :قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ـ شورايعالي :شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري

ـ سازمان :سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ـ سرمايهگذار :هر شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي است كه مسؤوليت تهيه طرحهاي اجرايي وتأمين سرمايه الزم را براي
ايجاد زيرساختهاي موردنياز از قبيل آب ،برق ،راه ،گاز و مخابرات در داخلمنطقه پذيرفته و كليه حقوق ناشي از
سرمايهگذاري را در اختيار دارد .
ـ منطقه يا مناطق :منطقه يا مناطق نمونه گردشگري كه در جوار جاذبههاي تاريخي ،فرهنگي ،مذهبي،طبيعي و گردشگري
كشور به منظور ارايه خدمات به گردشگران توسط بخش غيردولتي براساس ماده ()3قانون و اين آييننامه تأسيس و اداره
ميشوند .
ماده  2ـ مناطق برحسب ظرفيت در چهار سطح بينالمللي ،ملي ،استاني و محلي براي ارايه خدمت بهگردشگران داخلي و
خارجي ايجاد ميشوند .دستورالعملهاي مربوط به سطحبندي مناطق را سازمان ،تدوينو ابالغ خواهد كرد .
ماده  1ـ هر منطقه داراي مراكز خدماتي ،رفاهي ،فرهنگي و گردشگري از جمله واحدهاي اقامتي،پذيرايي ،خريد ،توليد و
عرضه صنايع دستي ،فرهنگي ،هنري ،تفريحي ،ورزشي ،پاركها و ساير خدماتگردشگري خواهد بود .استانداردهاي كيفي
مربوط به هريك از اين خدمات براساس قوانين و مقررات مربوطتوسط وزارتخانهها و نهادهاي مسؤول تعيين و به وسيله
سازمان به سرمايهگذار ابالغ ميگردد .
ماده  4ـ منطقه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران و به موجب موافقتنامه رسمي كه توسطسازمان صادر خواهد شد،
تأسيس ميگردد .واگذاري و يا انتقال موافقتنامه مذكور و حقوق ناشي از آن صرفاً باموافقت كتبي سازمان مجاز ميباشد.
زمانبندي اجراي مراحل مختلف طرح و تعهدات سرمايهگذار و نحوهلغو و يا محدوديت امتياز در صورت عدم اجراي تعهدات
مطابق قراردادي خواهد بود كه بين سرمايهگذار وسازمان مبادله خواهد شد .
تبصره ـ سرمايهگذار ميتواند اجازه سرمايهگذاري براي هريك از تأسيسات گردشگري خدماتي ،رفاهيو فرهنگي مذكور در
منطقه را براساس طرح مصوب به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقرراتمربوط واگذار نمايد .
ماده  5ـ طرح جامع منطقه پس از صدور اجازه تأسيس به وسيله سرمايهگذار تهيه ميشود و پس از تأييدسازمان به تصويب
مراجع قانوني ذيربط خواهد رسيد .
ماده  6ـ سازمان ملي زمين و مسكن ،شهرداريها ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور و سايروزارتخانهها و سازمانهاي
ذيربط موظفند پس از صدور موافقتنامه تأسيس برحسب درخواست سازمانحداكثر ظرف دو ماه اراضي دولتي موردنياز را
براي ايجاد منطقه با رعايت مقررات مربوط به سرمايهگذارواگذار نمايند .

ماده  7ـ ايجاد تأسيسات زيربنايي و خدماتي در داخل منطقه برعهده سرمايهگذار خواهد بود .كليهوزارتخانهها ،سازمانها،
مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند پس از تأسيس منطقه خدمات خود را در وروديمنطقه با شرايط و نرخهاي مصوب در
شهرها و روستاهاي همجوار منطقه به سرمايهگذاران و بهرهبردارانارايه نمايند .
ماده  3ـ سرمايهگذار ميتواند اراضي منطقه را پس از اخذموافقتنامه تأسيس ،تفكيك ،آمادهسازي و برايسرمايهگذاري و
اجراي طرحهاي مصوب به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد .واگذاري قطعي اراضيمنطقه توسط سرمايهگذار قبل از
تفكيك و آمادهسازي ممنوع و انجام آن مشروط به اجراي طرحهاي مصوبميباشد .پيشفروش اراضي ،خدمات ،تأسيسات و
واحدهاي مختلف ،تحت نظارت سازمان و با رعايتمقررات مربوط ،به منظور تأمين بخشي از هزينههاي زيرساخت منطقه
توسط سرمايهگذار مجاز ميباشد .
ماده  9ـ اجراي طرحهاي مصوب منطقه با رعايت ضوابط و مقررات طرح برعهده سرمايهگذار خواهدبود .در مناطقي كه در
خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني روستاهاي كشور ايجاد ميشوند ،صدور مجوزاحداث بنا ،گواهي پايانكار و عدم
خالف به عهده سرمايهگذار خواهد بود .
ماده  31ـ جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهايهر منطقه براساس
قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب  3131ـ و آييننامههاي مربوطخواهد بود .

