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 يبعد اصالحات و 7/7/1370  جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه قانون

 تِ ٍ تَزُ ؾاػت 24 اظ تيف وِ گطٍّي يا ٍ اًفطازي هؿافطت ًَع ّط اظ اؾت ػثاضت خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي اظ هٌظَض - 1 هازُ

 .واضًثاقس ٍ وؿة هٌظَض

 ػالي قَضاي شيطتظ زؾتگاّْاي تيي الظم ّواٌّگي ايداز ٍ خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي ؾياؾتْاي تؼييي هٌظَض تِ( هٌؿَخ )– 2 هازُ

 ٍ التصازي اهَض ذاضخِ، اهَض اؾالهي، اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظضاي ػضَيت ٍ خوَْض ضئيؽ اٍل هؼاٍى تْطياؾت خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي

 (1).هيكَز تكىيل وكَض ٍ ٍتطاتطي ضاُ ػالي، آهَظـ ٍ فطٌّگ زاضايي،

 .ضؾيس ذَاّس ٍظيطاى ّيأت تصَية تِ ٍ تْيِ اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظاضت تَؾظ قَضا ايي ٍظايف تِ هطتَط اؾاؾٌاهِ - تثصطُ

 قرصي لَاظم تط ػالٍُ لاًَى ايي زض همطض تؿْيالت اؾاؼ تط هيتَاًس هيكَز ذاضج وكَض اظ وِ ذاضخي خْاًگطز ّط - 3 هازُ

 ٍ وتاب ٍ وكَض هداظ هحصَالت يا زؾتي صٌايغ هيكَز تؼييي لاًَى ايي اخطايي آييٌٌاهِ زض وِ هيعاًي تا ذَزحساوثط هتؼاضف

 .ًوايس ذاضج وكَض اظ آى غيطتداضي خٌثِ حفظ تا ضا هغثَػات

 قس ذَاّس هؼيي لاًَى ايي آييٌٌاهِ زض وِ تطتيثي تِ ذاضخي خْاًگطزاى خْت ٍيػُ تؿْيالت اؾت هَظف ايطاى گوطن - 4 هازُ

 .ًوايس ايداز ذطٍخي ٍضٍزيَ هثازي زض

 خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي تأؾيؿات تَؾؼِ ٍ ايداز ظهيٌِ زض زٍلتي ٍ ذصَصي ترف ؾطهايْگصاضي تكَيك هَظفٌس تاًىْا - 5 هازُ

 .ًوايٌس پطزاذت ٍ تأهيي صٌؼتي ًطخ تِ تاًىيطا تؿْيالت

 ظهيي هَظفٌس شيطتظ ؾاظهاًْاي ٍ ٍظاضتراًْْا ؾايط ٍ وكَض هطاتغ ٍ خٌگلْا ؾاظهاى قْطزاضيْا، قْطي، ظهيي ؾاظهاى - 6 هازُ

 قسُ توام يا هٌغمْاي ليوت تِ اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظاضت هؼطفي تا ضا خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي تأؾيؿات تطاياحساث ًياظ هَضز

 ٍاگصاض فَق هٌظَض تطاي صطفاً هعتَض اضاضي اؾت تسيْي. ًوايٌس ٍاگصاض هتماضياى تِ ًكَز آهسػوَهي زض تمليل هَخة وِ گًَْاي تِ

 زٍلت هالىيت تِ تطگكت هَخة همطض هْلت زض پطٍغُ اخطاي ػسم يا ٍ واضتطيآى تغييط گًَِ ّط ٍ ًويثاقس غيط تِ اًتمال لاتل ٍ

 .ًساضز ضا ازػايي ّيچگًَِ وِ هتماضي ٍ قس ذَاّس

 اؾت هوٌَع قطايغي ّط زض اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظاضت هَافمت تسٍى خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي تأؾيؿات واضتطي تغييط - تثصطُ

 تِ آى هؼازل يا ػيي تايؿتي ٍ هلغي هعتَض تأؾيؿات تطاي قسُ زازُ هؼافيتْاي ٍ تؿْيالت ٍ ترفيفات وليِ صَضتوَافمت زض ٍ

 .قَز زٍلتپطزاذت تِ ضٍظ واضقٌاؾي ليوت

 تطاؾاؼ آى فيٍظا ٍ هٌحل هصتَضي قَضا حاضط حال زض 1382 هصَبي گطزقگط ٍ يفطٌّگ ضاثيم ؾاظهاى ليتكه لاًَى 3 هازُ تِ تَخِ تا (1)

ي ىيب ـيج هعتَض هازُ زض وِي بيتطن تاي گطزقگط ٍي فطٌّگ ضاثيمي ػالي قَضا ػٌَاى تحتي زيخسي قَضا تِ قسُ ياز لاًَى 4 هازُ( ز)تٌس

