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مقدمه: 

 

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ،اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به 

شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسالمي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي، تاريخي و 

فرهنگي ، همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زيرساخت 

 ميليون گردشگر 20هاي گردشگري فراهم مي سازد. با توجه به اهداف و  سياست هاي دولت در سند چشم انداز كشور كه در آن ساالنه به ورود 

 ميليارد دالر  تاكيد شده است ، ايجاد  زير ساخت هاي گردشگري جهت دستيابي به اين مهم از واقعيتهاي 25خارجي و ايجاد در آمد ارزي بالغ بر 

 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و 8اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 

 ، ايجاد تأسيسات زير بنايي و ايرانگردي و جهانگردي و ارايه خدمات مناسب به جهانگردان ، دولت مي تواند در 1380/ 19/12خارجي مصوب   

مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غيردولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه 

 گيرد كه در جوار جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي ، طبيعي و گردشگري يگردشگري را بدهد. منطقه نمونه گردشگري ، مناطقي را در بر م

 و آيين نامه مناطق نمونه گردشگري ، تاسيس و اداره مي 8كشور به منظور ارايه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي بر اساس ماده 

شوند. 

با توجه به نقش و اهميت مناطق نمونه گردشگري در رونق گردشگري كشور و به ويژه جذب مشاركت هاي خصوصي و غير دولتي در اين فرايند ، 

 منطقه نمونه در استانهاي كشور به 1165حركت گسترده اي توسط دولت  نهم براي مصوب نمودن مناطق داراي قابليت به عمل آمد و تا كنون 

تصويب رسيده است. 

با توجه به حجم گسترده اين مناطق و ضرورت اطالع رساني در خصوص نحوه مطالعات ( امكان سنجي ، جامع و تفصيلي) ، نحوه انعقاد قرارداد و 

صدور موافقتنامه اصولي و ساير فرايند هاي اجراي مناطق نمونه گردشگري تا مرحله بهر ه برداري ، اين دفتر را بر آن داشت تا به تهيه كتابچه 

راهنماي فرايند تصويب ، واگذاري و اجراي مناطق نمونه بپردازد. 
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- قوانين و مقررات مربوط به مناطق نمونه گردشگري 1

 

 : قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 8- ماده 1- 1

به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي با رعايت تشويق وحمايت 

 در ايجاد تاسيسات زيربنايي جهت معرفي بناها و محوطه هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و 19/12/1380سرمايه گذاري خارجي مصوب 

جهانگردي و ارايه خدمات مناسب به جهانگردان ، دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تاكيد برمناطق كمتر توسعه 

 يافته و متقاضيان بخش هاي غيردولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهند.

 

-41211 بنا به پيشنهاد شماره 29/1/1389  وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 

) قانون 8 سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (8/7/1388 مورخ 1

 ، 10/10/1386ه مورخ 373/ت164082- و با رعايت تصويب نامه شماره 1382تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري- مصوب 

 آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري را به شرح زير موافقت نمودند

 

 " آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگرياصالحيه  "

 . اصطالحات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند – 1ماده 

،   قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و   7/7/1370  قانون توسعه  صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب :  قانون –الف 

  15/8/1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ) 22(  ماده  ، 23/10/1382گردشگري مصوب 

   27/11/1380  قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  )  132و ماده (  ,

 شوراعالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري :  شوراي عالي– ب 

    سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري : سازمان  –پ 

هر شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي است كه مسئوليت تهيه طر ح هاي اجرايي و تامين سرمايه را  :  سرمايه گذار–ت 

براي ايجاد تاسيسات گردشگري و ساير هزينه هاي مرتبط رادر داخل منطقه پذيرفته و كليه حقوق ناشي از سرمايه گذاري را در 

 .  اختيار دارد 

مناطقي  كه در طرحهاي توسعه و عمران منطقه اي ،   ناحيه اي و جامع تصويب :  منطقه يا مناطق نمونه گردشگري –ث 

محدوده جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي ، طبيعي و يا  يا در جوار و  مي باشند وشده و  داراي محدوده و مساحت معين



  
 

مكانهايي كه پتانسيل ايجاد تاسيسات گردشگري را دارند، به منظور ارايه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي بر اساس 

 . قانون و اين آيين نامه تاسيس و اداره مي شوند  ) 8( ماده  

تبصره: محدوده مناطق مصوبي كه طرحهاي امكان سنجي آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و يا 

 سلسله مراتب آن در استان مي رسند، كاربري آن صرفا گردشگري( تفريحي ، توريستي) مي باشد.

 مناطق بر حسب ظرفيت در چهار سطح بين المللي ، ملي ، استاني و محلي براي ارايه خدمات به گردشگران – 2ماده 

 .  و بر اساس دستور العمل و ضوابط سطح بندي تدوين شده توسط سازمان خواهد بود .داخلي و خارجي ايجاد مي شود 

 هر منطقه داراي مراكز خدماتي ، رفاهي  فرهنگي و گردشگري از جمله واحد هاي اقامتي ، پذيرايي ، خريد و – 3ماده 

فروش ،توليد و عرضه صنايع دستي ، فرهنگي ، هنري ، تفريحي ، ورزشي ، پارك ها ، فضاي سبز و ساير خدمات گردشگري خواهد 

 استاندارد هاي كمي و كيفي مربوط به هر يك از اين خدمات  براساس قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.. بود 

مناطق نمونه گردشگري كه در طرحهاي توسعه و عمران مصوب و مشخص شده اند با پيشنهاد سازمان و تصويب  – 4ماده 

( جهت ايجاد تاسيسات گردشگري مجوز تاسيس سازمان مي بايست به درخواست سرمايه گذار  هيئت وزيران تعيين مي گردند،

زمانبندي اجراي مراحل مختلف طرح و تعهدات سرمايه گذار و نحوه لغو و يا محدوديت امتياز .  را صادر نمايد )  قانون 2موضوع ماده 

 . در صورت عدم اجراي تعهدات مطابق قراردادي خواهد بود كه بين سرمايه گذار و سازمان مبادله خواهد شد 

 : آندسته از مناطقي كه باستناد طرحهاي مطالعاتي باالدست (طرحهاي توسعه و عمران و ...)       نمي باشند مي 1تبصره 

توانند با رعايت مقررات مربوط( طرح در كارگروه گردشگري و شوراي توسعه و برنامه ريزي استان) و پيشنهاد سازمان به تصويب 

 هيئت محترم وزيران برسد.

 : سازمان موظف است در صورتي كه مناطق پيشنهادي در تعارض با اراضي و اماكن در اختيارنيروهاي مسلح مي 2تبصره 

باشد پيش از طي مراحل تصويب هيئت وزيران ، مراتب را جهت اخذ موافقت نيروهاي مسلح از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

 مسلح استعالم نمايد.

 سرمايه گذار مي تواند اجازه سرمايه گذاري براي هر يك از تاسيسات گردشگري  ،  توليدي خدماتي  رفاهي و : 3تبصره 

 در قالب  طرح جامع مصوب و مجوز تاسيس با موافقت سازمان به 3فرهنگي و نمايشگاهي و فروشگاهي  در منطقه را به استناد ماده 

 . و مديريت جامع و يكپارچه طرح با نظارت سازمان بعهده ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوط واگذار نمايد

 سرمايه گذار دارنده مجوز تاسيس مي باشد.  

 

  طرح جامع منطقه  پس از صدور اجازه تاسيس به وسيله سرمايه گذار تهيه وبا پيشنهاد سازمان و  پس از بررسي  -5ماده 

و تاييد در كارگروه گردشگري ، مسكن و شهر سازي و شوراي توسعه و برنامه ريزي استان به  تصويب مي رسند، الزم االجرا مي 



  
 

باشد. و پس از تصويب با صدور موافقت اصولي براي هريك از طرح هاي سرمايه گذاري ، سرمايه گذارمكلف به شروع فعاليت 

 . درقالب برنامه زمانبندي مي باشد 

 . سازمان  مي تو ا ند نسبت به تهيه طرح جامع اقدام كند  :  تبصره 

 وزارت مسكن و شهرسازي ،  شهرداري ها ، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع) و ساير وزارتخانه   –6ماده 

در و معرفي سازمان پس از صدور اجازه تاسيس ها و سازمان هاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز تاسيسات گردشگري در مناطق  را 

ظرف مدت دو ماه اراضي  به قيمت منطقه ايمحدوده  و حريم شهرها به قيمت تمام شده يا كارشناسي و در خارج از حريم شهر ها 

  دولتي را به متقاضيان سرمايه گذاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي نمايد.

. 

دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند قراردادهاي مربوطه را به نحوي تنظيم نمايند كه در صورت هرگونه تغيير  : 1تبصره 

 كاري نسبت به طرح جامع يا عدم اجراي طرح در مهلت مقرر بتوانند حق فسخ يكجانبه قرارداد را اعمال نمايند.

 : اراضي واقع در مناطق چهارگانه مصوب تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و پاركهاي جنگلي مصوب 2تبصره 

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور از شمول اين ماده مستثني مي باشد ، نحوه واگذاري  مديريت، بهره برداري بارعليت 

  اين آيين نامه مي باشد.20ماده 

مجاز است به منظور تسريع در اجراي طرح هاي پيش بيني شده ، براساس طرح هاي جامع گردشگري سازمان  : 3تبصره 

در مناطق نمونه گردشگري اراضي مورد نياز را از مراجع مذكور در اختيارگرفته و سپس از طريق نشر آگهي و با رعايت مقررات 

 مربوطه نسبت به انتخاب سرمايه گذار و واگذاري طرح در هر مرحله به بخش خصوصي اقدام نمايد . 