اصالحيه آيين نامه اجرايي ايجاد ،اصالح ،تكميل ،درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها
(مصوب)3131/9/29
ماده  3ـ تأسيسات اقامتي و پذيرايي موضوع اين آييننامه عبارتند از:
ـ مهمانخانهها "هتلها"
ـ مهمانسراها
ـ متلها
ـ پانسيونها
ـ اقامتگاهاي جوانان
ـ اردوگاههاي جهانگردي

ـ تأسيسات ساحلي
ـ تأسيسات حمامهاي آب معدني
ـ رستورانهاي درون واحدهاي اقامتي فوق
ـ تأسيسات پذيرايي بين راهي (خارج از محدوده شهري) كه در مسيرهاي جهانگردي واقع است.
اين واحدها به قصد ارايه خدمات و انتفاع طبق ضوابط مربوط براي اقامه و پذيرايي مسافران تأسيس ميشوند.
تبصره 3ـ منظور از واحدهاي پذيرايي بين راهي واحدهايي است كه خارج از محدوده شهرها باشند.
تبصره 2ـ مسيرهاي جهانگردي را وزارت ارشاد اسالمي تعيين و اعالم خواهد نمود.
ماده  2ـ مهمانخانهها و مهانسراهاي موضوع اين آييننامه بر حسب نوع تأسيسات و خدماتي كه ارايه مينمايند به پنج
درجه :پنج ستاره ،چهار ستاره ،سه ستاره،دو ستاره و يك ستاره درجهبندي ميشوند و تأسيسات پذيرايي و اقامتي ديگر
موضوع اين آييننامه نيز بر حسب نوع تأسيسات و ارايه خدمات به درجات  3و 2و  1تقسيم ميشوند.
تبصره :از تاريخ تصويب اين آييننامه اجازه احداث فقط براي هتلهاي يك و دو و سه ستاره صادر خواهد شد.
ماده  1ـ ضوابط درجهبندي و تعيين نرخ و شرح مشخصات تأسيسات جهانگردي به عهده وزارت ارشاد اسالمي است و نيز
درجهبندي و تغيير و يا سلب درجهتأسيسات جهانگردي به عهده كميسيون درجهبندي موضوع ماده  4اين آييننامه ميباشد.
ماده  4ـ به منظور درجهبندي يا تغيير و يا سلب درجه تأسيسات پذيرايي و اقامتي كميسيون درجهبندي به دعوت وزارت
ارشاد اسالمي مركب از نمايندگانوزارت ارشاد اسالمي و استانداري و فرمانداري يا بخشداري (بر حسب مورد) بهداري،
شهرداري (بر حسب مورد) شهرباني با ژاندارمري (بر حسب مورد) راه وترابري (بر حسب مورد) صنف مربوط در شهرستان
محل تأسيس جهانگردي تشكيل ميشود .رياست كميسيون به عهده نماينده وزارت ارشاد اسالمي خواهدبود .تصميمات
متخذه با اكثريت آراي حاضرين در كميسيون معتبر ميباشد .در صورت اختالف نظر در تصميم و تساوي آراي طرفين آراي،
طرفي كه نمايندهوزارت ارشاد اسالمي در آن قرار دارد معتبر خواهد بود.
تبصره :تجديدنظر كلي در درجهبندي كليه تأسيسات پذيرايي و اقامتي هر  1سال يك بار بايد توسط كميسيون درجهبندي
انجام شود.

