بسمه تعالی
با صلوات برمحمد و آل محمد
مشوق های موجود و پیشنهادی سرمایه گذاری و کارآفرینی
" سازمان میراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري"

الف) مشوق هاي موجود  :معاونت گردشگري
رديف

شرح مشوق

مشمولین
مشوق

1

اعطاي زمين رايگان در

دفاتر خدمات

نمايشگاههاي بينالمللي

مسافرتي فعال در

گردشگري

تورهاي ورودي

اعطاي تس يالت اوايز

دفاتر خدمات

صادراتي

مسافرتي تورآور

مناطق مشمول مجوز
همه
مناطق
*

مناطق
محروم

مستند قانوني
شرح وظااي

مالحظات

ااازمان و اااراي در صاااورتي دااار دفااااتر خااادمات مساااافرتي

اصل  44قاانون اااااي (اماور غرفرهاي نمايشگاههاي بينالمللاي را رسااا
اااره نمايند ميبايستي مبالغ قابال تاوا ي

تبليغاتي)

را هزينر دنناد دار ااازمان ا اا تماياا از
صادر دنندگان خدمات گردشاگري زماين ايان
نمايشااگاهها را خريااده و تن ااا هزيناار غرفاار
اازي را از دفاتر دريافا مينمايد.
2

شرح وظااي

*

ااازمان و اااراي دفاتر خدمات مسافرتي تورآور بر عنوان صاادر

اصل  44قانون ااااي

دنندگان خدمات گردشگري از اوايز صادراتي
باااار ازاي هاااار گردشااااگر ورودي اااااات اده
مينمايند.

1

الف) مشوق هاي موجود  :معاونت صنايع دستي
رديف

مناطق مشمول
مجوز
مناطق
همه
محروم
مناطق
*

مستند قانوني

مالحظات

شرح مشوق

مشمولین مشوق

ماده  142قاانون مالياتهااي

معافياهااااي مو اااو ايااان مااااده شاااامل درآماااد

1

معافيا ماليااتي دارگاههااي

واتااادهاي توليااادي داراي م اااوز از معاوناهااااي

دارگاههااااي فااارا دااااتبا

و صااانايع دااااتي و

صنايع داتي

صنايع داتي اراار دشور شردت اي تعاوني و

مسااات يص م اااود ااااا ند

شارداهاي تعاااوني و اتحادياارهاي تولياادي مربوطاار

اتحاديرهاي توليدي مربوطر

1611

ميباشد.
2

پرداخاااااااا مشاااااااو هاي

*

صادر دنندگان داالهاي صنايع داتي ايراني

صادراتي بر ميزان %5

تواف ااات صااورت پتيرفتاار بااا

اينگونر مشاو ها بار صاادردنندگان داالهااي صانايع

اازمان تواعر ت ارت

داااتي از اااوي اااازمان تواااعر ت ااارت پرداخااا
ميگردد.

6

بيماااااااارهاي ااتماااااااااعي

ااتادداران و داارگران قاالي و فارا دااتبا

قاليبافااان بافناادگان فاارا و

دارفرما و باا دارفرماا شااغل در دارگاههااي خاانگي

قاليبافااان بافناادگان فاارا و

شاااااغالن صاااانايع داااااتي

تك بافي قالي و فارا و ياا زيرپوشاع تعاونيهااي

شاااااغالن صاااانايع داااااتي

پرداخا  6درصد ا ص دارفرما بيمر ياد شده شامل

مربوطار و

شناااار دار (دااددار) م ااود

بيمر بيكاري نيز خواهد بود.

همچنين شاغالن صنايع داتي خانگي و غيار آن در

 1611م لااااااي شااااااوراي

گروههاي م ود شناار دار (دد دار) صنايع دااتي

ااالمي

شنااردار (دددار)

قالي و فرا و م تمعهاي دوچك و بازر

بادون

*

قااانون بيماارهاي ااتماااعي

در اين قانون  22درصد ا ص دولاا و  7درصاد اا ص
بيمر شده خواهاد باود .در صاورت وااود دارفرماا باا

ايران در بر صورت تمام وقاا بار مشااغل يااد شاده
اشتغال دارند
4

معافيااااا بيمااااري ااااا ص

دلير دارگاههاي توليدي صنعتي و فني (از املار

دارفرمايان دارگاههاي دوچك

دارگاه هاي صنايع داتي)

صن ي تا ا

*

 5ن ر داارگر

ا اااا تماااامي رشاااترهاي
صنايع داتي

قاااانون معافياااا از پرداخاااا

دارگاههااااي توليااادي صااانعتي و فناااي (از املااار

ا ص بيمر دارفرما تا اا

دارگاههااااي صااانايع دااااتي) از اول فاااروردين 1612

 5ن اار م ااود  1611م لااي

مشمول م ررات اين قانون ميباشاند .پرداخاا تا

شوراي ااالمي

بيمر ا ص دارفرما بر ميزان  5ن ر بيمر شده آنان بر
ع ده دولا خواهد بود.

2

5

الاااازام دلياااار داااااتگاههاي
اارايااااااي بااااااراي ت

يااااااز

توليددننااادگان و فروشاااندگان مح اااوالت صااانايع

*

داتي ايراني

مكانهاااي منااااخ و خريااد

ت اات و ت ويااا هنرهاااي ااانتي و

ت اااااويخ نامااااار شاااااماره

باار منرااور اتيااا

/128171ت61112هااا مااور

صنايع دااتي و توااعر انبارهاي تبليغااتي و تواور

 15/12/11هيئا وزيران

بال عاااال آن در اااااطب ملااااي و بينالمللااااي دلياااار

اقااالم صاانايع داااتي ا ااا

داتگاههاي ااراياي اعاص از وزارتنانارها شارداها

نمايع

مؤاسات دولتي و اازمانهايي در شمول قانون بار
آن ا مستلزم ذدر نام ياا ت اريب ناام اااا موظ ناد باا
هماهنگي و نرارت ااازمان مياراف فرهنگاي صانايع
داتي و گردشگري از محال اعتباارات مرباوط نسابا
باار ت

