
 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پمجساله برنامه قانون

 (گردشگری با مرتبط مواد)

ست  مکلف دولت( 97 ماده سالمی  هویت بر مبتنی فرهنگ و باورها ها،ارزش تعمیق منظور به ا  سنت  و سیره  ترویج و ا

 هیدتم و برگزاری و شیراز  و قم مشهد،  مقدس شهرهای  در زیارتی اماکن معنوی ظرفیت از بهینه استفاده  و( السالم علیهم) بیت اهل

 :نماید اقدام برنامه قانون اجرای پایان تا ذیل امور انجام به نسبت اربعین، رویپیاده ساالنه مراسم الزم امکانات

 و زائران امور سنناماندهی جهت الزم سننازوکارهای تدوین و ریزیبرنامه زائران، مشننکالت و نیازها دقیق شننناسننایی -الف

 غیردولتی بخشهای و هاشهرداری از حمایت طریق از الزم هایزیرساخت تأمین

 نمودن فراهم و مذهبی گردشنننگری و زیارتی هایقطب در زیارتی خدمات و فرهنگی هایفعالیت  امکانات،   توسنننعه  -ب

 سنواتی هایبودجه قالب در نیاز مورد زیربنایی( هایپروژه) هایطرح اجرای و زیارت زمینه

ستگاههای  -الف( 98ماده  ستی  صنایع  از حمایت و فرهنگی میراث از صیانت  منظور به مکلفند اجرائی د شویق  و د  و ت

 :دهند انجام را زیر اقدامات گردشگری توسعه

ست  در شده  ثبت غیرمنقول و منقول آثار مرمت و حفاظت پژوهش، به مربوط هایهزینه -1 ست  و ملی آثار فهر   هایفهر

 ینا. کنند تأمین خود اعتبارات محل از سنواتی  بودجه قالب در را دستگاه  همان تخصصی   وظایف حیطه در و اختیار در آثار ربطذی

 .شودمی هزینه گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان قانونی ضوابط چهارچوب در اعتبارات

  و است مالیاتی هایمعافیت استثنای  به گردشگری  صنعت  بخش مقررات و قوانین تابع نظر هر از گردشگری  تأسیسات   -2

 .باشد می مستثنی صنفی نظام قانون شمول از

ستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  -ب شگری  و د ست  موظف گرد  اقدام فرهنگی میراث از صیانت  و حفظ منظوربه ا

 میراث معرفی و مرمت و حفاظت مستندسازی،   شناسایی،   منظوربه ربطذی اجرائی دستگاههای  سایر  هماهنگی و همکاری با را الزم

ستی  صنایع  جهانی شهرهای  ایجاد طبیعی، میراث( ناملموس و ملموس از اعم) فرهنگی  در زوال حال در سنتی  هنرهای احیای و د

 .آورد عملبه سنواتی بودجه طبق را جهانی میراث فهرست در ثبت و ایرانی تمدن و فرهنگ حوزه

 بتنس  است  موظف گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  همکاری با اسالمی  انقالب مسکن  بنیاد( 99 ماده

 گردشگری هدف روستاهای و فرهنگی و تاریخی ارزش با بافت دارای روستای سیصد حداقل احیای و بهسازی طرح اجرای و تهیه به

 نای مفاد چهارچوب در تا نماید اقدام سنواتی بودجه در برنامه قانون اجرای پایان تا ای،سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات محل از را

 .گیرد قرار برداریبهره مورد و نگهداری حفظ، ماده



  ،برنامه قانون اجرای اول سال  پایان تا است  مکلف گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  -الف( 100 ماده

 یأته تصویب  جهت خصوصی   بخش از حداکثری استفاده  رویکرد با مربوطه قوانین درچهارچوب را گردشگری  توسعه  راهبردی سند 

 :آورد عملبه را زیر تمهیدات است موظف دولت. نماید ارائه وزیران

 مهم و بزرگ ایتوسعه  طرحهای کلیه برای گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث تخصصی   پیوست  الحاق و تهیه -1

ستگاه  خدمات و تولیدی زیربنایی، هایحوزه در ضوع  هاید شکیل  قانون( 3)ماده مو شگری  و فرهنگی میراث سازمان  ت صوب  گرد  م

 شهری و استانی ای،منطقه ملی، سطوح در مذکور سازمان وظایف و اهداف با تطبیق جهت 3/10/1382

 ردیایرانگ تأسیسات به عوارضی و مالیاتی هایمعافیت و سنواتی بودجه چهارچوب در مالی تسهیالت و یارانه اختصاص -2

 مربوطه قوانین چهارچوب در جهانگردی و

 بخش ظرفیت از اسنننتفاده اقامتی، و رفاهی خدمات ،راه قبیل از گردشنننگری مناطق نیاز مورد هایزیرسننناخت ایجاد -3

 سنواتی بودجه قالب در حمایتی اقدامات سایر و قیمتارزان تسهیالت واگذاری گذاری،سرمایه در خصوصی

صره:  سط  بند این اجرائی نامهآیین تب ستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  تو شگری  و د  هایوزارتخانه همکاری با و گرد

  . رسدمی وزیران هیئت تصویب به و تهیه سازمان و زیستمحیط حفاظت سازمان شهرسازی، و راه و جهادکشاورزی کشور،

ست  موظف سازمان  همکاری با گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  -ب  قانون اجرای اول سال  پایان تا ا

 مکران سواحل  اولویت با جنوبی و شمالی  سواحل  زاگرس، و کشور  غربشمال  و شمال  هایجنگل گردشگری  ساماندهی  طرح برنامه

 .نماید ارائه وزیران هیأت به تصویب جهت و تهیه را مربوطه قوانین طبق

ست  مکلف دولت -پ  و یکپارچه مدیریت جهت را الزم قانونی اقدامات و تمهیدات برنامه، قانون اجرای اول سال  پایان تا ا

 .آورد عملبه گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث جامع

 و اماکن از مردمی هایکمک و اختصاصی   درآمد کل است  مکلف گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث سازمان  -ت

 3/10/1382 مصننوب گردشننگری و فرهنگی میراث سننازمان تشننکیل قانون( 5) ماده اجرای در که را هاموزه و تاریخی هایمحوطه

 حاصله  وجوه (%100) صددرصد  . نماید واریز گردد،می افتتاح خزانه نزد که حسابی به شوند می اداره و تشکیل  امنائی هیأت صورت به

  فرهنگی، میراث سننازمان اختیار در سنننواتی بودجه قالب در اماکن این به شننده داده اختصنناص دولتی هایکمک سننهم همچنین و

 .یابد اختصاص اماکن این مرمت و توسعه اداره، برای تا گیردمی قرار گردشگری و دستی صنایع

 هایتشکل به را خود اجرائی و گریتصدی امور از بخشی تواندمی گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان -ث

 .کند واگذار اند،شده تشکیل قانون طبق که گردشگری تخصصی و ایحرفه

صره:  صویب  با مذکور، سازمان  تأیید با خدمات این هزینه قانونی هایتعرفه تب سط  وزیران هیأت ت شکل  تو  عیینت هایت

 .باشدمی هزینه و دریافت قابل شده



ست  مکلف دولت -ج شی  تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 65) ماده( الف) بند منابع محل از ا   مالی مقررات از بخ

 .دهد قرار اولویت در نیز را گردشگری هدف روستاهای گازرسانی 4/12/1393 مصوب( 2) دولت