ماده  5ـ كميسيون درخواست تعيين يا سلب درجه را كه از طرف وزارت ارشاد اسالمي پيشنهاد ميشود بررسي و با توجه به
ضوابط ذكر شده در اين آييننامه نظرخود را با اين وزارت اعالم مينمايد رأي كميسيون كه از طريق تأييد وزارت ارشاد
اسالمي به واحد مربوطه ابالغ ميگردد قطعي و الزماالجرا است.
ماده  6ـ نظارت بر تأسيسات اقامتي و پذيرايي از جهت كيفيت و سطح خدمات و رعايت ضوابط درجهبندي و نرخ تعيين
شده بر عهده وزارت ارشاد اسالمياست .و در صورت مشاهده مسامحه در حسن اراده و نگهداري واحدهاي پذيرايي يا
هرگونه نارسايي و تخلف موارد آن به مالك يا مدير تأسيس جهانگردي ابالغميشود هرگاه مالك يا مدير در مهلت مناسبي
كه در اخطاريه ابالغ شده به رفع نارسايي يا تخلف اقدام نكند وزارت ارشاد اسالمي ميتواند از طريق كميسيوندرجهبندي
اين آييننامه براي كاهش درجه تأسيس جهانگردي اقدام نمايد.
ماده  7ـ در صورت تخلف از مواد اين آييننامه وزارت ارشاد اسالمي به شرح ذيل نسبت به واحد پذيرايي يا اقامتي متخلف
اقدام مينمايد.
الف ـ براي مرتبه اول موارد نقص يا خالف كتباً به واحد مربوط اعالم ميشود تا پس از مهلت معيني نسبت به برطرف
نمودن آن اقدام نمايد.
ب ـ در صورت تكرار موارد نقص يا تخلف ،مراتب توسط قسمت جهانگردي وزارت ارشاد اسالمي به كميسيون درجهبندي
موضوع ماده  4آييننامه ارجاعميشود تا بر حسب مورد تصميمات مقتضي در مورد واحد متخلف اتخاذ شود و براي اين
منظور به ترتيب ذيل عمل ميشود.
ـ عزل مدير واحد مربوطه
تنزيل درجه واحد مربوطهـ تعطيل واحد مربوطه براي مدت يك الي سه ماه
ـ لغو دايمي پروانه بهرهبرداري واحد پذيرايي و اقامتي متخلف
تبصره 3ـ در رسيدگي به تخلفات در صورت عزل مدير واحد پذيرايي و با اقامتي مالك اينگونه واحدها موظفند ظرف مدت
حداكثر يك ماه نسبت به تعيين ومعرفي مدير واجدشرايطي طبق ماده  33اين آييننامه اقدام نمايد
در صورت عدم اقدام تا تعيين و معرفي مدير جديد واحد مزبور تعطيل خواهد بود.
تبصره 2ـ كميسيون ميتواند با درنظر گرفتن كيفيات مخففه در موقع صدور حكم ،تعديل الزم را اعمال نمايد.