يااز مكانهاااي منااااخ و خريااد اقااالم صاانايع

داتي ا ا نمايع اقدام نمايند.
1

اااات اده از داالهاااي صاانايع

توليددننااادگان و فروشاااندگان مح اااوالت صااانايع

داااااتي در ااااابد اااااوايز

داتي ايراني

*

غيرن دي بانكها

ايان م اوبر دااتگاههاي ااراياي در ت يار

م اااااوبر شاااااماره 162122

براااا

ماااااور  15/11/21هيئاااااا

هدايا در موارد

وزيران

بااار ااااهرده گاااتاري مشاااتريان از صااانايع دااااتي

روري و همچنين بانكها براي ااايزه

اات اده نمايند.
7

منع فروا آثار صنايع داتي

توليددننااادگان و فروشاااندگان مح اااوالت صااانايع

غير ايراني در محدوده امادن

داتي ايراني

*

تاريني فرهنگي دشور

ايااان م اااوبر اااااتانداريها موظ ناااد باااا

م ااااااااااااوبر شااااااااااااماره

براااااا

 46122/182167ماااااااااااور

هماهنگي داتگاههاي ذيربط تم يداتي اتناذ نمايند

 11/8/62هيئا وزيران

داار در امااادن تاااريني و محوطاار هاااي فرهنگااي باار
تشنيص اازمان ميراف فرهنگاي صانايع دااتي و
گردشااگري در بنااع صاانايع داااتي صاارفا صاانايع
داتي داخلي عر ر گردد و از فروا صنايع دااتي
خاراي در امادن تاريني و فرهنگاي ممانعاا بعمال
آيد.

1

شمول تعرفرهاي آد بر

گااز

و اوخا بنع صنايع در قاانون

دارگاههااااي توليااادي صااانايع دااااتي داراي م اااوز از

*

اازمان ميراف فرهنگي صنايع داتي و گردشگري

هدفمنداااااازي ياراناااارها باااار

3

بنااااااااد  2م ااااااااوبر اااااااااتاد

دلير دارگاههاي توليد صنايع داتي دار داراي م اوز

هدفمنداااااازي ياراناااارها باااار

از اااااازمان ميااااراف فرهنگااااي صاااانايع داااااتي و

شماره  8825مور 82/1/21

گردشگري مي باشند مشمول تعرفرهاي آد بار

گااااز و ااااوخا در بناااع صااانايع در اااااراي قاااانون

دارگاههاي صنايع داتي

هدفمند دردن يارانرها مي باشند.
8

اعطاي تس يالت اعتباري

12

اعطاااي مشااو هاي مااالي

تماااامي فعااااالن واتااادهاي توليااادي خاااانگي و

*

ياز و ياا اي ااد

تب اارههاي ماارتبط در قااانون

اينگونر تسا يالت م اود در قالاخ ت

دارگاهي صنايع داتي در داراي م وز فعالياا از

بودار اااليانر بنگااه هااي

واتدهاي توليدي خانگي و دارگااهي صانايع دااتي

معاوناهاي صنايع داتي دشور باشند

دوچاااك اقت اااادي صاااندو

پرداخا ميگردد.

م ااار اماااام ر اااا( ) قاااانون
ااماندهي مشاغل خاانگي
و...
فعاالن توزه صنايع داتي

*

(نمايشگاههاي خاراي)

تواااااااور و مشااااااااردا در

نمايشگاههاي خااراي صارفا شاامل نمايشاگاههاي

نمايشگاههاي خاراي

م ااوبي ميباشااد داار هاار اااالر تواااط اااازمان
تواعر ت ارت اعالم ميشود.

4

« مشوق ها و حمایت ها از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران »

مقدمه:
اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری بر عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هنر کشور و متولی ميراف مانادگار تمادن باااتانی ایاران باا تواار بار گساتردگی
وظای

محولر از املر معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفيا های فرهنگ تارینی و طبيعی و گردشگری کشور و ب ره گيری از مزیا ها و ظرفيا های آن در ا ا ارت ای اایگاه

تمدن ایران در ا ان و نيز رااندن کشور بر اای گاه واقعی آن بر عنوان یکی از قطخ های بزر

گردشگری در ا ان راالا خطير و تساای برع ده دارد .این م اص بار ویاده در

ع ر تا ر کر ارزا های فرهنگی بر منبع م می برای توليد ارزا های اقت ادی تبدیل شده اهميا و اعتبار ویده ای پيدا می کند بار طاوری کار اماروزه توااعر گردشاگری و
اتيای ميراف فرهنگی در ای اد آثار مثبا اقت ادی بر صورت چشص گيری افزایع یافتر و در تمامی کشورها بر عنوان یکی از عوامل اصلی ای اد اشتغال افزایع یافتر و در تمامی
کشورها بر عنوان یکی از عوامل اصلی ای اد اشتغال افزایع درآمد ارزی و ب بود تراز پرداخا ها مورد توار قرار گرفتر ااا.
از اوی دیگر صنایع داتی بر عنوان صنعتی مست ل بومی و اصيل با انبر های قوی کاربردی از ا ات هنری فرهنگی اقت ادی و ااتمااعی و هاص گاامی صانایع دااتی باا
تواعر صنعا گردشگری می تواند ا ص شایستر و درخور توا ی در اقت اد کشور و معرفی هنر ناد ایرانی و ن ایتا زندگی اقت ادی و تيات فرهنگی کشور داشتر باشد.
در همين رااتا اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری بر عنوان یک اازمان مست ل از ادغام ار داتگاه اازمان ميراف فرهنگی اازمان صنایع داتی و اازمان
ایرانگردی و ا انگردی و با هد

اات اده از ظرفيا های آن ا برای تواعر گردشگری و در قالخ یکی از معاونا های ریااا ام وری ای اد شاده و باا تواار بار اهمياا فعالياا

های اازمان و نگاه ویده مسئوالن نرام ام وری ااالمی ایران بر ن ع صنایع داتی ميراف فرهنگی و بر ویده گردشگری در اال های اخير در تواعر کشور ن ع ااااای
را ای ا نموده ااا.
معاونا ارمایر گتاری و طرح های اازمان نيز بر عنوان یکی از معاونا های م ص این اازمان وظي ر بستراازی بار منراور ای ااد زیراااخا هاای گردشاگری ااتد اارمایر
گتاران داخلی و خارای و اعطای تس يالت بانکی (ارزی و ریالی) تم يد تمایا های مورد نياز تواعر این صنعا از املر معافيا  52درصدی مالياتی کمک بر ای اد زیراااخا
ها

اعطای یارانر اود و کارمزد تس يالت تن ي ات در عوارض صدور پروانر ااختمانی تومين ارمایر گتاری خاارای در چاارچود قاانون تشاوی

خارای تعرفر های ترايحی اوخا تأمين زیرااخا های مور د نياز ت
و طرت ای تواعر زیرااخا های توزه های منتل

و تمایاا از اارمایر گاتاران

يز منابع برای ارمایر گتاران (تس يالت بانکی) تأمين عرصر با قيما های ترايحی و تدوین برنامر ها

گردشگری را برع ده دارد.