 

در مواردي كه امكان تامين زمين ملي يا دولتي نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوط نسبت به خريد و تملك – 7ماده 

 . اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد 

 

كليه تقاضاهاي تغيير كاربري زمين و ضوابط ساخت جهت ايجاد تاسيسات گردشگري در مناطق  داراي محدوده  – 8ماده 

  اين آيين نامه خواهد بود.6مصوب ، با معرفي سازمان و از طريق مراجع ذيصالح قانوني مندرج در ماده 

 

 انتقال قطعي اسناد اراضي(عرصه و اعيان ) به واحد هاي مستقر در منطقه نمونه مصوب منوط به انجام كليه – 9ماده 

تعهدات و صدور پايان كار ساختماني و ديگر موارد مندرج در قرارداد و در يافت مجوز بهره برداري براي واحد هاي گردشگري 

 .خواهد بود 



  
 

كليه .  ايجاد تاسيسات زير بنايي ، خدماتي و آماده سازي  در داخل منطقه بر عهده سرمايه گذار خواهد بود – 10ماده  

وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند پس از اخذ مجوز تاسيس منطقه، خدمات زير بنايي خود را تا 

ورودي منطقه بر اساس طرح جامع مصوب با شرايط و نرخ هاي مصوب در نزديكترين شهر و روستاي همجوار منطقه به سرمايه 

 . گذاران و بهره برداران ارايه نمايند 

و ضوابط  2800سرمايه گذار مكلف است در اجراي عمليات ساختماني ، مقررات ملي ساختمان ، موضوع آيين نامه  _ 11 ماده

مندرج در مجوز احداث ساختمان و ساير استاندارد هاي تاسيسات گردشگري در منطقه نمونه براساس مجوز طرح جامع مصوب را 

 . رعايت نمايد 

اين آيين نامه را هم رديف  8و 7 كليه بانكها موظفند قرارداد هاي واگذاري مربوط به تخصيص زمين موضوع مواد -12ماده 

در . اسناد رسمي پذيرفته و تسهيالت اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قرارداد هاي مزبور اعمال نمايند 

صورت تخلف سرمايه گذار در اجراي تسهيالت اعطايي بانك ها، بنا به درخواست بانك يا موسسه اعتباري و موافقت سازمان كليه 

 . حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين به بانك و يا سرمايه گذار جانشين قابل انتقال مي باشد 

 اجراي طرح ها و پروژه ها و ضوابط ساخت و ساز در سطح منطقه بر اساس طرح جامع وتفصيلي مصوب خواهد – 13ماده 

 . خواهد بود  از مراجع ذيصالح مجوز براي ساير تاسيساتو اخذ بود  و سرمايه گذار موظف به رعايت ضوابط و مقررات طرح 

تبصره : به منظور توسعه و اشتغالزايي و تشويق سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و خارج از حريم و محدوده 

شهرها ، مناطقي كه در خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني روستاهاي كشور ايجاد مي شوند، صدور مجوز احداث بنا ، گواهي 

پايان كار و عدم خالف بعهده مراجع ذيصالح خواهد بود. و سرمايه گذار از پرداخت هر گونه وجهي جهت صدور پروانه ساختمان 

 معاف مي باشد.

 

 جلب و حمايت از  سرمايه گذار خارجي و چگونگي مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون -14 ماده 

 .و آيين نامه هاي مربوط مي باشد  1380تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 

 سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در امر سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي به منظور افزايش – 15 ماده 

جمعيت حيات وحش بومي از طريق غرق هاي اختصاصي تكثير و پرورش جانوران وحشي و صدور پروانه شكارجهت حيات وحش 

 . تكثير شده، در مناطق مصوب تسريع و همكاري الزم را وفق مقررات شكار و صيد و آيين نامه اجرايي مربوط به عمل آورد 

كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند مجوز تاسيس پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري از قبيل رفاهي ، فرهنگي و – 16ماده 

ورزشي  ،خدماتي ، آموزشي ، درماني، اطالع رساني، مشاوره اي، بازرگاني و ... منظور شده در طرحهاي  جامع مصوب  مناطق نمونه 

 گردشگري را به پيشنهاد سازمان براي سرمايه گذار صادر نمايد . 



  
 

 سازمان مجاز است از محل وجوه اداره شده در اختيار، بخشي از مابه التفاوت نرخ سود وكارمزد بانكي را به –  17ماده 

منظور سهولت در تامين منابع مالي سرمايه گذاران  كه از موسسات مالي و اعتباري و بانك ها صورت مي پذيرد تامين و پرداخت 

 . نمايد 

در ...  دستور العمل اجرايي ،ضوابط و مقررات در رابطه با اداره و تعامل واحد هاي گردشگري ، خدماتي ، رفاهي و– 18ماده 

 .ي ، توسط سازمان به سرمايه گذار ابالغ مي گرددلداخل منطقه نمونه به پيشنهاد  سازمان  و تصويب شورايعا

  - اجراي طرحهاي طبيعت گردي در مناطق نمونه گردشگري كه در محدوده پاركهاي جنگلي مصوب تحت مديريت 19ماده 

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرند بر اساس نتايج 

مطالعات برنامه مديريت تفصيلي اين مناطق كه توسط سازمانهاي مذكور تهيه شده است، و در قالب  طرح مشترك في مابين 

 سازمان و سازمانهاي فوق الذكر مي رسد خواهد بود.   

مصوب  وزيران عضو شوراي  11/2/1384ك مورخ  32400ت/ 6843 اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره– 20ماده 

.  عالي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري  مي گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساير قوانين و مقررات مربوط به مناطق نمونه گردشگري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 -ساير قوانين و مقررات مربوط به مناطق نمونه گردشگري3-1

-  قوانين مرتبط بااعطاي زمين 1-3-1

در اين راستا مواد قانوني در ارتباط با اعطاي زمين، عدم تغيير كاربري زمين اعطايي، اماكن تاريخي قابل احيا تحت قوانين توسعه صنعت 

ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، آيين نامه تشكيل مناطق نمونه گردشگري و قانون برنامه چهارم توسعه ذيالً 

ارايه مي گردد. 

 23/4/1389- مصوب  طبيعي منابع و كشاورزي بخش بهره وري افزايش قانون

 و) حريم شروع مبدأ از (جديد شهرهاي و شهركها شهرها، حريم در واقع دولتي اراضي و شده ملي منابع از حفاظت منظور به ـ 8ماده         

 و مثمر درختكاري جنگلي، پاركهاي آبخيزداري، جنگل كاري چوب، زراعت از اعم سبز فضاي توسعه و عرصه ها اين به تجاوز از جلوگيري

 شيالتي، پروژه هاي و صنعتي و دارويي گياهان كشت توسعه طبيعت گردي، فعاليتهاي نظير ديگر همگن بهره برداريهاي همچنين و غيرمثمر

 اختيار در مصوب طرحهاي قالب در را مذكور مستعد عرصه هاي از انتفاع حق يا و بهره برداري حق دولت، مالكيت حفظ با است مكلف دولت

 .دهد قرار شرايط واجد متقاضيان

 براي و تعيين مزايده صورت به اول سال براي اراضي گونه اين انتفاع حق يا و بهره برداري حق بابت پرداخت قابل وجه ـ1تبصره         

 يا و بهره برداري حق وجه. مي گردد تعيين و تعديل ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك سوي از اعالمي ساالنه تورم نرخ براساس بعد سالهاي

 .گردد واريز خزانه در مربوط حساب به مالي سال هر پايان تا حداكثر طرح مجريان توسط بايد مذكور ساالنه انتفاع حق

 به پرداخت عدم يا و) جزئي يا و كلي (مصوب طرح تغيير يا و غيرمجاز كاربري تغيير يا و كلي يا و جزئي واگذاري هرگونه ـ2تبصره         

 جهاد وزارت سوي از طرح بهره برداري قرارداد طرفه يك فسخ موجب طرح، مجري سوي از ساالنه انتفاع حق يا و بهره برداري حق وجه موقع

 .مي شود كشاورزي

. مي باشد تجديدنظر قابل پانزدهم سال پايان در آن مفاد و مي گردد تعيين سال پانزده طرحها گونه اين اجراي زمان مدت ـ3تبصره         

 جهاد وزارت باشد، نموده اقدام خود تعهدات اجراء به نسبت مرتبط قوانين ساير و ماده اين مفاد مطابق طرح، مجري كه صورتي در همچنين

 .دهد قرار مذكور مجري اختيار در همچنان شده، تجديدنظر شرايط با را مذكور طرح عرصه است مجاز كشاورزي

 سال هر براي كشور سطح در ماده اين موضوع فعاليتهاي خصوص در اجراء مورد اراضي) مساحت (كل ميزان و فعاليت حجم ـ4تبصره         

 .مي گردد تعيين سنواتي بودجه هاي در

 و 26/1/1359 مصوب ايران اسالمي جمهوري حكومت در اراضي احياء و واگذاري قانوني اليحه اصالح قانوني اليحه ـ 5تبصره         

 و 1346 سال مصوب كشور مراتع و جنگلها از بهره برداري و حفاظت قانون) 31 (و) 3 (مواد و 31/2/1359 مصوب آن اجرائي آيين نامه