تبصره 1ـ چنانچه مراتب خالف ،جنبههاي اجتماعي داشته يا اين كه رسيدگي به آن و مجازات متخلف از حيط اختيارات
وزارت ارشاد اسالمي خارج باشدموضوع بالفاصله به مراجع ذيصالح اعالم خواهد شد تا اقدام الزم انجام پذيرد.
ماده  3ـ چنانچه واحد پذيرايي و اقامتي بدون مجوز قانوني مدت يك ماه تعطيل باشد پروانه بهرهبرداري چنين واحدي رأساً
به وسيله وزارت ارشاد اسالمي لغو و براي شروع به كار مجدد اينگونه واحدها ،برابر ماده  4آييننامه درجهبندي مجدد خواهد
شد.
ماده  9ـ متقاضيان احداث ،تكميل و يا تبديل تأسيس جهانگردي مكلفند پس از كسب موافقت وزارت ارشاد اسالمي مدارك
كافي دال بر قانوني بودن تصرفملك مربوطه و در صورت استيجاري بودن ملك مدارك مربوط به موافقت مالك را به
انضمام نقشههاي كامل تأسيس و ساير مدارك مورد نياز را جهت بررسي وتطبيق با ضوابط مربوطه و كسب مجوز شروع به
كار وزارت ارشاد اسالمي تسليم نمايند.
تبصره :شهرداريها و ساير مراجع صادركننده پروانه مكلفند به هنگام صدور پروانه ساختمان تأسيسات مشمول اين آييننامه
ضمن مراعات ضوابط مربوط بهخود ،اجازه وزارت ارشاد اسالمي را نيز از متقاضي مطالبه و پروانه ساختمان را براساس
نقشههاي تصويب شده وزارت ارشاد اسالمي صادر نمايد.
ماده  31ـ متقاضي موظف است پس از آماده نمودن تأسيس براي بهرهبرداري مراتب را جهت دريافت پروانه بهرهبرداري به
اطالع وزرا ارشاد برساند .چنانچهمشخصات تأسيس با نقشههاي تأييد شده وزارت ارشاد اسالمي طبق ضوابط مربوطه
منطبق باشد پروانه بهره برداري صادر ميشود در غير اين صورت تا ده روزپس از بازديد از تأسيس موارد نارسايي با تعيين
مهلت متعارف براي رفع آن به درخواستكننده ابالغ ميشود .وزارت ارشاد اسالمي ميتواند قبل از تشكيلكميسيون
درجهبندي پروانه موقت بهرهبرداري صادر نمايد و نوع خدمات تأسيس را براساس درجهاي كه در آغاز كار با آن موافقت
شده است تعيين نمايد.
ماده  33ـ وزارت ارشاد اسالمي بايد تا سه ماه پس از صدور پروانه بهرهبرداري موقت نسبت به درجهبندي تأسيس و صدور
پروانه بهرهبرداري قطعي اقدام كند ودر اين فاصله نرخ تأسيس نبايد از نرخ تعيين شده درجهاي كه پروانه بهرهبرداري موقت
آن داده شده تجاوز نمايد .ضمناً موارد ماده  7اين آييننامه در موردپروانههاي موقت نيز اعمال ميگردد.
ماده  32ـ براي گرفتن پروانه بهرهبرداري مالك بايد يك مدير براي تأسيس جهانگردي معرفي نمايد .مالك خود ميتواند
مديريت تأسيس جهانگردي را به شرطواجدشرايط بودن به عهده گيرد.
شرايط مدير كه به تأييد وزارت ارشاد اسالمي تعيين ميشود به شرح ذيل است:
الف :تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران

ب ـ دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دايم از خدمت
ج ـ دارا بودن برگ عدم سوي پيشينه
د ـ داشتن صالحيت اخالقي و فني و حسن شهرت اجتماعي به تأييد وزارت ارشاد اسالمي
هـ دارا بودن حداقل سن  21سال
ز ـ دارا بودن سابقه كار در صنعت جهانگردي يا دارا بودن گواهينامه طي دوره آموزشي داخل و يا خارج از شكور كه به
تأييد مقامات ذيربط رسيده باشد.
تبصره  :3هر مدير ميتواند فقط يك تأسيس جهانگردي را اداره كند.
تبصره  :2اداره واحد پذيرايي ممكن است با شخص حقيقي و يا حقوقي باشد در هر صورت مدير مسئول شخص حقيقي
خواهد بود.
تبصره  :1مديران تأسيس نبايد غير از مديريت واحد شغل ديگري داشته باشد.
تبصره  :4مديران تأسيسات پذيرايي مسير راههاي جهانگردي در صورت عدم احراز شرايط بند ز از ماده  32اين آييننامه با
نظر قسمت جهانگردي وزارت ارشاداسالمي ميتوانند به اداره واحد بپردازد
ماده  31ـ مديران واحدهاي پذيرايي و اقامتي موضوع اين آييننامه موظف بر رعايت كامل موازين جمهوري اسالمي ايران
كه ضوابط آن از طرف وزارت ارشاداسالمي تعيين و ابالغ خواهد شد ميباشند و در صورت مشاهده تخلف وزارت ارشاد
اسالمي پس از اخطار كتبي طبق ماده  7اين آييننامه عمل خواهد كرد.
ماده  34ـ مديران تأسيسات جهانگردي موظف هستند فهرست نرخ اطاق و خوردنيها و نوشيدنيها و ساير خدمات واحد را
كه به تأييد وزارت ارشاد اسالميرسيده است در محل مناسبي نصب نمايند .و مسئول رعايت آن ميباشند.
تبصره :زبان جهانگردي در كشور (انگليسي ،فرانسه ،آلماني و عربي) است .تأسيسات جهانگردي موظفند صورت حسابها و
فهرست نرخ اغذيه و خدماتخود را روي نمونههايي كه به زبان فارسي و يكي از زبانهاي فوق تهيه شده است ارايه نمايند.
ماده  35ـ مديران تأسيسات جهانگردي موظفند رواديد مسافرين خارجي را كنترل نمايند.