این معاونا بر منرور فراهص آوردن بستر منااخ توور ارمایر گتاران و ای اد زیرااخا های مورد نياز در فاصلر اال های  1614-11ت ریبا  4122ميليارد ریال ( 412ميليون دالر)
بر منرور مطالعر و ای اد زیرااخا های مورد نياز گردشگری کمک مالی نموده ااا.

5

از فعاليا های م ص این معاونا می توان بر انع اد قراردادهای عامليا با بانک های عامل بر منرور اعطای یارانار ااود و کاارمزد ان اام طارح هاای مطالعااتی تاوزه گردشاگری
برنامر ریزی بر منرور ای اد تأايسات زیرااختی گردشگری مورد نياز در مناط

نمونر گردشگری ت ير و تدوین طرح اامع مناط

نمونر گردشگری پي از تعيين و ت ویخ مناط

متکور و برنامر ریزی بر منرور تأمين منابع مورد نياز اارای طرح ها ان ام بررای های الزم بر منرور پيع بينی راهکارهای منااخ برای اتد مناابع و اارمایر هاای داخلای و
خارای تس يل در فرآیند ارمایر گتاری اشاره نمود.
برگزاری دو همایع بين المللی فرصا های ارمایر گتار گردشگری در اال های  2221و  2228ميالدی یکی از رویکردهای م ص معاونا بر منرور نشاان دادن اهتماام اادی در
تواعر زیرااخا های گردشگری بوده ااا.
فرصت ها و جاذبه های گردشگری در ایران:
برخورداری از ميراف غنی فرهنگی بااتانی و تارینی م ص ترین مزیا نسبی ایران نسبا بر کشورهای منط ر در اتد گردشگر خارای محسود می گاردد .افساانر هاا و
تاریخ تمدن ااالمی بناهای ثبا شده در ف راا یونسکو مانند تنا امشيد ن ع راتص و معبد چغازنبيل و ایالت متعدد اص

ان شيراز همدان و  ...بار هماراه تااریخ ده

هزار االر ایران را بر محل وقو رخدادهای م ص تارینی تبدیل نموده و با توار بر وفور آثار تارینی و تنو آداد و انن این کشور همواره مورد توار اياتان و گردشگران ت ار و
بازرگانان بوده ااا .بر لحاظ ژئوپلتيک قرار گرفتن ایران در مسير ااده ابریشاص و داتراای آن بار آد هاای باين المللای ارتبااط مسات يص ایاران باا کشاورهای آاايای ميانار و
افغانستان از یک او و کشورهای توزه خليج فار

از اوی دیگر مزیا م می در تواعر گردشگری محسود می گردد.

گسترا تمایا های دولا بر منرور ای اد زیرااخا های اولير ارمایر گتاری در صنعا گردشگری از املر گساترا شابکر هاای بار

آد گااز تل ان و راه داتراای و در

نتي ر رشد قابل توار ارمایر گتاری بنع خ وصی در ای اد تأايسات گردشگری از املر هتل م تمع های اقامتی و بين راهای اردوگااه (کمهيناگ) و  ...ایاران را تبادیل بار
کشوری با پتانسيل ها و ظرفيا های باالی پتیرا گردشگران تبدیل نموده ااا.
واود بارگاه م د

ثامن االئمر تورت امام ر ا( ) در مش د م د

و مرقد مط ر تورت مع ومر(

) در ش ر متهبی قص بر همراه زیارتگاه های اقليا های ماتهبی ایاران را

بر لحاظ گردشگری متهبی در بين کشورهای آايای ميانر و توزه ق از در زمره برترین ها قرار داده ااا.
در صنعا تمل و ن ل و اایر خدمات زیربنایی ارمایر گتاری های کالن اخير زمينر را برای ارایر خدمات منااخ بر گردشگران داخلی و خارای فراهص نموده ااا و با توار بار
ن ع انکارناپتیر تواعر خدمات زیربنایی و شبکر تمل و ن ل در تواعر صنعا توریسص ایران را در کنار کشورهای ترکير و امارات بر م

د گردشگران تبدیل نموده ااا.

مشوق ها و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری در بخش گردشگری
در بنع تشوی

و تمایا از ارمایر گتاری خارای فعاليا ها و اقدامات گسترده ای صورت پتیرفتر ااا .از املر م ص ترین اقادامات صاورت گرفتار در زمينار تشاوی

گتاری در بنع گردشگری می توان بر موارد ذیل اشاره نمود:

6

اارمایر

الف) مشوق هاي موجود  :معاونت سرمايه گذاري و طرحها
ردیف

شرح مشوق
برااااا

(1

قااانون تشااوی

مشمولین مشوق

مناطق مشمول مجوز

همر مناط

مناط

محروم

مستند قانونی

مالحظات

و تمایااا ااارمایر گااتاری از هيااأت

ارمایر گتاری خارای ایران بر طور کامل پوشاع داده خواهاده
شد.گسااترا تااوزه فعاليااا ااارمایر گااتاران خااارای از املاار
امکان پتیر شدن ارمایر گتاری در زیرااخا ها

بار رااميا

شناختن روا های ادید ارمایر گتاری خارای همچون تأمين
مالی پاروژه ای ( )Project Financingترتيباات بياع مت ابال ( Buy
 )Backو انوا روا های ااخا ب ره برداری و واگاتاری ()BOT
کوتاهترشدن فرآیند درخوااا پتیرا و ت ویخ اارمایر گاتاری
خارای در هيأت اارمایر گاتاری خاارای از املار مزیاا هاای
قانون ادید تشوی

و تمایا ارمایر گتاری خارای می باشد.