 ماده اين حكم از 28/2/1383 مصوب معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون) 75 (ماده و آن بعدي اصالحات

 سـال مصوب كشور مراتع و جنگلها از بهره برداري و حفاظت قانون) 3 (ماده موضوع طرحهاي ،)ضرورت صورت در (همچنين بوده مستثني



  
 

 ماده اين در مذكور مصاديق مشمول و رسيده بهره برداري مرحله به و شده واگذار قانون اين تصويب از قبل تا كه آن بـعدي اصالحات و 1346

 .بود خواهد ماده اين مفاد با انطباق قابل مي باشد،

 تهيه با مربوط، مقررات و قوانين اجراء در كشور امالك و اسناد ثبت سازمان همكاري با است مكلف كشاورزي جهاد وزارت ـ9ماده         

 و روستاها حريم رعايت با و دولتي و موات اراضي و ملي منابع بر دولت مالكيت تثبيت به نسبت نياز، مورد نقشه هاي و) كاداستر (حدنگاري

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم پنجساله برنامه پايان تا حداكثر و اقدام موازي مقررات اجراء از ناشي تداخالت رفع با همراه

 و حفاظت به نسبت كارآمد، مديريت اعمال ضمن و اخذ دولت سوي از نمايندگي به را عرصه ها مالكيت سند ايران، اسالمي جمهوري

 .نمايد اقدام مربوطه دعاوي در دادرسي هزينه هاي پرداخت بدون شده ياد اراضي و ملي منابع اعياني و عرصه از بهره برداري

 اين ابالغ تاريخ از كه متقاضياني به موات و دولتي ملي، اراضي واگذاري در دولت مالكيت قطعي انتقال قانون، اين تصويب با ـ2تبصره         

 اعياني مالكيت سند صدور لكن مي گردد لغو مغاير قوانين و بوده ممنوع مي نمايند اراضي درخواست پرونده تشكيل به شروع بعد به قانون

 قانون اصالحي) 33 (ماده اصالح قانون در مندرج نظارت هيأت تأييد و طرح كامل اجراء از پس و مصوب طرح در شده پيش بيني احداثي

 مذكور اراضي از بهره برداري و بوده بالمانع نظام، مصلحت تشخيص مجمع 9/4/1386 مصوب كشور مراتع و جنگلها از بهره برداري و حفاظت

 .مي باشد مجاز مصوب، طرح قالب در و انتفاع حق يا و بهره برداري حق اجاره، صورت به

تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري  نحوه  آيين نامه   اصالحيه9 و 7، 6 مواد  )1

 به آيين نامه اجرايي مناطق نمونه گردشگري در همين كتابچه مراجعه شود.

 آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، تجهيز، درجه بندي و 2 :الحاق يك تبصره به ماده 4/2/89 مورخ 22993/44320مصوبه شماره  )2

مراجع استعالم موظفند ظرف يك ماه به : 2/3/1368ه مورخ 141/ت7408نرخ گذاري تاسيسات گردشگري موضوع تصويب نامه شماره 

استعالم هاي انجام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پاسخ دهند. عدم ارايه پاسخ در فرصت تعيين 

 شده به منزله موافقت با اجراي طرح است.

 اجتماعي و فرهنگي، به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي شود به – (بند ز) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي )114ماده 

منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه گذاري و بخش خصوصي داخلي و 

خارجي صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي ، فرهنگي را ايجاد نمايد . بناها و اماكن قابل احيا به استثناي نفايس ( امالك و 

 خارج است . 1/6/1366) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 115اموال ) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (

اساسنامه صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي : 

 وظايف و اختيارات صندوق به شرح زير است : )4ماده 

الف ) تشويق ، هدايت و حمايت از فعاليتهاي قانوني سرمايه گذاران  

ب ) تعيين كاربري و اعطاي مجوز بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 

ت )  اعطاي تسهيالت حمايتي به بهره برداران  

ث ) انجام ساير امورمرتبط با توسعه و تقويت احياء و بهر ه برداري اماكن تاريخي با رعايت قوانين و مقررات مربوط    



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قوانين مرتبط با تسهيالت بانكي داخلي و خارجي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
كي داخلي و خارجي 2-3-1 سهيالت بان - قوانين مرتبط با ت

تسهيالت بانكي داخلي و خارجي  

مواد قانوني ذيل تسهيالت بانكي داخلي و خارجي مربوط به سرمايه گذاري تحت قوانين توسعه ايرانگردي و جهانگردي ، قانون برنامه چهارم 

و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشند. 

 ) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي  5ماده 

بانكها موظفند جهت تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه ايجاد و توسعه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي ، تسهيالت 

بانكي را به نرخ صنعتي تامين و پرداخت نمايند. 

 :   توسعهقانون برنامه چهارم

) ( رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني) 1ماده 

 درصد) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين 50بند د) به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل پنجاه درصد( 

بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليد و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي،حمل ونقل، خدمات ( از جمله گردشگري و ....) فناوري اطالعات و 

مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي ñخدمات فني 

داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيالت با تضمين كافي استفاده نمايد 

  27/11/1380) به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 29/8/1384) قانون الحاق (مصوب 24 ماده 

     به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي،افزايش اشتغال ، فراهم شدن زمينه هاي سرمايه گذاري در          تاسيسات 

گردشگري با تاكيد برمناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافت هاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي 

و گردشگري براساس قرارداد هاي منعقد شده با بانك ها و موسسات اعتباري دولتي و غيردولتي ، تسهيالت الزم را به سرمايه گذاران بخش 

غيردولتي پرداخت نمايد. 

) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  21ماده 

به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث 

فرهنگي كه امكان استفاده از كمك هاي مالي سازمان هاي فرهنگي بين المللي و خارجي وجود دارد شرايط الزم را براي حضور و همكاري آنها 

فراهم نمايند. 

 

 

 

 



  
 

 

 

) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  11ماده 

 درصد) از مجوزهاي استفاده از منابع مالي 10 براي مدت ده سال همه ساله تا ده درصد( 1383دولت مكلف است در صورت وجود تقاضا از سال 

خارجي (فاينانس) مذكور در برنامه هاي توسعه يا قوانين بودجه ساالنه را به اجراي طرح هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و 

ملي و ايجاد تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از جمله مراكز اقامتي و پذيرائي، حمل و نقل و ساير طرح هاي مرتبط توسط بخش هاي غيردولتي 

اختصاص دهد. 

تبصره : اطالق اين ماده شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از منابع خارجي نخواهد بود . 

 - قوانين مرتبط  با معافيتها در عوارض ، مالياتها و گمرك3-3-1

عوارض و ماليات ها و گمرك 

برخي مواد قانوني مرتبط با عوارض و مالياتهاي گمرگي مربوط به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي تحت قانون توسعه صنعت ايرانگردي و 

جهانگردي و آيين نامه اجرايي آن و قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل ارايه مي گردد. 

) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 8ماده 

كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي ، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تاسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق ، عوارض ، ماليات ، وام 

بانكي و غيره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستور العمل هاي بخش صنايع مي باشند. 

) 15/4/1373) آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ( مصوب 12ماده 

 تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تاسيسات مشابه از جمله موسسات داخل تاسيسات جهانگردي از نظر الف)

پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه زمين 

براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت كنند . 

ساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و  را عوارض مقرر را ب گردي  گردي و جهان ران سات اي ربناي تاسي راي افزايش زي تبصره : شهرداريها موظفند ب

دريافت كنند . 

 تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي ودفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه هاي سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه ب)

هاي بخش صنايع است و دستگاههاي ذيربط موظفند هزينه هاي مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، كاربري محل و ميزان مصرف براساس تعرفه 

بخش صنعت محاسبه و دريافت كنند. 

 

 

 

 



  
 

 

 

ستقيم  132: ماده 3تبصره   قانون مالياتهاي م

%) ماليات 50كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هر سال از پرداخت پنجاه درصد(

متعلق معاف هستند.  

ستقيم  132: ماده 1تبصره  اصالحيه قانون مالياتهاي م

 سال مشمول معافيت 10 كيلو متري مركز استان احداث مي شود از تاريخ بهره برداري به مدت 30طرحهاي گردشگري كه در خارج از شعاع 

مالياتي اين ماده و اصالحات بعدي آن مي باشند .   

ستقيم 139بند ح : ماده   قانون مالياتهاي م

آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسالمي، تحقيقات فرهنگي، علمي ، ديني، فني، 

اختراعات، اكتشافات، تعليم وتربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصالها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسالمي و 

مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، 

كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط براين كه در آمد و 

هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف است. 

 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 38بند ج: ماده 

كاالي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و 15/2/1387 مورخ 155/1/872 بنا به پيشنهاد شماره 1/8/1387هيئت وزيران در جلسه مورخ 

) قانون برنامه چهارم توسعه 1گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند (د) ماده (

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 1اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران وبند(د) ماده(

كل كشور تصويب نمود:  1387) ماده واحده قانون بودجه سال 6 وبند(– 1383 مصوب –اسالمي ايران 

) ماده واحده قانون بودجه سال 6) ريال از محل منابع ارزي موضوع بند(15ر000ر000ر000ر000 معادل ارزي مبلغ پانزده هزار ميليارد ( )1

 به عنوان سپرده به طور مساوي در اختيار بانكهاي توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن قرار مي گيرد. 1387

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است بالفاصله پس از ابالغ اين تصويب نامه در حدود موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به  )2

ابالغ سهميه بانكهاي عامل اقدام نمايد . 