ماده  36ـ تأسيسات جهانگردي موظفند نيروي مورد نياز خود را از فارغالتحصيالن مدارس و مراكز آموزشي خدمات
جهانگردي و مؤسسات مشابه آن تأمين كنندو كاركنان را كه آموزش نديدهاند براي تعليمات الزم به اين مركز معرفي
نمايند.
ماده  37ـ صدور اجازه احداث  9توسعه ،تبديل ،تكميل و تجهيز و بهرهبرداري و تعيين درجه واحدهاي پذيرايي و اقامتي
موضوع اين آييننامه با وزارت ارشاداسالمي ميباشد.
ماده  33ـ شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران و ساير مراجع قانوني ذيربط مكلفند به تقاضاي وزارت ارشاد
اسالمي از اداره فعاليت واحدهاي پذيراييو اقامتي مختلف موضوع ماده يك و همچنين مؤسسات غير مجاز كه به اقامت و
پذيرايي مسافران مبادرت مينمايند جلوگيري نمايند.
ماده  39ـ اين آييننامه مشتمل بر  39ماده و  31تبصره ميباشد .و از تاريخ تصويب اين آييننامه مقررات مغاير از درجه
اعتبار ساقط است.
آيين نامه تشكيل و فعاليت كارگروه ملي كد اخالق گردشگري(مصوب )3131/9/29
ماده  _3كارگروه ملي كد اخالق گردشگري به منظور تدوين منشور اخالق جهانگردي در جمهوري اسالمي ايران و تالش
براي تحقق اصول مندرج در كد جهاني اخالق گردشگري ،ترويج ،گسترش و پاسداري از ارزشهاي فرهنگي و اخالقي در
عرصه فعاليتهاي گردشگري ،تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ اهداف و وظايف
3ـ تهيه و تدوين منشور ملي اخالق گردشگري با رعايت مفاد كلي كد جهاني اخالق جهانگردي و فرهنگ ايراني و اسالمي
2ـ فراهم ساختن زمينه هاي الزم براي تحقق اصول دهگانه كد جهاني اخالق گردشگري در سطح ملي
1ـ بررسي ،مطالعه مستمر و نظارت پيرامون عوامل مادي و معنوي موثر بر وضعيت اخالق گردشگري و ارايه راهكارهاي
الزم به مراجع زيربط
4ـ ارايه راهكارها و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه و تعميق اخالق و فرهنگ در عرصه گردشگري
5ـ بررسي ،مطالعه و ارايه پيشنهادهاي الزم در مورد اصالح ،تدوين و تصويب قوانين و مقررات به مراجع زيربط

6ـ برقراري ارتباط مستمر با شخصيتها ،سازمانها و مجامع علمي ،فرهنگي ،مذهبيداخلي و بين المللي ،دولتي و غير
دولتي ،به منظور تبادل و بهرهگيري از تجربيات ،توانمنديها ،جلب حمايت آنان و ايجاد هماهنگي در جهت اهداف به ويژه
بند  2ماده  31كد جهاني
7ـ تعامل و حضور فعال و تاثير گدار در مجامع بينالمللي متناسب با مقررات ذيربط آنان از جمله در كارگروه جهاني كد
اخالق گردشگري
ماده 1ـ اعضاي كار گروه ملي كد اخالق گردشگري
ـ نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ـ نماينده وزارت كشور
ـ نماينده وزارت امور خارجه
ـ نماينده وزارت اطالعات
ـ نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ـ نماينده سازمان حفاضت محيط زيست
و  5نفر از شخصيتهاي علمي و فرهنگي با پيشنهاد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با تاييد و حكم رييس
محترم جمهوري اسالمي ايران
تبصره  _3كار گروه ميتواند از شخصيتهاي علمي ،مذهبيو اجرايي به عنوان اعضاي افتخاري دعوت به عمل آورد
تبصره 2ـ مصوبات كارگروه پس از تصويب شوراي عالي جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
ماده4ـ دبيرخانه و گردش كار
ـ رييس كار گروه ملي با انتخاب و حكم رييس سازمان تعيين خواهد شد.
ـ دبيرخانه كار گروه ملي زير نظر رييس وظيفه پيگيري امور محوله را بر عهده خواهد داشت.
ـ نيازهاي اداري و پشتيباني كار گروه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تامين خواهد شد.