ي گطزقگط ٍي فطٌّگ ضاثيم ؾاظهاى ليتكه لاًَى 12 ٍ 4، 3هَاز تطاؾاؼ اوٌَى ّن آى ليش تثصطُ ٍ هازُ ىيا لصا.اؾت قسُ هٌتمل اؾت قسُ

 ٍ 2 هَاز اصالح لاًَى ٍاحسُ هازُ الف تٌس تطاؾاؼ ، فَق ًحَ تِ هعتَض هازُ ًؿد اظ لثل اؾت شوط تِ الظم. اؾت قسُي ضوي ًؿد 1382 هصَب

 تِ ظيى تَزخِ ٍ تطًاهِ ؾاظهاى ؼيضئ ٍ ؾتيظ طيهح حفاظت ؾاظهاى ؼيضئ 9/11/75 هصَبي خْاًگطز ٍي ضاًگطزيا صٌؼت تَؾؼِ لاًَى 7

 ٍي فطٌّگ ضاثيم ؾاظهاى ليتكه لاًَى 3 هازُ تطاؾاؼ ظيى حاضط حال زض الثتِ وِ.  قسًس اضافِي خْاًگطز ٍي ضاًگطزياي اػالي قَضاي اػضا

. تاقٌسي مي گطزقگط ٍي فطٌّگ ضاثيمي ػالي قَضا ػضَ ظيى هعتَض ؾاظهاى زٍي ضٍؾا 1382 هصَبي گطزقگط
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 ًيع ٍ خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي تاؾيؿات ٍ ظياضتي ٍ ؾياحتي ذسهات زفاتط ايداز ٍ تاؾيؽ هدَظ ّطگًَِ توسيس يا صسٍض- 7 هازُ 

 ٍ ايطاًگطزي تاؾيؿات ٍ ظياضتي ؾياحتي، ذسهات زفاتط وليِ. اؾت اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظاضت تْؼْسُ آى لغَ يا تؼليك

 ٍ ؾياؾتْا ضػايت تِ هَظف زٍلتي غيط ػوَهي هَؾؿات ٍ اؾالهي اًمالب ًْازّاي ذصَصيَ زٍلتي، ترف تِ هتؼلك خْاًگطزي

 .ّؿتٌس اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ تَؾغَظاضت خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي تِ هطتَط اتالغي هكيْاي ذظ

 .اؾت تطاتطي ٍ ضاُ ٍظاضت هؿافطتي ذسهات زفاتط تاؾيؽ هدَظ لغَ يا تؼليك توسيس، صسٍض، هطخغ( 9/11/1375ي الحاق- )1 تثصطُ

 تاؾيؿات ايداز ٍ ظياضتي ٍ ؾياحتي فؼاليتْاي تِ السام وِ حمَلي ٍ حميمي اقرال وليِ(9/11/1375ي الحاق- )2 تثصطُ

 اذص تِ ًؿثت هَضز حؿة هَظفٌس هيىٌٌس يا ٍ وطزُ هؿافطتي ٍ ظياضتي ٍ ذسهاتؿياحتي زفاتط تاؾيؽ ٍ خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي

 هيليَى پٌح اظ ًمسي خطيوِ تِ قسُ ياز هدَظّاي اذص ػسم زضصَضت ٍ ًوايٌس السام آى يه تثصطُ ٍ هازُ ايي هَضَع هدَظّاي

 .قس ذَاٌّس واضهحىَم هحل زايوي تؼغيل ٍ ضيال( 10 000 000 )هيليَى زُ تا ضيال( 5 000 000)

 ٍظاضتراًْْاي تَؾيلِ يىثاض ؾال زٍ ّط 2 تثصطُ زض قسُ ياز ًمسي خطيوِ حساوثط ٍ حسالل هيعاى(9/11/1375ي الحاق- )3 تثصطُ

 ٍ ايطاًگطزي قَضايؼالي تِ تصَية ٍ تطضؾي خْت خسيس پيكٌْاز ػٌسااللتضا ٍ تطاتطيثاظتيٌي ٍ ضاُ ٍ اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ

 .قس ذَاّس اضايِ خْاًگطزي

 پيكٌْاز تِ هيكًَس اذص لاًَى ايي هَضَع هدَظّاي توسيس يا صسٍض تاتت وِ ٍخَّي هيعاى(9/11/1375ي الحاق- )4 تثصطُ

 .قس ذَاّس تؼييي خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي قَضايؼالي تصَية ٍ تطاتطي ٍ ضاُ ٍ اضقازاؾالهي ٍ فطٌّگ ٍظاضتراًْْاي خساگاًِ

 ول ذعاًْساضي حؿاب تِ هازُ ايي هَضَع خطاين اذص يا هدَظّا توسيس يا صسٍض اظ حاصل ٍخَُ(9/11/1375ي الحاق- )5 تثصطُ