 تسهيالت اعطايي از محل منابع موضوع اين تصويب نامه براي تامين مالي طرحهاي انتفاعي بخش گردشگري و توسعه صادرات كاالهاي  )3

صنايع دستي حداكثر معادل هشتاد در صدكل هزينه سرمايه گذاري طرح خواهد بود و متقاضي موظف است حداقل بيست در صد از هزينه 

كل طرح را از محل عرصه و اعيان محل اجراي طرح در طول مدت اجراي طرح به عنوان سهم آورده خود تامين كند . 

 دوره استفاده از تسهيالت موضوع اين تصويب نامه براي سرمايه گذاري حسب تشخيص بانك عامل چهارسال، دوره تنفس يك سال ودوره  )4

باز پرداخت هفت سال خواهد بود. 

مجموع دوره هاي ساخت، تنفس وباز پرداخت به تشخيص بانك عامل از ده سال تجاوز نخواهندكرد . 

 تسهيالت موضوع اين تصويب نامه صرفاً براي تامين بخشي از هزينه هاي ارزي سرمايه گذاري در طرحهاي بخش گردشگري و توسعه  )5

صادرات كاالهاي صنايع دستي كه توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها به تائيد بانك عامل رسيده باشد، پرداخت خواهد شد . 

  مسئوليت كامل وصول  تسهيالت پرداختي و واريز آن بانك عامل ميباشد . در صورت تاخير گيرنده تسهيالت در باز پرداخت اقساط در  )6

 هيئت امناي 16/5/1386) قانون برنامه ، مصوب 1) بند (ج) شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت موضوع بند (د) ماده(7سررسيد ، مطابق جزء (

حساب ذخيره ارزي با متقاضي رفتار خواهد شد . 

 بانك عامل موظف است پس از بررسي و تائيد توجيه مالي و اقتصادي و فني طرح هاي معرفي شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي ،  )7

صنايع دستي و گردشگري نسبت به اخذ تائيد فني و اقتصادي طرحها از سازمان مذكور اقدام نمايد. تائيد سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

دستي و گردشگري نافي وظايف و اختيارات بانك عامل درخصوص بررسي توجيه پذيري طرحهاي متقاضي دريافت تسهيالت نخواهد بود. 

 بانكهاي عامل موظفند گزارش عملكرد تسهيالت موضوع اين تصويب نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي  )8

رييس جمهور ، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران وسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال نمايند . 

 تمام متقاضيان بخش غير دولتي براي استفاده از اين تسهيالت، موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و  )9

- در چارچوب اجرايي كه توسط 1375 مصوب –صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات 

كميسيسون اقتصاد هيئت وزيران تنظيم خواهد شد، مي باشند. 



  
 

 بانك عامل بايد ظرف چهل و پنج روز طرحهاي ارسالي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را مورد بررسي توجــيه فني،  )10

اقتصادي و مالي قرارداده و نتيجه آن را به سازمان مذكور ( در صورت عدم پذيرش طرح با ذكر داليل ) اعالم نمايد . 

 ساير مواردي كه در اين تصويب نامه مورد اشاره قرار نگرفته است ، تابع ضوابط باز پرداخت تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي )11

) و دستور العمل شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي ( مصوب 10/6/1387ك مورخ 36212ت /93609( موضوع تصويب نامه شماره 

هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ) خواهد بود . 16/5/1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خارجييقوانين مرتبط با سرمايه گذار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي - 3-3-1

 

قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي 

 تعاريف  –فصل اول 

 اصطالحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد: )1ماده 

 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي  قانون )

اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني كه با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري سرمايه گذار خارجي)

) را اخذ نموده باشند. 6موضوع ماده (

 انواع سرمايه اعم از نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زيـــــر مي گردد: سرمايه خارجي)

 وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي الف)

ايران باشد، به كشور وارد مي شود. 

 ماشين آالت و تجهيزات ب)

 ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي ج)

 حق اختراع، دانش فني، اسامي و عالئم تجاري و خدمات تخصصي  د)

 سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي )ه

 ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت  و)

ا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري ي بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد سرمايه گذاري خارجي)

) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود . 6: مجوزي كه برطبق ماده (مجوز سرمايه گذاري

) قانون تشكيل وزرات امور اقتصادي و دارايي 5 سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده(سازمان:

  24/4/1353مصوب

) اين قانون  6 هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (هيات )

 

 

 

 

 



  
 

 شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي  –فصل دوم 

 پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و )2ماده 

آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط صورت پذيرد: 

 موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود . الف)

 موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخالل در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني برسرمايه گذاريهاي ب)

داخلي نشود. 

 متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه گذاران خارجي نباشد .يا، منظور از امتياز، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را ج)

در موقعيت انحصاري قرار دهد . 

 سهم ارزش كاال و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كاال و خدمات عرضه شده در بازار د)

%) بيشتر نخواهد بود 35%) و در هر رشته ، از سي و پنج درصد (25داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد(

. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران برسد. سرمايه گذاري 

خارجي جهت توليد كاال و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است . 

 كماكان به قوت خود باقي مي باشد . تملك هر نوع زمين به هرميزان به 16/3/1310تبصره: قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 

نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.  

 سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيالت و حمايت هاي اين قانون برخوردارند . اين )3ماده 

سرمايه گذاري ها به دو طريق زيرقابل پذيرش هستند: 

 سرمايه گذاري خارجي، در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي( مشاركت مدني، بيع متقابل، ساخت ، بهره برداري و واگذاري)كه الف)

برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا 

شركتهاي دولتي نباشد. 

شده   ك ن ستهل رآن م رداري و واگذاري) مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب ب ع روشهاي ( ساخت ، بهره ب تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضو

سبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .  كانه ن عمال حق مال است ، ا

 سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسالمي ايران حسب مورد، منوط به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي باشد، )4ماده

سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي گردد. 

 مراجع ذيصالح  –فصل سوم 

 سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي )5ماده

مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوط از جمله پذيرش ،ورود، به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن 

سازمان تسليم گردد. 



  
 

) م هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست 5 به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست هاي موضوع ماده ()6ماده

معاون وزير امور اقتصادي و دارائي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجي، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 

 ذيربط تشكيل مي گردد . در ارتباط با يكشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و حسب مورد معاونين وزارتخانهها

درخواست پذيرش، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد. به هنگام پذيرش 

) اين قانون مي باشد. 2سرمايه گذاري خارجي هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (

آنها همراه با نظر خود  خ دريافت  زده روز از تاري سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پان تبصره : 

ع رسيدگي و تصميم نهايي خود  خ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضو كماه از تاري درهيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت ي

عالم نمايد.  را كتباً ا

 

 به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري خارجي در كشور، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت )7ماده

امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، گمرك 

جمهوري اسالمي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام 

االختيار با امضاي باالترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوط در 

آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند. 

 تضمين و انتقال سرمايه خارجي –فصل چهارم 

 سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيالتي كه براي سرمايه گذاريهاي داخلي موجود است )8ماده 

بطور يكسان برخوردار مي باشند . 

 سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني، به روش )9ماده

غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بالفاصله از سلب مالكيت  

سليم شود. 1تبصره  كيت يا ملي شدن به هيات ت سال پس از سلب مال ك سارت وارده بايد حداكثر در مدت ي : تقاضاي جبران خ

ساس ماده (2تبصره  را كيت يا ملي شدن ب  ) اين قانون حل و فصل خواهد شد .19:اختالف ناشي از سلب مال

 واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه )10ماده

گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار 

 اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خود بود.

 

 مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي –فصل پنجم 

 سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد: )11ماده

وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود  ) الف 



  
 

وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوطه به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد . ) ب

 اقالم غير نقدي پس ازطي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصالح .  ج)

آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد . رتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در   تبصره : ت

 

 نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقاالت ارزي و صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ )12ماده 

رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مالك خواهد بود . 

 اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد )13ماده 

از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود . 

 سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و )14ماده 

دارايي قابل انتقال به خارج است . 

 پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيالت مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع ، دانش )15ماده 

فني ، كمك هاي فني و مهندسي ، اسامي و عالئم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات 

هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارجي ميباشد. 

) قانون قابل اجرا است . 3) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (15)و(14)،(13 انتقاالت موضوع مواد()16ماده 

) به روش هاي زيرميسر است : 15)و(14)،(13 تامين ارز براي انتقاالت موضوع مواد()17ماده 

 خريد ارز از نظام بانكي  الف)

 از محل ارز حاصل از صدور محصوالت توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده ب)

است . 

صادرات كاالهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد.  ج)

ك يا تركيبي از روش هاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج مي گردد. 1تبصره  كارگيري ي : ب

ع بند (ب) ماده (2تبصره ـمنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه 3: در مورد سرمايه گذاري هاي موضو ـ ) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب م

ساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد. حدود  هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اق

تعهدات قابل پذيرش، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد. 

ع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير 3تبصره ك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معدل ارزي وجوه قابل انتقال موضو - بان

 . امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قراردهد

-چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند(ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد . 4تبصره

 خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد ، از شمول )18ماده 

كليه قوانين و مقررات ارزي و صادراتي و واردات مستثني مي باشد. 