در توزه تأمين مالی خارای (فایناني) برااا

قانون تشاکيل

اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری تاداقل ده
درصد از ا مير فاینااني کال کشاور بایاد بار امار توااعر طارح

تمامی ارمایر گتاران
خارای و یا ایرانيان م يص

قانون تشوی

خارج از کشور کر دارای

✔

م وبر از هيأت

و تمایا از

ارمایر گتاری خارای
م ود

ارمایر گتاری خارای
باشند

های گردشگری و صنایع دااتی اخت اای یاباد کار باا تواار بار
پيگيری ای ان ام شده تواط معاونا ارمایر گتاری و طرت ا در
اال  1617برای چند پروژه دارای اولویا بار ارزا ت ریبای 122
ميليون دالر گواهی مسدودی ارزی صادر شده ااا.

7

در اال  17برای پروژه های
دارای اولویا  122ميليون
دالر گواهی مسدودی ارزی
صادر شده ااا.

برااااا
)2

م ااوبر دولااا باار منرااور فااراهص نمااودن زميناار الااخ

ااارمایر گااتاری داخلاای و خااارای بااا رعایااا قااانون تشااوی

و

تمایااا ااارمایر گااتاری خااارای اقاادام باار ت ااویخ باايع از
1111منط ر نمونر گردشگری در مناط

مستعد کشاور و قطاخ

های گردشاگری نماوده اااا .منااط

مزباور برتساخ ظرفياا

پاتیرا گردشاگر در چ اار ااطب باين المللای ملای اااتان و
محلی برای ارایر خدما بر گردشاگران داخلای و خااراي اي ااد
مي شود

برااا

تمامی ارمایر گتاران

هر منط ر دارای مراکز خدماتی رفاهی فرهنگای و گردشاگری

✔

داخلی و خارای

م وبر دولا بر

برااا

م وبر دولا

شماره /1146ت  62422ا

 1111منط ر بر ت ویخ

مور 14/2/11

رايده ااا.

از املر واتدهای اقامتی پتیرایی خرید توليد و عر ار صانایع
داتی فرهنگی هنری ت ریحای ورزشای پاارا هاا و ااایر
خدمات گردشگری خواهد بود .در این رااتا کليار وزارتنانار هاا
اازمان ها و مواساات وشارکا هاای دولتای مکل ناد پاي از
تأايي منط ر نمونر خدمات خود را تا ورودی منط ر با شرایط
و نر های م ود در ش رها و رواتاهای هاص ااوار منط ار بار
ارمایر گتاران و ب ره برداران ارایر نمایند
)6

یکااای از م متااارین مشاااو

هاااای اااارمایر گاااتاری در صااانعا

گردشگری ایران معافيا مالياتی می باشاد .براااا

تب اره 6

ماااده  162قااانون ماليااات هااای مساات يص تمااامی تأايسااات
گردشااگری دارای پرواناار ب ااره باارداری هاار اااال از پرداخااا 05
درصد از مالیات مشمول معاف هستند.

برااا
ارمایر گتاران بنع

✔

تأايسات گردشگری

برااا

قانون تأايسات

تب ره  6ماده 162

گردشگری دارای پروانر

قانون ماليات های مست يص

ب ره برداری از  52درصد
ماليات معا

8

هستند

)4

نر هتل هایی کر از اال  1671بر بعد بر ب ره بارداری راايده
اند برااا

م وبر شماره  12/1824ماور  1671/5/4ااازمان

برااا

برنامر و بودار کر در مور  1671/5/12در شورای عالی اقت ااد
ت ویخ گردیده از

وابط نر گتاری معا

می باشد .این مسئلر

بدین معنی ااا کر مدیریا هتل با ايااا های داخلی خود
می تواند بر اقتوای شرایط زمانی نر منااخ را اعمال نماید.

برااا

ارمایر گتاران بنع

✔

تأايسات گردشگری

م وبر شماره

 12/1824مور 71/5/4
شورای عالی اقت اد

این م وبر

ارمایر گتاران معا

از

وابط نر گتاری می
باشند و نر
هتل ها بر اقتوای شرایط
زمانی تعيين می گردد.

5

فرصا های ارمایر گتاری در بنع گردشگری نيز در پيراماون
محورهای ذیل در قالخ بستر فرصا ها بر زبان هاای فاراای و
انگليسی ت ير و آماده ارایر بر ارمایر گتاران ااا:


مناط



تأايسات اقامتی هص چون هتل متل و کمهينگ

نمونر گردشگری



اایا های طبيعا گردی و رواتاهای هد



ش را ها و بازارچر های صنایع داتی



اماکن تارینی قابل اتيا پایگاه های ميراف فرهنگی



م تمع های آد درمانی



بستر های ارمایر گتاری نوار ااتلی



بستر های ارمایر گتاری خدمات گردشگری



گردشگری

تدوین بستر فرصت ای
ارمایر گتاری در صنعا

ارمایر گتاران در بنع
✔

ای اد تأايسات

بسااتر هااای ااارمایر گااتاری در مناااط

گردشگری

و انگليسی تواط اازمان
ميراف فرهنگی
صنایع داتی و گردشگری

آزاد ت اااری و ویااده

اقت ادی
فرصااا هااای ااارمایر گااتاری ت ياار شااده ایاان امکااان را باارای
ارمایر گتار فراهص می آورد تا

گردشگری بر زبان فارای

من اطال از خالصر مشن ات

اقت ادی مالی و فنی پاروژه از پيشارفا فيزیکای پاروژه محال
اارای پروژه و اایر مشن ات طرح مطلع گردند.

