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 «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی»
 

ساعت بوده و  ۲۴گروهی که بیش از منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا  :1هادم

  .نباشدبه منظور کسب و کار

به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی  :۲هماد

خارجه، امور ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی، امور  ایرانگردی و جهانگردی به

ترابری و کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و

  (1۳۷۵/11/۹شود. )اصالحی مصوب برنامه و بودجه تشکیل می

تصویب هیأت وزیران اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به  :1-۲تبصره

  .خواهد رسید

این قانون عالوه بر لوازم شخصی تواند براساس تسهیالت مقرردرد میشوهر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می: ۳ماده

شود صنایع دستی یا محصوالت مجاز کشور و نامه اجرایی این قانون تعیین میحداکثر تا میزانی که در آیین متعارف خود

  .تجاری آن از کشور خارج نمایدمطبوعات را با حفظ جنبه غیرکتاب و 

نامه این قانون معین گمرک ایران موظف است تسهیالت ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین: ۴ماده

  .و خروجی ایجاد نماید خواهد شد در مبادی ورودی

و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و  گذاری بخش خصوصیبانکها موظفند تشویق سرمایه :۵ماده

  .را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند جهانگردی تسهیالت بانکی

ها و سازمانهای ذیربط موظفند سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه :6ماده

سات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به قیمت احداث تأسی زمین مورد نیاز برای

عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی  ای که موجب تقلیل در آمدای یا تمام شده به گونهمنطقه

آن و یا عدم اجرای پروژه در  ییر کاربریباشد و هر گونه تغمزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی

  .مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد
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تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در هر شرایطی  :1-6تبصره

لیه تخفیفات و تسهیالت و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی موافقت ک ممنوع است و در صورت

  .پرداخت شودعین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی  :۷هماد

عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات غو آن بهو نیز تعلیق یا ل

و نهادهای انقالب اسالمی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف  ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  توسط های ابالغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردیبه رعایت سیاستها و خط مشی

  (1۳۷۵/11/۹ مصوب اصالحی)  هستند.

 الحاقی) مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است.: ۷-1تبصره

  (1۳۷۵/11/۹ مصوب

زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و  :۷-۲تبصره

کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات

صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در

اقی الح) محکوم خواهند شد.( ریال و تعطیل دایمی محل کار1۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا ده میلیون )۵۰۰۰۰۰۰میلیون )

  (1۳۷۵/11/۹مصوب 

های فرهنگ و هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه ۲میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره  :۷-۳تبصره

اء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و بازبینی و عنداالقتضارشاد اسالمی و راه و ترابری 

 (1۳۷۵/11/۹ مصوب الحاقی) جهانگردی ارایه خواهد شد.

شوند به پیشنهاد جداگانه میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می :۷-۴تبصره

ترابری و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد اسالمی و راه و های فرهنگ و ارشاد وزارتخانه

 (1۳۷۵/11/۹ مصوب الحاقی) شد.

شود داری کل واریز میوجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه :۷-۵تبصره

های فرهنگ و بودجه در بودجه ساالنه وزارتخانهآن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و (%1۰۰)تا معادل صد درصد 

فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی،  ارشاد اسالمی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش

 (1۳۷۵/11/۹ مصوب الحاقی) زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.

هایی که به تبع آن باید اصالح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ نامهآییننامه اجرایی این ماده و سایر آیین :۷-6تبصره

فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد های این قانون به پیشنهاد وزارتخانه

 (1۳۷۵/11/۹ مصوب الحاقی) رسید.

 (1۳۷۵/11/۹ود.)الحاقی مصوب شکلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می :۷-۷تبصره
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کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت،  :8ماده

  .باشندها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع میمالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفهآب و برق، عوارض،

امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از فعالیتهای  :۹ماده

زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز اعزام ایرانیان به اماکن

  .گرددبینی شده در این قانون میمشمول تسهیالت پیش

ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به عللی در اختیار سازمانها کلیه مراکز، هتل :1۰ماده

قق این طرح حداکثر و نهادها و ارگانهای دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تح

 کاربری که تغییر تأسیساتی ها وهتل تی وو نیز تمام مراکز سیاحگیرد میاختیار وزارت مذکور قرارظرف شش ماه در

  .گیردقرار می اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردییافته

در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی  :1-1۰تبصره

  .خورد خواهد شدمتصرف بربا وب و طبق قانونمحس

های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه نامه اجرایی این قانونآیین :11ماده

  .رسیدهیأت وزیران خواهد  اسالمی تهیه و به تصویب

  .از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است :1۲ماده
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