  
 

 حل و فصل اختالفات  –فصل ششم 

 اختالفات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و )19ماده 

فصل نگردد، در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري، با دولت متبوع 

سرمايه گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد . 

 مقررات نهايي  –فصل هفتم 

 دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال )20ماده 

حسب مورد براي سرمايه گذاران ، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون 

و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. 

ر امور اقتصادي و دارايي حل وفصل مي شود .  تبصره: موارد اختالف بين سازمان و دستگاههاي اجرائي با نظر وزي

 سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي، فرصت هاي )21ماده 

سرمايه گذاري ، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطالعات كه در اختيار آن سازمان قراردارد فراهم نمايد. 

 كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه )22ماده 

اطالعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قراردهند تا اين سازمان 

براساس ماده فوق عمل نمايد. 

 وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع )23ماده 

اين قانون را به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. 

 و آئين نامه ñ 7/9/1334 مصوب ñ از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي )24ماده 

اجرايي آن لغو گردد . سرمايه هاي خارجي كه قبالً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. 

 لغو يا تغيير مي يابد كه لغو ويا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده يمفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي درصورت

باشد . 

 آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دوماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . )25ماده 

قانون فوق مشتمل بربيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزارو سيصدو هشتاد مجلس 

) در جلسه روز شنبه 17) ماده (2) و تبصره (3) ، بند (ب) ماده (2)، بندهاي (ج)و (د) ماده (2)و(1شوراي اسالمي تصويب و صدور مواد (

 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .  4/3/1381مورخ 

 

 

 

 



  
 

 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 
) قانون تشويق و 25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1381.5.23 مورخ 29778 بنا به پيشنهاد شماره 1381.6.24 هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:1381حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 
  

  آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 

  فصل اول - تعاريف
) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد.  1  كليه اصطالحات و عباراتي كه در ماده (-1  ماده

 ساير اصطالحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد:  
 الف - آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.  

ب - بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.  
ج - بخش غيردولتي: بخش هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.  

) قانون درمحل سازمان تشكيل مي گردد.  7 د - مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه دراجراي ماده (
 ه شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي ( بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات و- مؤسسه حسابرسي: اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به 

فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند.  
مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون « استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صالح 

 وسازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي شود.  1372به عنوان حسابدار رسمي» مصوب
 

   فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش
 سرمايه گذاري هاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسالمي ايران براساس قانون پذيرفته مي شود، از تسهيالت و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين -2  ماده

گونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است.  
 پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است. جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگي ها و -3 ماده 

تسهيالت قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعالم مي گردد.  
 الف - سرمايه گذاري مستقيم خارجي  

ب - سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي « ساخت، بهره برداري و واگذاري»، « بيع متقابل» و « مشاركت مدني»  
) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگي ها و تسهيالت مشترك و يا خاص، به شرح زير 3 روش هاي موضوع ماده (-4ماده 

مي باشند:  
 الف - ويژگيها و تسهيالت مشترك :  

- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.  1
- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.  2
- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست .  3
- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.  4
- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كاالبه ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.  5
- آزادي صادرات كاالي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات، كاالي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از 6

طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.  
ب - ويژگيها و تسهيالت خاص:  

- سرمايه گذاري مستقيم خارجي :  1
- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.  1-1
- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.  1-2
- سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:  2
- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط 2-1

دولت تضمين مي شود.  
- در روش هاي « ساخت، بهره برداري و واگذاري» و « مشاركت مدني»، خريد كاالو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي 2-2

كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كاالو خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.  
  اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري دركشور، به منظور برخورداري از تسهيالت و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليت هاي اقتصادي -5 ماده 

و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه دهند.  
 سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبالً درايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از -6  ماده



  
 

پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها 
 سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.  "كال

 سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار  -7  ماده
مي گردد، مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي 

مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.  
) قانون را بررسي و احراز 2 ماده (" د"هيأت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند- 8ماده 

مي نمايد.  
 الف - مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كاالو خدمات، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي 

درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد.  
ب - آمارهاي رسمي مراجع ذي صالح درخصوص ارزش كاالو خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي 

وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيأت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد.  
ج - تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود.  

 اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كاالو خدمات عرضه شده در بازار "ج" و"ب"،" الف" د- ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي 
داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كاالو خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و در صورت تصويب طرح، 

مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.  
 تبصره - تغييرات در سهم ارزش كاالها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات درارزش كاالها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه درزمان صدور 

مجوز سرمايه گذاري مالك تصميم گيري هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.  
 حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه " ساخت، بهره برداري و واگذاري" انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي -9  ماده

در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود.  
، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تأييد " ساخت، بهره برداري و واگذاري"- در قراردادهاي10  ماده

هيأت قابل انجام است.  
- درمورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كاالو خدمات توليدي است و همچنين درمواردي كه كاالوخدمات توليدي طرح 11  ماده

مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كاالو خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات 
قانوني تضمين نمايد.  

 
   فصل سوم - نظام پذيرش

-  سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري 12  ماده
خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي 
مشترك با مؤسسات و سازمان هاي بين المللي ذي ربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر 

عهده دارد.  
- هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج 13  ماده

سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.  
) قانون مي باشند و جلسات هيأت با حضور حداقل سه نفراز اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با 6- اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (14  ماده

حداقل سه رأي موافق اتخاذ مي گردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذي ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد،  تصميمات با اكثريت آرا 
صورت مي پذيرد.  

- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي الزم و 15  ماده
اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي ربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مي نمايد. عدم اعالم نظر 

وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعالم، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. براساس تصميم متخذه كه قبالنظر موافق 
سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.  

 تبصره - مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر 
طرح سرمايه گذاري، خواهد بود.  

 
   فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

- به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري 16  ماده
خارجي درمحل سازمان تشكيل ونمايندگان دستگاه هاي ذي ربط درآن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذي ربط 

خواهد بود.  
- وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسالمي ايران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت 17  ماده

صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي 
اجرايي كه وزير اموراقتصادي ودارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام االختيار خود را با امضاي باالترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند.  

 نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه 



  
 

سرمايه گذاران، با اعالم سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.  
- نمايندگاني كه ازطرف دستگاه هاي ذي ربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. 18  ماده

دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسؤوليت ها و اختيارات نماينده را به 
كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابالغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسؤوليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف 

نماينده در مركز تسهيل گردد.  
- دستگاه اجرايي ذي ربط، به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا عالوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان 19  ماده

ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد.  
 در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.  

 -  وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي شود:20  ماده
- اطالع رساني و ارايه مشورت هاي الزم به سرمايه گذاران خارجي.  1 
- انجام هماهنگي هاي الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعالميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به 2

آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذي ربط قبل ازصدور مجوز سرمايه گذاري.  
- انجام هماهنگي هاي الزم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.  3
- انجام هماهنگي هاي الزم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و 4

خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.  
 با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي.   - انجام هماهنگي هاي الزم توسط نمايندگان دستگاه ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي ربط آنها در ارتباط5
- مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد.  6
 

   فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
- ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير مي باشد: الف - سرمايه نقدي  21  ماده

) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك 11 ماده (" الف"- وجوه نقدي ارزي موضوع بند1
توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار مي گيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح 

موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.  
) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نمي شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا 11 ماده ("ب"- وجوه نقدي ارزي موضوع بند2

طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.  
 اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها وسفارشات خارجي مربوط 

به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.  
 تبصره - شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ 

تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.  
) قانون مي باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به 1 ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (" د" و "ج"، "ب"ب - سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي 

ترتيب زير است:  
 فوق ( شامل ماشين آالت، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) "ج" و "ب"- در مورد اقالم سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي1

وزارت بازرگاني پس از اعالم موافقت سازمان با ورود اقالم سرمايه اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعالم مراتب به گمرك ذي ربط جهت ارزشيابي و ترخيص 
اقالم وارده اقدام مي نمايد.  

 ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقالم وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينه هاي 
حمل ونقل و بيمه، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد.  

 درصورت وجود اختالف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي گمرك مالك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت 
شركت ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.  

- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقالم سرمايه اي غيرنقدي 1 تبصره 
خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن اساس عمل نمايند.  

- گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آالت وتجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.  2 تبصره 
- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت 3 تبصره 

منطبق نمي باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش آن قسمت از كاالي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.  
) قانون ( شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و عاليم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي هاي الزم، 1 ماده (" د"- در مورد اقالم سرمايه اي موضوع بند 2

گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي نمايد و وجوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيأت تهيه و به 
تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.  

 
   فصل ششم - مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه اي

-  كليه درخواست هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو 22  ماده
جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد.  