9

بستر های ارمایر گتاری
این فرصا را در اختيار
ارمایر گتاران قرار می
دهد تا خالصر مشن ات
اقت ادی مالی و فنی پروژه
و پيشرفا فيزیکی محل
اارای پروژه آگاهی یابند

)6

در منااااااط

آزاد ت ااااااری – صااااانعتی ایاااااران مشاااااو

هاااااای

ارمایر گتاری خارای بسياری پيع بينی شده ااا .مستتننی
بتتودن از شتتمول قتتوانین و مقتتررات حتتاکه بتتر شتترکت هتتای
دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره شدن منحصترا
براستتاا ایتتن قتتانون و اساستتنامه هتتای مربتتوط مهمتتترین
ویژگی این مناطق می باشد برخای از مشاو
گتاری در مناط
برااا

هاای اارمایر

آزاد عبارتند از:

ماده  22م ررات عمومی قاانون چگاونگی اداره منااط

آزاد ت اری -صنعتی ام وری ااالمی ایران اشانای ت ي ای و
ت وقی کر در منط ر بار اناوا فعالياا هاای اقت اادی اشاتغال
دارند نسبا بر هر نو فعاليا اقت ادی در منط ار آزاد از تااریخ
ب ااره باارداری مناادرج در م ااوز باار ماادت ااای اااال از پرداخااا
ماليات بر درآماد و دارایای مو او قاانون مالياات هاای مسات يص
معااا

خواهنااد بااود و پااي از ان وااای ااای اااال تااابع م ااررات

مالياتی خواهناد باود کار باا پيشان اد هياأت وزیاران بار ت اویخ

برااا
اشنای ت ي ی و

✔

ت وقی

م لي شورای ااالمی خواهد رايد.
برااا

تب ره  1مااده  24م اررات فاو

ااااره زماين بار اتباا

تب ااره بنااد  1ماااده  5م ااررات صااادرات واردات و امااور

گمرکاای مناااط

آزاد ت ااری -صاانعتی کشااور وارد منط اار ماای

شوند چنانچر از نو م الب ابزار و لوازم
اااااختمانی بااارای اتاااداف واتاااد توليااادی ت ااااری خااادمات
مسکونی و فعاليا های زیربنایی ( بر اااتناد وااایل تزیينای و
مبل) باشند با تشنيص اازمان منط ر و بر ميزان ماورد نيااز از
پرداخا عوارض بندری و فرودگاهی معا

هستند ولی مشامول

پرداخا هزینر های خدماتی می باشند.
همچنين برااا

بند  2همين مااده ماشاين آالت ماواد اوليار

اااازا و قطعااات مااورد نياااز توليااد ت

عمومی قانون چگونگی
اداره مناط

آزاد ت اری و

صنعتی

خارای م از ااا.
برااااا

ماده  22م ررات

ياازات و اباازار آالت تولياادی

11

مشمولين این قانون از تاریخ
ب ره برداری بر مدت 62
اال از پرداخا ماليات بر
درآمد و دارایی معا
خواهند بود.

قطعات یدکی ماشين آالت توليدی و واایل ن ليار اارمایر ای (
بر ااتثنای اتومبيل اواری و قای
بندری و فرودگااهی معاا

ت ریحی) از پرداخاا عاوارض

ولای مشامول پرداخاا هزینار هاای

خدماتی می باشند.
برااااا
)7

ماااده  161قااانون برناماار اااوم تن يااتی در ماااده 28

قاااانون برنامااار چ اااارم بااار ااااازمان تمااال و ن ااال اااااده ای و

بر منرور کمک بر تدارا

پایانر های کشاور اااازه داده شاده اااا .بار منراور کماک بار

ناوگان تمل و ن ل ااده ای

تدارا ناوگان تمل و ن ل اااده ای باين شا ری و اتاداف پایانار

کشور اازمان پایانر ها بر

های مسافری و باری و م تمع های خدمات رفااهی باين راهای

مت ا يان بنع خ وصی و

تواط بنع غيردولتی با اولویا تعاونی ها و ایثاارگران از محال

ایثارگران با اولویا تعاونی

منابع داخلی در قالخ واوه اداره شاده نازد باناک هاا نسابا بار
تأمين تس يالت اعتباری بانکی اقدام کرده و مابار الت ااوت نار
اود را از منابع داخلی خود پرداخا کند.در همين راااتا تااکنون

برااا

ارمایر گتاران بنع

✔

خ وصی

ماده  161قانون

ها درخ وی ای اد م تمع

برنامر اوم تن يتی در ماده

های خدمات رفاهی بين

 28قانون برنامر چ ارم

راهی با کمک اازمان

مت ا يان ای اد م تمع های خدمات رفاهی بين راهای بساياری

ميراف فرهنگی صنایع

از تس يالت اازمان تمل و ن ل اااده ای و پایانار هاا ااات اده

داتی و گردشگری از محل

نموده اند.

منابع داخلی تس يالت

من اینکر اازمان ميراف فرهنگی صنایع دااتی و

گردشگری بار منراور کماک بار ای ااد زیراااخا هاای م تماع

اعتباری ارائر

های خدمات رفاهی بين راهی کمک های مالی بسياری نماوده

می نماید.

ااا.
)1

تس يالت اازمان ت اظاا محايط زیساا در ارتبااط باا اارمایر
گتاران بنع گردشگری:
برااااا

تواف ناماار دو اانباار منع ااد شااده در اااال  1611بااين

اازمان ت اظا محيط زیسا و اازمان ميراف فرهنگی صانایع
داتی و گردشاگری درخ اوی ارزیاابی اثارات زیساا محيطای
پروژه های گردشگری تم يادات منااابی بار منراور تسا يل در

ت اهص نامر دواانبر بين
طرح ها و پروژه های

✔

گردشگری

ميراف فرهنگی و اازمان
ت اظا محيط زیسا در
اال 11

اارای پروژه های گردشگری اندیشيده شده ااا.

11

تس يل در ارزیابی زیسا
محيطی اارای پروژه های
گردشگری

)8

برااا

ماده  22قانون الحا

-1اازمان انگل ها و مراتع

موادی بر قانون تنرايص بنشای

از م ررات مالی دولا م ود  1612/11/27بر منرور تساریع در

و منابع طبيعی مکل ند

امر تواعر هتل ها و اقامتگاه ها و اایر تأايسات گردشاگری

ارا ی مورد نياز تأايسات

با ت ا ای اازمان ميراف فرهنگی و گردشگری:

گردشگری را بر قيما

 -1اازمان ملی زمين و مسکن موظ

منط ر ای در اختيار ارمایر

ااا ارا ی ماورد نيااز

را بر قيما کارشناای بر صاورت ااااره بار شارط تملياک پانج

گتاران قرار دهند.