 فطٌّگ ٍظاضتراًْْاي ؾاالًِ تَزخِ زض تَزخِ ٍ تطًاهِ ؾاظهاى تَؾظ زضيافتي ًؿثت تِ آى%(100)صسزضصس هؼازل تا هيكَز ٍاضيع

 ٍ ظياضتي ؾياحتي، ذسهات اهَض ٍ خْاًگطزي ٍ ايطاًگطزي گؿتطقفؼاليتْاي ٍ تَؾؼِ هٌظَض تِ تطاتطي ٍ ضاُ ٍ اؾالهي اضقاز ٍ

 .قَز گٌداًسُ هؿافطتي

 اظ هاُ ؾِ ظطف قًَس اصالح تايس آى تثغ تِ وِ آييٌٌاهْْايي ؾايط ٍ هازُ ايي اخطايي آييٌٌاهِ( 9/11/1375ي الحاق -)6 تثصطُ

 ذَاّس ٍظيطاى ّيات تصَية تِ زازگؿتطي ٍ تطاتطي ٍ ضاُ ٍ اؾالهي اضقاز ٍ ٍظاضتراًْْايفطٌّگ پيكٌْاز تِ لاًَى ايي اتالؽ تاضيد

 .ضؾيس

. هيكَز لغَ هغايط همطضات ٍ لَاًيي وليِ(9/11/1375ي الحاق- )7 تثصطُ

 ٍ آب ؾَذت، اظ اػن ًظط ّط اظ هكاتِ تأؾيؿات ؾايط ٍ هؿافطتي ذسهات زفاتط خْاًگطزي، ٍ ايطاًگطزي تأؾيؿات وليِ - 8 هازُ

 .هيثاقٌس صٌايغ ترف زؾتَضالؼولْاي ٍ همطضات تؼطفْْا هكوَل غيطُ ٍ تاًىي ٍام ػَاضض،هاليات، تطق،

 اػعام اظ اػن ظياضتي تَضّاي تطگعاضي هٌظَض تِ ذسهات اضائِ ٍ تأؾيؿات ايداز ظهيٌِ زض ظياضت ٍ حح اهَض فؼاليتْاي - 9 هازُ

 تؿْيالت هكوَل ًيع ايطاى ظياضتي اهاوي ظياضت خْت وكَضّا ؾايط ظٍاض ٍضٍز ّوچٌيي ٍ وكَض اظ ذاضج اهاوٌعياضتي تِ ايطاًياى

 .هيگطزز لاًَى ايي زض قسُ پيكثيٌي
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ًْازُ ٍ ؾاظهاًْا اذتياض زض ػللي تِ وِ اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍظاضت تِ هتؼلك ؾياحتي تأؾيؿات ٍ ّتلْا هطاوع، وليِ - 10 هازُ

 هاُ قف ظطف حساوثط عطح ايي تحمك تطاي هدسزاً تاقس قسُ ٍاگصاض قطػي ػمَز عثك وِ اهاوٌي خع تِ اؾت اضگاًْايسيگط ٍ ّا

 اٍليِ ٍضؼيت تِ يافتْاًس واضتطي تغييط وِ تأؾيؿاتي ٍ ّتلْا ٍ ؾياحتي هطاوع توام ًيع ٍ لطاضهيگيطز هصوَض ٍظاضت اذتياض زض

 .هيگيطز خْاًگطزيمطاض ٍ ايطاًگطزي صٌؼت اذتياض زض ٍ تاظگكتِ

 ٍ هحؿَب زٍلتي اهَال زض لاًًَي غيط تصطف فَق هَضَع هطاوع ٍ تأؾيؿات زض تصطف گًَِ ّط لاًًَي هْلت پاياى زض - تثصطُ

 .قس ذَاّس ذَضز تط تاهتصطف لاًَى عثك

 تْيِ اؾالهي اضقاز ٍ فطٌّگ ٍ زاضايي ٍ التصازي اهَض ٍظاضتراًْْاي هكتطن پيكٌْاز تِ تٌا لاًَى ايي اخطايي آييٌٌاهِ - 11 هازُ

 .ضؾيس ذَاّس ٍظيطاى تصَيثْيأت تِ ٍ

 .اؾت ؾالظ اػتثاض زضخِ اظ هغايط لَاًيي وليِ لاًَى ايي تصَية تاضيد اظ - 12 هازُ

 هدلؽ ّفتاز ٍ ؾيصس ٍ ّعاض يه هاُ هْط ّفتن هَضخ يىكٌثِ ضٍظ ػلٌي خلؿِ زض تثصطُ ؾِ ٍ هازُ زٍاظزُ تط هكتول فَق لاًَى

 .اؾت ضؾيسُ ًگْثاى قَضاي تأييس تِ 1370.7.14 تاضيد زض ٍ اؾالهيتصَية قَضاي

 