  
 

 اين گونه انتقاالت پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد مي كند، ميسر است.  
) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي، از 3 ماده (" الف"- انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاري هاي بند 23  ماده

طريق صدور كاالي مجاز صورت مي پذيرد.  
) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصوالت توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه 3 ماده ("ب" خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه گذاري هاي موضوع بند

اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كاالهاي مجاز انجام مي پذيرد.  
 هيأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط 

در هر مورد را صادر مي كند.  
) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات، به نظر هيأت تأمين ارز براي انتقاالت مورد نظر، ميسر و ضروري 3 ماده ("ب" تبصره - در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند

تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تأمين مي گردد.  
) قانون گردد، مجوز مذكور درحكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل 17 ماده ("ج" و يا "ب"- چنانچه مجوزسرمايه گذاري معطوف به بند 24  ماده

از صادرات خود را دريك حساب اماني نزد يكي از بانك هاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و درحد مصارفي كه درمجوز سرمايه گذاري تعيين شده است، مستقيماً از آن برداشت 
و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد.  

 هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است.  
 درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطالع سازمان برساند.  

 - ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي درحدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از شمول هرگونه مقررات محدود كنند صادرات و مقررات ارزي ازجمله 25  ماده
سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد، معاف مي باشد.  

- درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه 26  ماده
محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و درمقابل تأمين معادل 

ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كاالهاي مجاز نمايند.  
- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله مي شود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري 27  ماده

اسالمي ايران ارز الزم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.  
-  هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون 28  ماده

خارج مي گردد.  
 استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير مي باشد.  

) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه گذاري 15) و (14)، (13-  سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد(29  ماده
خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.  

) قانون را به وزيران عضو شوراي 17) ماده (2) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (138-  دولت با رعايت اصل (30  ماده
عالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد.  

 هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي 
عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.  

 مالك تصميم گيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است.  
) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.  19 تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (

- هرگاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايدو به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به 31  ماده
سرمايه گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين 

) قانون رعايت شده باشد.  10) و يا (4جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (
 

   فصل هفتم - مقررات عمومي
 - سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابالغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيأت تعيين مي گردد، 32  ماده

مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد، بنمايد.  
 درصورتي كه سرمايه گذار درطي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه داليل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز 

سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.  
%) در مالكيت خودرا به اطالع هيأت برساند.  30-  سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت وتغييرات بيش از سي درصد (33  ماده
-  در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز 34  ماده

مي باشد.  
- دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، 35  ماده

صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.  
 وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:  

 الف - وزارت امورخارجه با تأييد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي هاي جمهوري اسالمي 
ايران در خارج از كشور ابالغ نمايد.  

ب - افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و ارايه تأييديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد 



  
 

نمايند.  
 تمديد اقامت به صورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.  

) قانون، در حدود اطالعاتي است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشاربودن 21-  مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطالعات موضوع ماده (36  ماده
اطالعات به عهده هيأت است.  

 - سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره اي مؤسسات حسابرسي عضو 37  ماده
جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.  

- كليه مقررات مذكور در تصويبنامه هاي هيأت وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد، از تاريخ الزم االجرا شدن اين آيين نامه لغو 38  ماده
 مي گردد.

 
  محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل مختلف صدور موافقت نامه تأسيس 

مناطق نمونه گردشگري 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

مراحل  مختلف صدور موافقت نامه تأسيس مناطق نمونه گردشگري  -2

 

فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار   ∗

ارائه در خواست كتبي سرمايه گذار به معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  استان.  ∗

در استان با برگزاري جلسه كارگروه گردشگري استاني، طرح اوليه، سوابق و تجربيات سرمايه گذار در زمينه تأسيسات گردشگري  ∗

همچنين توانمندي مالي و مديريتي ايشان مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از اخذ تصميم نهايي، سرمايه گذار جهت صدور موافقتنامه 

 به دفتر مناطق نمونه گردشگري در مركز معرفي ميگردد .

(شايان ذكر است در صورتي كه منطقه نمونه اي بيش از يك سرمايه گذار متقاضي داشته باشد ، انتخاب سرمايه گذار داراي اولويت با توجه 

به سوابق اجرايي ، توان مالي و... بر عهده سازمان استاني مي باشد.) 

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده: ∗

 يك نسخه از طرح اوليه منطبق بر شرح خدمات طرح اوليه الف)

 معرفي نامه استان يا صورتجلسه كار گروه گردشگري استان مبني بر تائيد سرمايه گذار  ب )

 معرفي مشاور ذيصالح (داراي رتبه برنامه ريزي فضايي و يا معماري و شهرسازي از معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري)  ج)

پس از تهيه متن موافقتنامه به نام سرمايه گذار و امضاء ظهر آن توسط ايشان پاراف هاي الزم از مسئوالن ذيربط اخذ شده و در نهايت  ∗

موافقتنامه به امضاء رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگـــري مي رسد. 

 3 و طرحها به عنوان نماينده سازمان وسرمايه گذار متقاضي در يپس از صدور موافقتنامه تأسيس، قراردادي ميان معاون سرمايه گذار ∗

نسخه منعقد ميگردد . 

در اين مرحله سرمايه گذار مي بايد يك نسخه از قرارداد منعقده خود با مهندسين مشاور طرح را نيز جهت  تكميل پرونده به دفتر  ∗

مناطق نمونه گردشگري ارائه نمايد . 

پس از انجام اين مراحل، سرمايه گذار موظف است، ظرف مدت تعيين شده در موافقتنامه تأسيس، نسبت به تهيه طرح جامع ( توسط  ∗

 مشاور ) اقدام نمايد .

 

 

 

اگر سرمايه گذار در طول مدت تعيين شده در موافقتنامه تأسيس بنابر داليل موجه موفق به ارائه طرح جامع نگردد ميتواند با تشريح  ∗

 داليل تاخير، تقاضاي تمديد مهلت موافقتنامه را نمايد. درصورت عدم ارائه داليل و تأييد دفتر، موافقتنامه مذكور باطل ميشود.



  
 

سرمايه گذار موظف است پس از تصويب طرح جامع در مراجع ذيربط و شروع عمليات اجرايي، گزارش پيشرفت فيزيكي كار خود را  ∗

  ) ارسال نمايد.81ماهانه به دفتر مناطق نمونه گردشگري در قالب فرم هاي نظارتي مربوطه( صفحه

 

فرآيند تصويب مناطق نمونه گردشگري 
 

 
           

ارايه درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي به معاونت سرمايهگذاري 
و طرحهاي استان مربوطه و يا مركز 

 
تصويب در كارگروه گردشگري استان با توجه به مطالعات امكان 

سنجي 
 

ارسال صورتجلسه كارگروه گردشگري استان و مدارك طرح به دفتر 
مناطق نمونه 
 

ارسال صورتجلسه به انضمام پيشنهاد تقديمي به هيئت محترم 
دولت با امضاي رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي و صنايع 

 دستي و گردشگري
 

تصويب منطقه توسط هيئت محترم وزيران 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

فرآيندصدور موافقتنامه تأسيس مناطق نمونه گردشگري 
 

 
 فعاليتها  زمان الزم به روز

   

فراخوان رسمي  -----------درخواست سرمايهگذار  

  
ك هفته ي

 

ارزيابي و بررسي درخواست سرمايه گذار ظرف مدت يك هفته 
  

چهارده 
روز 

ارائه طرح اوليه توسط سرمايه گذار و تصويب آن در كارگروه گردشگري و يا كميته جذب سرمايه گذاري 
استان 

  

معرفي سرمايه گذار به معاونت سرمايه گذاري و طرح هاي استان  ك روز ي

   

 سه روز 
ارايه اسناد و مدارك از جمله طرح اوليه، معرفي مشاور ذيصالح، صورتجلسه كارگروه گردشگري استان 

، قرارداد با سازمان و تكميل فرم موافقتنامه تأسيس از  و نقشه محدوده منطقهمبني بر تصويب طرح اوليه
سوي استان 

   

ارسال به دفتر مناطق نمونه گردشگري  دو روز 

   

بررسي شرايط و مستندات استان در دفتر مناطق نمونه گردشگري   روز كي

   

صدور موافقتنامه تأسيس به امضاء رياست سازمان   

   

تهيه طرح جامع توسط مشاور سرمايهگذار   ماه رچها

   

 ارائه طرح جامع از سوي سرمايه گذار  

   

 بررسي و ارزيابي طرح از سوي مشاور عامل چهارم سازمان ك هفته ي

   

، مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي و  استان جهت طرح در كارگروه گردشگرياداره كلارسال به   
 توسعه استان

   

   و  مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استانتصويب طرح جامع در كارگروه گردشگري استان
 سازمان يارايه مستندات به معاونت سرمايهگذاري و طرحها

   

   

ابالغ به استان براي تهيه طرح تفصيلي و اجرايي   ك روزي

   

آغاز عمليات اجرايي توسط سرمايهگذار   

   

ارايه گزارش از طرف سرمايهگذار بهصورت ماهانه به دفتر مناطق نمونه گردشگري و سازمان استان   

 
                              پس از تصويب طرح در استان و يا تملك زمين، سازمان مي تواند سرمايه گذار را براي اخذ استعالمها و پشتيبانيهاي الزم 

به دستگاههاي اجرايي و ..... معرفي نمايد. 



  
 

 

 فرم مدارك الزم جهت صدور و اعطاي موافقت نامه تأسيس
 
 
 �) طرح اوليه منطبق با شرح خدمات دفتر مناطق نمونه     1
 

 �) صورت جلسه كارگروه گردشگري استان        2
 

 �) اساسنامه شركت    3
 
 �) نقشه محدوده منطقه بر اساس دستورالعمل مربوطه4
 ) موافقت نامه هاي ديگري كه به نام اين سرمايه گذار صادر گرديده است:5

 الف)   .......................................................................................................................................................................
 ب) ...........................................................................................................................................................................
 ج) ............................................................................................................................................................................