به منظور تحقق اهداف توسعهآي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و
گردشگري و دستيابي به سهم يك و نيم درصدي از بازار بين المللي گردشگري و دو درصدي در آمار جهاني اين صنعت در
سال  3414نرخ هاي رشد صنعت ياد شده در طول برنامههاي چهارم تا هفتم توسعه جمع كل سرمايه گذاري و سرمايه
گذاري دولت طي سال هاي برنامه چهارم و اهم فعاليتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در سال 3134
مطابق جدول پيوست تعيين ميگردد .

اهداف توسعه اي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري(مصوب )3131/31/9
الف ـ اهداف پيش بيني شده ( مصوب شوراي عالي )
رشد برنامه چهارم ساالنه سي درصد
رشد برنامه پنجم ساالنه بيست درصد
رشد برنامه ششم ساالنه پانزده درصد
رشد برنامه هفتم ساالنه ده درصد
ب ـ وضعيت ايران در چشم انداز
دو درصد درآمد جهاني حداقل ساالنه  25ميليارد دالر
يك ونيم درصد گردشگران بين المللي ،حداقل  21ميليون نفر
ج ـ سرمايه گذاري پيش بيني شده ( مصوبه شوراي عالي در برنامه سوم )
كل رقم سرمايه گذاري  11111ميليارد تومان
سهم دولت  511ميليلرد تومان ،سيزده درصد
سهم بخشهاي غير دولتي  25111ميليارد تومان ،هشتاد و هفت درصد
دـ پيش بيني سرمايه گذاري دولت طي سالهاي برنامه چهارم

ميليارد تومان
ميليارد تومان

سهم اعتبارات هزينهاي %31

سهم تملك داراييهاي سرمايهاي  %91ميليارد تومان

سال اول 311

31

721

سال دوم 911

91

331

سال سوم311 3111

911

سال چهارم

331 3311

991

سال پنجم

321 3211

3131

هـ اهم فعاليتهاي پيش بيني شده از محا اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي
استقرار يگان حفاظت و خريد خدمات انتظامي  35ميليارد تومان
عمليات پژوهشي بويؤه باستان شناسي  35ميليارد تومان
تبليغات و بازاريابي جهانگردي  11ميليارد تومان
تملك عرصه آثار تاريخي
مطالعات و كمك به زيرساختهاي محورها و قطب ها و مناطق نمونه گردشگري
توسعه موزه ملي ايران
ايجاد  31موزه منطقه اي
ايجاد  11سايت موزه تاريخي
احياي بافتهاي تاريخي شهرها و روستاها
كمك فني و اعتباري در قالب كاهش نرخ تسهيالت

تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان ميراث و كميته المپيك در خصوص توسعه گردشگري ورزشي
در راستاي تحقيق آرمان هاي كميته بين المللي المپيك  IOCو سازمان جهاني جهانگردي  WTOو نامگذاري سال
 2114تحت عنوان « سال توريسم ورزشي» و سال  2115به نام «سال ورزش» توسط و ارتقاء ورزش كشور و با عنايت به
اينكه توسعه توريسم ورزشي و پرداختن به اين مقوله به عنوان يكي از اركان گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي ،عليرغم
دارا بودن جاذبه هاي زياد و امكانات چند منظوره ،برنامه ريزي مدوني صورت صورت نپذيرفته است لذا به منظور افزايش
تعامالت ورزشي در سطح كالن و ارتقاء صنعت گردشگري تفاهم نامه زير بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،
سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك منعقد ميگردد.