االر در اختيار ارمایر گتاران قرار دهد.

 -2تغيير کاربری ارا ی برای

 -2اااازمان انگل ااا و مراتااع و آبنياازداری کشااور و ادارات کاال

برااا

منااابع طبيعاای ااااتان ا و اااازمان امااور ارا اای وزارت ا اااد
کشاورزی مکل ند ارا ای ماورد نيااز را بار قيماا منط ار ای در

✔

ارمایر گتاران

اختيار ارمایر گتاران قرار دهند.

الحا

ماده  22قانون
بنشی از م ررات

مالی دولا م ود
12/11/27

 -6تغيياار کاااربری ارا اای باارای اااات رار هتاال هااا بااا پيشاان اد
ااازمان مياراف فرهنگای و گردشاگری در کميسايون مااده ()5

ماده  5بر صورت فو
العاده مورد بررای قرار
خواهد گرفا.
مسکن موظ

العاااده مااورد بررااای و اقاادام قاارار خواهااد

ااا ارا ی

مورد نياز تأايسات

گرفا.

گردشگری را بر صورت

 -5 -4عوارض ناشی از تغيير کاربری و فاروا تاراکص بار اقسااط

اااره بر شرط تمليک 5

پنج تا ده االر از شرو ب ره برداری تواط ارمایر گاتاران بار

االر در اختيار

ش رداری مربوط بر پرداخا خواهد شد.
)12

گردشگری در کميسيون

 -6اازمان ملی زمين و

مو ااو قااانون تأااايي شااورای عااالی ش راااازی و معماااری
ایااران باار طااور فااو

ااخا تأايسات

برااا

ارمایر گتاران قرار دهد

ماده  1قانون ت اظا و ب ره وری از انگل ها و

مراتااع ت اظااا و ب ااره باارداری عرصاار و اعيااانی کلياار

کلير انگل ها و مراتع و

انگل اا و مراتااع و بيشار هااای طبيعای و ارا اای انگلاای

بيشر ها طبيعی و ارا ی
انگلی ازو ان ال و ثروت

کشور ازو ان ال و ثروت های عمومی محساود و متعلا
باار دولااا ااااا ولااو اینکاار قباال از ایاان تاااریخ افااراد آن را
مت ر
برااا

✔

ارمایر گتاران

شده و اند مالکيا اخت نموده باشند.
ماده  6قانون فو

وری از انگل ها و مراتع

دولا ااا .ولواینکر قبل از
ت ویخ این قانون افراد آن را

ب اره بارداری از مناابع ماتکور

مت ر

در ماده  2تواط اشانای ت ي ای یاا ت اوقی بار منراور
ااتح ال چود و هيزم و ذغال باید طب

ماده  1قانون ت اظا و ب ره

عمومی ااا و متعل

بر

شده و اند

مالکيا اخت نموده باشند

طرتی بر عمال
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آیااد کاار باار ت ااویخ اااازمان انگلبااانی رااايده باشااد و
اازمان مزبور با رعایا م اد طرح های م ود پروانر ب اره
برداری صادر خواهد نمود.
)11

براااا

ماااده  1قااانون تواااعر صاانعا ایرانگااردی و ا ااانگردی

کلير داتگاه های مرتبط با

(م ود  )1672اازمان زماين شا ری شا رداری هاا ااازمان

توزه گردشگری موظ ند

انگل هاا و مراتاع کشاور و ااایر وزارتنانار هاا و ااازمان هاای
ذیربط موظ ند زمين مورد نياز برای اتداف تأايسات ایرانگردی و

✔

ارمایر گتاران

ا انگردی را با معرفی اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و

ماده  6قانون تواعر

ارا ی مورد نياز تأايسات

ایرانگردی و ا انگردی

گردشگری را بر قيما
منط ر ای یا تمام شده بر

گردشگری به قیمت منطقه ای یا تمام شده بر گونر ای کار

مت ا يان واگتار نمایند

مواخ ت ليل درآمد عمومی نشود بر مت ا يان واگتار نمایند.
)12

برااااا

ماااده  12آیااين ناماار اارایاای قااانون تواااعر صاانعا

ایرانگااردی و ا ااانگردی تأايسااات ایرانگااردی و ا ااانگردی و
دفاااتر خاادمات مسااافرتی و اااایر تأايسااات مشااابر از املاار
مواسات داخل تأايسات ا انگردی از نرار پرداخاا عاوارض
صدور پروانر ااختمانی مشمول تعرفر بنع صنایع می باشاند
و ش ا رداری هااا موظ نااد عااوارض م اارر را فااارا از نااو پرواناار و
کاااربری زمااين برااااا

برااا

تعرفتته بختتش صتتنایع و بااا معافيااا از
ماده  12آیين نامر اارایی

عوارض بنع صنایع و با معافيا از عوارض عرصر غيار از عاوارض
نواازی ف ط در مورد ااختمان محاابر و دریافا کنند.

✔

ارمایر گتاران

قانون تواعر صنعا
ایرانگردی و ا انگردی

تب ره ماده فو التکر شا رداری هاا موظ ناد
همچنين برااا
برای افزایع زیرینای تأايسات ایرانگاردی و ا اانگردی عاوارض
تعرفاار بنااع صاانعا و بااا تااداکثر تن ياا
م اارر را برااااا
محاابر و دریافا کنند.
بنااد د ماااده صاادرالتکر تأايسااات
عااالوه بااراین باار ااااا
ایرانگردی و ا انگردی و دفااتر خادمات مساافرتی از نرار هزینار
های اوخا آد بر و تل ن اعص از انشعاد و م ر مشمول
تعرفر های بنع صانایع اااا و دااتگاه هاای ذیاربط موظ ناد
هزینر های مربوط را فارا از نو پروانار اااخا کااربری محال و
تعرفار بناع صانعا محااابر و دریافاا
ميزان م ر برااا
کنند.