 
 ) موافقت نامه هاي ديگري كه به نام يكي از اعضاء هيئت مديره اين شركت صادر گرديده است: 6

 الف) ..........................................................................................................................................................................

 ب) ............................................................................................................................................................................

 ج) .............................................................................................................................................................................
 

 �) معرفي مشاور ذي صالح      7
 الف) گواهي نامه صالحيت مشاور  (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

 ب) قرارداد با مشاور داراي  رتبه برنامه ريزي و فضايي يا  شهرسازي 
 ج) برنامه زمان بندي و اجراي مطالعات طرح بعد از صدور موافقت نامه تأسيس 

 
 �) تكميل فرم اعالم آمادگي     8
 

 �) مستندات و سوابق سرمايه گذار (مدارك مربوط به واگذاري يا مالكيت اراضي)     9
 

 �) قرارداد با سازمان    10
 
 

 محل امضاء: كارشناس صدور موافقت نامه
 
 

 محل امضاء: كارشناس مطالعات 
 

 
 
 

 



  
 

 

                         

تاريخ    :                                رياست جمهوري                

       سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري     شماره    : 

                

موافقتنامه تأسيس مناطق نمونه گردشگري 

 

منطقه                                  : 

سطح منطقه                        : 

سرمايه گذار                       : 

شماره مجوز هيئت دولت  : 

           : موقعيت جغرافيايي

 31194/ت 28063 » قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مصوبه شماره 8 «        به استناد ماده 

  هيئت محترم وزبران و بر اساس آئين نامه اجراييدنحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري و دستورالعمل اجرايي آن، 26/5/83ته

 از تاريخ صدور اين  » ماه4 «را ظرف مدت طرح جامع منطقه نمونه گردشگري جنابعالي موظف هستيد با رعايت مفاد ظهر اين موافقتنامه 

( دفتر مناطق نمونه گردشگري) جهت بررسي و تصويب ارائه نمائيد. صدور مجوز معاونت سرمايه گذاري و طرحهاي سازمان  موافقتنامه تهيه و به 

» دستورالعمل اجرايي مي باشد. 6«شروع عمليات اجرايي منوط به رعايت كليه مفاد قرارداد منعقده في مابين و به ويژه ماده 

 

                     حميد بقايي

         معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان          

 

رونوشت:  

 جهت استحضار  و طرحها        جناب آقاي -------- معاون محترم سرمايه گذاري

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ------- جهت اطالع و پيگيري مدير كل محترم        جناب آقاي -------- 

        مدير كل محترم دفتر حوزه رياست جهت اطالع 

مناطق نمونه گردشگري جهت اقدام دفتر         مدير كل محترم 

 

 

 

 

 



  
 

ظهر موافقتنامه 

) دارنده موافقتنامه تأسيس موظف است با معرفي سازمان نسبت به اخذ مجوز هاي الزم از دستگاه ها و ارگان هاي ذيربط شخصاً اقدام 1

نمايد. 

) دارنده موافقتنامه تأسيس موظف است جهت تهيه طرح جامع و تفصيلي منطقه نمونه گردشگري نسبت به معرفي شركت مهندسي 2

 طرح جامع منطقه كه شامل برآورد ريالي و زمانبندي كليه فعاليت هاي چهار ماهمشاور ذيصالح به سازمان اقدام و حداكثر ظرف مدت 

پيش بيني شده در طرح مي باشد را ضمن رعايت كليه ضوابط  ومقررات ملي ساختمان تهيه و به سازمان تسليم نمايد. عمليات اجرايي 

منطقه پس از تاييد طرح جامع توسط سازمان و ساير مراجع قانوني مجاز خواهد بود. 

) دارنده موافقتنامه تأسيس با هماهنگي مشاورو مجري طرح موظفند هر ماه گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي فعاليت ها را برمبناي 3

زمانبندي طرح به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارائه نمايد. 

 ) اين موافقتنامه هيچگونه انحصاري براي دارنده آن به هرشكل ممكن ايجاد نمي نمايد و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 4

گردشگري در رد يا قبول درخواستهاي مشابه در منطقه نمونه مختار است. 

) نقل و انتقال اين موافقتنامه بدون موافقت كتبي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور ممنوع و غيرقانوني مي باشد. 5

) اين موافقتنامه تأسيس سند رسمي دولتي است و هرگونه دخل و تصرف در مفاد آن پيگرد قانوني دارد . 6

) دارنده موافقتنامه تأسيس موظف است همكاري الزم با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و شركت مهندسي 7

مشاور معرفي شده از سوي سازمان به سرمايه گذار جهت نظارت عاليه را داشته باشد . 

) دارنده موافقتنامه تأسيس موظف به رعايت دقيق كليه موارد اين موافقتنامه مي باشد در غيراينصورت در هر مرحله از كار كه مطابق 8

ضوابط و رديف هاي اين موافقتنامه نباشد توقف عمليات و ابطال مجوز صورت مي گيرد و كليه خسارات و هزينه ها متوجه متقاضي مي 

باشد. 

) صدور پروانه بهره برداري از منطقه نمونه گردشگري فوق براساس مقررات و رعايت كليه مفاد اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت. 9

از تاريخ صدور مي باشد . در صورتيكه دارنده موافقتنامه درخواست تمديد اين مدت را داشته باشد  شش ماه) مدت اعتبار اين موافقتنامه 10

بايد تقاضاي كتبي خود را با ذكر داليل و تشريح اقدامات انجام شده به سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كشوراعالم 

     نمايد، در غير اين صورت با اتمام زمان مذكور موافقتنامه تأسيس لغو شده محسوب ميگردد.

امضاء سرمايه گذار 

 

 

 

 

 



  
 

قرارداد مناطق نمونه گردشگري 

ك مورخ 32400/ت6843 آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري مصوب هيات وزيران به شماره 4دراجراي مفاد ماده 

 اين قرارداد بين سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستـــي و گردشگري كه از اين پس سازمان ناميده مي شود به نمايندگي 11/2/1384

...................................... منعقـــد مي  منطقه نمونه گردشگــريتأسيس ......................... و....................... كه من بعد سرمايه گذار ناميده ميشود به منظور 

گردد. 

الف ) تعهدات سرمايه گذار : 

 ) 1ماده

.................................. به انضمام مدارك زير به  منطقه نمونه گردشگريسرمايه گـذار موظف است تقاضاي كتبي خود را مبني برآمادگي ايجاد 

سازمان ارائه نمايد. 

) موقعيت (كروكي) و مساحت منطقه نمونه گردشگري مطابق فرم پيوست. 1-1

) مطالعات امكان سنجي ،مكان يابي و توجيه اقتصادي ،فني ،فرهنگي و توجيهي زيست محيطي براساس شرح خدمات پيوست  2-1

 ) اسناد مربوط به مالكيت زمين در صورت غيردولتي بودن 3-1

 ) تعيين و معرفي مهندسان مشاور ذيصالح جهت تهيه طرح جامع منطقه پس از صدور موافقت اصولي 4-1

 ) 2ماده 

 سرمايه گذار موظف است پس از صدور موافقت تأسيس و تأييد طرح جامع منطقه نمونه، زمانبندي اجرايي مراحل مختلف طرح و مراكز 

 آئين نامه اجرايي مناطق نمونه را ، طبق استانداردهاي  كيفي مربوط تهيه و به سازمان 3خدماتي، رفاهي، فرهنگي و گردشگري موضوع ماده

ارائه نمايد تا پس از موافقت سازمان درصورت نياز به تصويب مراجع قانوني ذيزبط نيز برسد. 

 ) 3ماده

سرمايه گذار متعهد مي گردد همزمان با ارائه طرح جامع منطقه و برنامه زمانبندي مراحل انجام كار ناظر فني ذيصالح پروژه را نيز به سازمان 

معرفي نمايد. ناظر فني پس از تأييد سازمان مجاز به فعاليت مي باشد . 

  )4ماده 

سرمايه گذار متعهد است طرح آماده سازي، تاسيسات زيربنايي(از جمله آب،برق،راه،مخابرات،گاز و ...)و خدمات مورد نياز در داخل منطقه را 

» اين قرارداد را ايجاد نمايد و گزارش پيشرفت امور را هر 2 «مطابق طرح جامع و تفصيلي  مصوب و برنامه زمانبندي توافق شده موضوع ماده 

ماه به سازمان اعالم نمايد.  

 

 

 



  
 

  )5ماده 

 سرمايه گذارموظف است با معرفي نامه سازمان به دستگاه هاي ذيربط از جمله سازمان محيط زيست،سازمان جنگل ها و مراتع،وزارت راه و 

ترابري،جهادكشاورزي،اداره كل منابع طبيعي ،محيط زيست ، آب منطقه اي ، راه و ترابري ، برق و ...... مراجعه و موافقت كتبي آنها را در 

ارتباط با تأييد محل براي ايجاد منطقه نمونه گردشگري اخذ و به سازمان ارائه نمايد. 

  )6ماده 

سرمايه گذار مجاز به انجام هيچگونه فعاليتي خارج از طرح جامع و تفصيلي منطقه نمونه گردشگري كه به تصويب سازمان خواهد رسيد نمي 

باشد . در مناطقي كه خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني روستاها كشور ايجاد مي شود صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم 

خالف به عهده مراجع ذيصالح قانوني مي باشد. 