ماده  -3تعهدات كميته ملي المپيك و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
الف -با توجه به سهم ارزنده قهرمانان ملي و افتخار آفريني ورزشكاران در ميادين بين المللي در معرفي ايران اسالمي در
عرصه هاي جهاني و نقش ورزش در توسعه و تحكيم دوستي بين ملت ها ،ايجائ نشاط و طراوت در جامعه و توسعه پايدار
گردشگري ورزشي طرفين تفاهم تالش مشترك خود را معطوف به برگزاري مسابقات آسيايي ،بين المللي و المپيك و
همچنين اعزام ورزشكاران و هواداران به مسابقات ورزشي در خارج از كشور مينمايند.
ب ـ برنامه ريزيهاي كوتاه مدت ،بلند مدت و درازمدت در جهت جذب و هدايت سرمايهگذاران داخلي و خارجي در جهت
ساخت و تجهيز اماكن چند منظوره( اقامتي ،پذيرايي ،ورزشي و تفريحي) به منظور دستيابي به استانداردهاي جهاني در
عرصه توريسم ورزشي
ج ـ همكاري الزم در جهت شناسايي و معرفي كانون و اقليمهاي ورزشي ـ گردشگري جاذبههاي ورزشي ـ ( ورزش و
بازيهاي بومي ،سنتي ،محلي و  )....توجه به امر طبيعتگردي و تفريحات سالم ،ورزشهاي همسو با طبيعت با رعايت مسائل
زيست محيطي و همچنين ترغيب آحاد مردم به شركت فراگير در زمينههاي ياد شده.
دـ حضور فعال در گردهماييةا و همايشهاي بين المللي توريسم ورزشي و ارزيابي بازارهاي هدف ،پيگيري نامگذاري يكي
از سالها به نام «جهانگردي و ايران» توسط سازمان جهاني و جهانگردي و تعيين يك روز در سال تحت عنوان «
گردشگري و ورزش» با استفاده از تقويم جهاني

هـ همكاري كميته ملي المپيك در برگزاري جشنواره هاي ملي و بين المللي پيش بيني شده در برنامه سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري و حضور اعضاي تيمهاي ملي ،ورزشكاران داخلي و خارجي ،المپيكها ،پيشكسوتان ،جانبازان و
معلولين ،چهرهاي شاخص ورزشي و بانوان ورزشكار در رويدادهاي مزبور
وـ كميته ملي المپيك بنا به درخواست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برگزاري سمينارها ،دورههاي آموزشي
تخصصي در زمينه هاي مديريت و رهبري گردشگري ورزشي ،اكوتوريسم و ساير موارد در داخل و خارج از كشور همكاري
مينمايد.
زـ تاسيس مراكز آموزشي و پژوهشي براي گسترش امور فرهنگي ـ آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه توريسم ورزشي
و همچنين تاسيس موزه جهت معرفي اساطير و چهرههاي ماندگار ورزشي ،شناساندن فرهنگ ،آداب ،رسوم و سنتهاي
ورزشي به گردشگران
ح ـ استفاده از بخش هاي خصوصي متخصص ،تشكلهاي مردمي )(NGOSو دفاتر خدمات مسافرتي مرتبط با طرفين
تفاهم نامع در خصوص توسعه امر گردشگري ورزشي ،با در نظر گرفتن سياستهاي توسعهاي و راهبردي جمهوري اسالمي
ط ـ ايجاد بانك اطالعات گردشگري ورزشي و تهيه تقويم حاوي رويدادهاي ورزشي و برنامههاي جنبي در جهت راهنمايي
هيات ورزشي ،هواداران و تماشاگران مسابقات.
ي ـ فراهم آوردن تمهيدات الزم در خوصوص ورود و خروج ورزشكاران و گردشگران ورزشي( تورهاي ورودي و خروجي) از
طريق مراجع ملي و بين المللي و انجام امور به بيمه و تامين امنيت گردشگران ورزشي توسط سازمالن ميراث فرهنگي و
گردشگري
ماده 2ـ نحوه اجراي تفاهم نامه:
كميته راهبردي توسعه گردشگري ورزشي به رياست معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با
عضويت نمايندگان سازمان تربيت بدني و كميته المپيك با هدف برنامه ريزي ،هدايت ،پيگيري و نظارت بر اجراي مطلوب
تفاهم نامه تشكيل ميگردد.
ماده 1ـ اين تفاهم نامه در  1ماده و  31بند و با اعتبار يكسان در سه نسخه تنظيم و در تاريخ  3134/4/22به امضاء رسيد.
بديهي است دستورالعمل اجرايي هر كدام از موارد مذكور متناسب با ضوابط و مقررات توسط امضاء كنندگان تهيه و جهت
اجرا به واحدهاي ستادي ،استاني و مراجع ذيربط ابالغ خواهد شد.