این آیين نامر نامر

تمامی تأايسات
گردشگری از نرر پرداخا
عوارض صدور پروانر
ااختمانی مشمول تعرفر
بنع صنایع می باشند

13

چگونه در صنعت گردشگری ایران سرمایه گذاری کنیه:
مرحله اول :کسب اطالعات مقدماتی
برخورداری ایران از آثار ب ای مانده از ميراف چند هزار االر تمدن ک ن بشری و ااذبر های منح ر بر فرد تارینی فرهنگی و طبيعی اااالنر عامال تاردد بای شامار گردشاگران
داخلی و خارای شده ااا .این قابليا از ا ات منتل

مورد توار قرار می گيرد.

بدون تردید ن ع م ص صنعا گردشگری در تواعر پایدار و عبور از بحران های مالی اياای و اقت ادی و غيره در هر کشوری مورد تواار مای باشاد در ایان راااتا کشاور ماا از
مو و گردشگری و تواعر این صنعا می تواند برای برنامر های اقت ادی ااتماعی اياای بویده در ا ا توليد اشتغال گام ای اااای بردارد.
مرحله دوم  :تأسیسات گردشگری و مصادیق آن
آنچر امروز یک گردشگر می تواند از آن برای رفاه و امنيا خود اات اده نماید تأايسات گردشگری می باشند کر بر ق د ارائر خدمات و انت ا برای پتیرایی و اقاماا مساافران و
وابط و م ررات اتداف گردیده و بر شرح ذیل ت سيص بندی شده اند.

گردشگران طب


هتل متل و واتدهای خدماتی رفاهی بين راهی



م مانهتیر



مرکز اقامتی اوانان



مراکز خود پتیرائی شامل هتل آپارتمان



پانسيون زائر ارا و از این قبيل



ت راگاه اردوگاه گردشگری کمهينگ و کاروان ها



م تمع های اياتتی و ت ریحی (بر ااتثنای موارد مرباوط بار شا رداری هاا) و ااایر واتدهائيکار بار ق اد ارائار خادمات و انت اا بارای پاتیرایی و اقاماا مساافران و
ا انگردان طب

م ررات و

وابط ميراف فرهنگی و گردشگری تأايي می گردند.



مراکز ارگرمی و ت ریحی (مراکز تعطيالت)



دفتر خدمات مسافرتی و ا انگردی



مناط



اقامتگاه با مالکيا زمانی ()Timesharing

نمونر گردشگری
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مرحله سوم :ارائه تقاضای اخذ تسهیالت بانکی
هر شنص ت ي ی و ت وقی خ وصی یا تعاونی می تواند نسبا بر تسليص ت ا ای اخت تس يالت پي از مراتل اخت صدور مواف اا اصاولی و تأیياد ن شار هاای معمااری
برااا

موارد ابالغی و همچنين پي از تأمين  22درصد از ا ص آورده خود اقدام نماید.

ا ص آورده هر مت ا ی عبارت ااا از ارمایر گتاری شنص قبل یا در تين ارائر درخوااا اات اده از تس يالت می باشد .بدین شرح کر پي از هزینر های ت ير زمين و اایر
هزینر های قبل از ش رو عمليات ااختمانی از قبيل عوارض های قانونی و اخت پروانر هزینر م ند

مشاور هزینر های ت ير ن شر و غيره نسبا بر اااخا  22درصاد اقادام

می نماید و یا درتين ارائر ت ا ای خود  22درصد از ا ص خود را بر صورت ن دی نزد بانک تودیع می نماید.
اعطای تس يالت بر طرح های مرتبط با تأايسات گردشگری و ميراف فرهنگی در بنع ها اتداف تواعر و ت
آن از طری

يز و همچنين مرما و بازاازی طرح ها صورت می گيرد کر اعتبار

اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری با ع د قرارداد با بانک ای عامل صورت می گيرد.

ميزان تن يص تس يالت بر طرح ها متناا خ با پتانسيل طرح و همچنين ميزان ارمایر گتاری ان ام شده و یا در تال ان ام می باشد اارمایر گاتاران باا درنرار گارفتن شارایط
عمومی و خ وصی مناط

قابل ارمایر گتاری از لحاظ تواي ات مالی فنی و اقت ادی هریک از طرح هاا را باا عالقار و ميال شن ای انتنااد و نسابا بار ت يار زماين و ان اام

زیرااخا ها اقدام می نمایند.
تواي ات مالی فنی و اقت ادی از عوامل م ص ترغيخ ارمایر گتاران بر ان ام فعاليا های گردشگری می باشد .اگر چنانچر طرتی تواي ات الزم متکور را نداشتر باشد قطعا
قابليا اارا نداشتر و ارمایر گتار در تين ان ام فعاليا و یا پي از آن با مشکالت روبرو خواهد شد و لتا ارمایر گتاران مکل ند با بررای دقي

و همر اانبار نسابا بار ان اام

ارمایر گتاری اقدام الزم مبتول نمایند.
مرحله چهارم :صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت
پي از ت ویخ ن شر ها تواط اازمان مو و بر ش رداری و یا بنشداری محل ا ا مواف ا با ااخا هریاک از تأايساات گردشاگری اباالا مای گاردد و شا رداری و یاا
بنشداری محل برااا
با توار بر قانون الحا

طرح اامع ش ری و بالمناز بودن مو و نسبا بر صدور پروانر با کاربری گردشگری اقدام می نماید.
موادی بر قانون تنريص بنشی از م ررات مالی دولا م ود  1612/11/27کر در السار علنای روز یکشانبر ماور 1614/1/15م لاي شاورای اااالمی

ت ویخ و در تاریخ  1614/5/25بر تأیيد شورای محترم نگ بان رايده بشرح ذیل ا ا اارا ابالا شده ااا:
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بند  3ماده  22قانون فوق االشاره:
تغيير کاربری ارا ی برای اات رار هتل ها با پشن اد اازمان ميراف فرهنگی و گردشگری در کميسيون ماده  5مو و قانون تأايي شورای عاالی ش رااازی و معمااری ایاران
بطور فو العاده مورد بررای و اقدام قرار خواهد گرفا بند  4ماه  22قانون فو االشاره:
عوارض ناشی از تغيير کاربری و فروا تراکص بر اقساط  5االر تا  12االر از شرو ب ره برداری تواط ارمایر گتاران بر ش رداری محل مربوط پرداخا خواهد شد.
مرحله پنجه :صدور موافقت اصولی توسط سازمان
مراتل صدور مواف ا اصولی تواط اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری:
 -1ارائر درخوااا کتبی تواط مت ا ی بر اازمان ميراف فرهنگی صنایع داتی و گردشگری ااتان مربوطر.
اازمان ااتان
 -2بازدید از محل مورد نرر مت ا ی تواط کارشنا
 -3تأیيد م دماتی و اعالم آن (درصورت عدم تأیيد با ذکر علا بر مت ا ی کتبا اعالم می شود)
 -4اخت مدارا اولير (ال  -اند مالکيا د -کروکی محل)
 -5بررای مدارا و اعالم نتي ر بر کارگروه گردشگری
 -6ااتعالم از ن ادهای مرتبط ( فرم پيواا)
 -1-1آد منط ر ای (ا ا رعایا تریص رودخانر دریا کانال ای کشاورزی ادها و )...
 -2-1بر منط ر ای (ا ا رعایا تریص های بر فشار قوی)
 -6-1شرکا توزیع بر (ا ا تأمين بر مورد نياز پروژه)
 -4-1شرکا گاز و ن ا ( ا ا تأمين تریص خطوط گاز ن ا)
 -5-1منابع طبيعی (ا ا رعایا محدوده های انگلی و ارا ی ملی)
 -1-1محيط زیسا (ا ا رعایا مسائل زیسا محيطی)
 -7-1ميراف فرهنگی (بافت ای قدیمی و تارینی ش ر یا رواتا)
 -1-1امور ارا ی (ا ا بررای زمين ها کشاورزی و نو کاربری)
 -8-1ش رداری (درصورتی کر زمين در محدوده ش ری واقع باشد)
 -12-1اداره راه و ترابری (ا ا رعایا تریص راه ای اصلی و فرعی)
 -11-1آد و فا الد (نحوه تأمين آد و دفع فا الد)
 -12-1اایر داتگاه ای برتسخ مورد
 -7بررای در کارگروه گردشگری
 -8صدور مواف ا اصولی
مرحله ششه :تهیه نقشه های معماری براساا ضوابط سازمان
پي از صدور مواف ا اصولی مو و بر طور کتبی بر مت ا ی ابالا و طی مدت  1ماه درخوااا می گردد تا نسبا بر ت ير ن شر های معماری برااا
اقدام نماید.
 -1ت ير ن شر های معماری
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وابط معماری اازمان

 -2بررای و ت ویخ و ابالا ن شر های معماری
مرحله هفته :تصویب تسهیالت و معرفی به بانک
بر طور کلی ارمایر گتاران با آگاهی از وابط عمومی اخت تس يالت و همچنين مطالعر قوانين مرتبط با قانون عمليات بانکی بدون ربا ت ا ای خود را تسليص خواهند نمود.
بعوی از موارد کر در بانک ا از اعطای تس يالت بر ارمایر گتاران خودداری می نمایند عبارتند از:
 -1کسانيکر چک برگشتی در هریک از بانک ا داشتر باشند.
 -2محکومين مالی کر از طری مرااع قانونی نسبا بر اخت تس يالت منع شده اند.
 -3ارمایر گتاران کر بدهی معو داشتر باشند و نسبا بر ادای دین معو اقدام ننمایند.
 -4بانک ا ا ا خرید اماکن اقامتی و  ...تس يالت پرداخا نمی نمایند.
 -5معموال مشارکا دو بانک در یک طرح بر طور همزمان صورت نمی گيرد.
 -6طرح هایی کر تواير مالی فنی و اقت ادی نداشتر باشند بانک ا مشارکا نمی نمایند.
 -7اشنای ت وقی دولتی و عمومی و همچنين ش رداری ها بدون کسخ م وز از بانک مرکزی م از بر اات اده از تس يالت نمی باشند.

نکته:
ارمایر گتاران مکل ند برنامر زمانبندی طرح را طوری تنريص و تع د نمایند کر با اعطای تس يالت طرح ها تداکثر  12اال شامل  6اال مشارکا با بانک ا ا اااخا  1ااال
تن ي  1اال اقساط می باشد .عدم تکميل طرح ها بر علا اهمال و بی توا ی ارمایر گتار دليلی بر عدم تبدیل دوران مشارکا طرح ها بار فاروا اقسااطی از طار باناک
نمی باشد.
وثایق مورد قبول بانکها
وثای مورد قبول بانک ا همان تامين برگشا اصل و اود تس يالت و همچنين تسن اارای تع دات ارمایر گتار می باشد کر عبارتند از:
 -1اموال غيرمن ول شامل امالا یا مستحدثات و من وبات در محل اارای طرح کر می توانند متعل بر مت ا ی یا شرکا باشد .ملک مورد رهن از نرار باناک بایاد مرغاود
ا ل البيع م روز بالمعارض شع دانگ و آزاد باشد .امالکی مانند زمين ای بایر و کشاورزی معموال غيرقابل ترهين می باشد.
و همچنين اورا مشارکا منتشره با کسخ م وز از بانک مرکزی.
 -2اورا ب ادار مانا نامر های رامی و ا ام شرکا های پتیرفتر شده در بازار بور
 -3ااناد رامی مثل اورا قر ر دولتی یا ااناد خزانر
 -4قبوض انبارهای عمومی
 -5ااناد ت اری مثل ا تر و برات
توضیح اینکه کلیه موارد مذکور با تشخیص و ارزیابی کارشناا بانک صورت خواهد گرفت.
مرحله هشته :بررسی پرونده در بانک عامل
بانک بر محض مرااعر ارمایر گتار و تسليص معرفی نامر اازمان نسبا بر تکميل مدارا و بررای آن و تأیيد طرح اراالی ظر مدت یک ماه اقادام مای نمایاد درصاورت ن اص
م لا م رر فو التکر مراتخ را بر مت ا ی و اازمان اعالم می نماید و در غيراین ورت نسبا بر ت ویخ طرح و معرفی بر دفتر ااناد رامی اقادام
مدارا پرونده بانک در ا
می نماید.
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