 ) 7ماده 

سرمايه گذار موظف به رعايت كليه ضوابط و مقررات ، استانداردها ، دستورالعمل هاي سطح بندي مناطق نمونه گردشگري و نيز مفاد آئين 

نامه اجراي مربوطه و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با صنعت گردشگري كه از طريق سازمان به سرمايه گذار ابالغ مي گردد و همچنين 

ضوابط و مقررات ساير دستگاه هاي مرتبط با تأسيسات و فعاليت ها مي باشد. 

 ) 8ماده 

واگذاري قطعي اراضي منطقه توسط سرمايه گذار قبل از تفكيك و آماده سازي ممنوع و انجام آن «مشروط به اجراي طرح هاي مصوب »مي 

باشد. واگذاري ها بايد با تاييد سازمان باشد. 

) 9ماده 

در مورد طرح هايي كه زمين آنها براي ايجاد منطقه نمونه گردشگري به سازمان واگذار شده است قوانين و ضوابط طرح هاي نيمه تمام دولتي 

مورد عمل خواهد بود . 

 ) 10ماده 

سرمايه گذار مي تواند اجازه سرمايه گذاري براي هر يك از تأسيسات گردشگري، خدماتي، رفاهي و فرهنگي كه در طرح جامع منطقه به 

تصويب سازمان رسيده است را براساس طرح جامع مصوب به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوط وتأييد سازمان واگذار 

نمايد. 

ب) تعهدات سازمان : 

 ) 11ماده 

سازمان متعهد مي گردد ايجاد تاسيسات و امكانات زيربنايي آب، برق، راه و امكانات مخابراتي را تا درب ورودي منطقه با شرايط و نرخ هاي 

مصوب در شهرها و روستاهاي همجوار به سرمايه گذار و بهره برداران ارايه نمايد يا مابهالتفاوت آن را بصورت يارانه پرداخت كند.  

 ) 12ماده 



  
 

سازمان متعهد مي گردد در چارچوب مقررات به سرمايه گذار اجازه دهد پس از تفكيك،آماده سازي و تعيين محل اجراي طرح هاي مصوب 

نسبت به واگذاري قطعي اراضي منطقه به اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور سرمايه گذاري براساس طرح جامع اقدام نمايد . پيش فروش 

مستحدثات مختلف تحت نظارت سازمان با رعايت مقررات مربوط به منظور تامين بخشي از هزينه زيرساخت منطقه نمونه توسط سرمايه گذار 

مجاز مي باشد. 

 )13ماده 

سازمان متعهد مي گردد مكاتبات و معرفي نامه هاي الزم جهت معرفي سرمايه گذار به دستگاه هاي اجرايي ذيربط را تهيه و در اختيار 

سرمايه گذار قراردهد . 

) 14ماده

» آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري مقدمات مشاركت و 7 «سازمان متعهد مي گردد با عنايت به مفاد ماده 

همكاري وزارتخانه ها ،سازمان ها ،موسسات و شركت هاي دولتي را در تأمين خدمات مورد نياز در مبادي ورودي منطقه با شرايط و نرخهاي 

مصوب در شهرها و روستاهاي همجوارمنطقه فراهم نمايد . 

 ) 15ماده 

» آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري و پس از صدور موافقت 6«سازمان متعهد مي گردد باعنايت به مفاد ماده 

تأسيس برحسب درخواست سرمايه گذار مقدمات واگذاري اراضي دولتي از سوي سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها ، سازمان جنگل ها 

 .و مراتع و آبخيزداري كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط را فراهم نمايد

) 16ماده 

،آئين نامه ها و ساير قوانين مربوطه در 1380سازمان موافقت مي نمايد براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 

چارچوب طرح جامع مصوب سرمايه گذار نسبت به جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت 

هاي هر منطقه اقدام نمايد . 

 

) 17ماده 

سازمان متعهد مي گردد در چارچوب طرح جامع مصوب و طرح هاي اجرايي منطقه از محل منابع استاني و ملي بطو متوسط ساالنه بخشي از 

% (درصد) از سرمايه گذاري هاي انجام شده را بصورت وام و تسهيالت براي سرمايه گذاري 80يارانه تسهيالت درقالب كمكهاي فني اعتباري 

تأمين نمايد . چنانچه به هردليلي كه قصور متوجه سرمايه گذار باشد بايد تمامي كمك هاي انجام شده را مسترد نمايد . 

) 18ماده 

سازمان يك شركت مهندسي مشاور را بعنوان ناظر بر اجرا و بهره برداري از هر منطقه نمونه گردشگري تعيين و به سرمايه گذار معرفي 

خواهد كرد. اجراي نظرات ناظر در حدود قرارداد فيمابين و دستور العمل هاي سازمان براي سرمايه گذار الزم االجراخواهد بود . 

) 19ماده 



  
 

در كليه موارديكه در اين قرارداد انجام اموري در مهلت مقرر برعهده سرمايه گذار گذاشته شده است سرمايه گذار مي تواند در صورت وجود 

معاذير موجه براي مدت معيني درخواست استمهال نمايد . تشخيص معاونت سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان در قبول يا رد  استمهال 

قطعي خواهد بود .  

) 20ماده

سازمان موظف به نظارت كامل برحسن اجراي طرح جامع و تفضيلي منطقه نمونه گردشگري و زمانبندي اجراي فعاليت ها مي باشد و 

درصورت مشاهده هر گونه تخلف و تخطي از اجراي صحيح طرح جامع و برنامه زمانبندي موضوع كتباً به سرمايه گذار ابالغ و درصورت عدم 

رعايت موارد ابالغي و بروز اختالف با نظر حكم و مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد. درغير اينصورت از طريق مراجع قضايي رسيدگي 

 بعمل خواهد آمد.

 : درصورت لغو قرارداد هزينه هاي انجام شده توسط سرمايه گذار توسط كارشناس رسمي منتخب با برآورد محاسبه و پس از واگذاري تبصره

منطقه مذكور به سرمايه گذار بعدي توسط سرمايه گذار جديد پرداخت خواهد شد. 

 )21ماده 

نظارت برحسن اجراي مفاد اين قرارداد بعهده معاونت سرمايه گذاري سازمان مي باشد . 

) 22ماده

» تبصره در سه نسخه تنظيم و كليه نسخ داراي ارزش واحد مي باشند.            1«» ماده و 22«اين قرارداد در 

  صنايع دستي و  ميراث فرهنگي،              مدير كل سرمايه گذار                      نماينده سازمان               

استان............. گردشگري       منطقه نمونه گردشگري                    معاون سرمايه گذاري و طرح ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مطالعات مناطق نمونه گردشگري 



  
 

 

الف ) مطالعات جهت تهيه طرح اوليه: 

اين مطالعات بعد از اعالم آمادگي سرمايه گذار منطقه نمونه گردشگري انجام مي شود. در اين مطالعه سرمايه گذار مي بايست اطالعات اوليه پروژه  

و توجيه فني ، اقتصادي پروژه را تهيه ، تا در كارگروه گردشگري استان مورد بررسي قرار گرفته وجهت اقدامات بعدي به معاونت سرمايه گذاري و 

طرحهاي سازمان ارجاع شود. 

از اهم مواردي كه مي بايست توسط سرمايه گذار در طرح اوليه ارايه گردد به شرح ذيل مي باشد: 

 تعريف پروژه -1

  و مشخص نمودن زمين محدوده طرح1:25000تهيه نقشه  -2

 تعيين كاربري پيشنهادي جهت اجراي پروژه در محدوده مشخص شده -3

 برنامه زمانبندي براي اجراي پروژه -4

 هزينه هاي سرمايه گذاري براي اجراي پروژه -5

  هزينه ثابت– 5-1

 - خريد زمين5-1-1

 - محوطه سازي5-1-2

 - كارهاي عمراني ، بنا ، ساختمان5-1-3

 - ماشين آالت و تجهيزات5-1-4

 - تاسيسات5-1-5

 - مخارج پيش از توليد(اجرا)5-1-6

 - هزينه هاي احتمالي5-1-7

 - هزينه هاي توليد5-2

 - مواد خام5-2-1

 - انرژي5-2-2

 - تعميرات و نگهداري5-2-3

 - دستمزد5-2-3

 - بيمه5-2-4

 برنامه هاي درآمدي و اقتصادي سرمايه گذار بعد از اجراي طرح -6

 وضعيت اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم پروژه -7

 - بررسي وضعيت سرمايه در گردش8

 - منابع تامين مالي9

 - حقوق صاحبان سهام9-1



  
 

 - يارانه ها9-2

 - تسهيالت مورد نياز9-3

ب )مطالعات امكان سنجي :  

مطالعات امكان سنجي به مطالعاتي گفته مي شود كه هدف اصلي آن در واقع شناخت نسبي از وضعيت و محدوده مورد مطالعه مي باشد. در اين مطالعه سعي 

شود چارچوب و محدوده منطقه مشخص گرديده و شرايط را براي آشنايي اوليه سرمايه گذار از منطقه نمونه فراهم مي آورد. 

 بخش اصلي تشكيل شده است : 2مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري از 

- انجام مطالعات امكان سنجي بر اساس شرح خدمات ابالغي 

 برگي مناطق نمونه گردشگري 15- تكميل فرم 

 از محل اعتبارات ملي انجام مي شود. در اين شرايط معاون سرمايه گذاري استان موظف است ، با برگزاري 30238005اين مطالعه بر اساس رديف اعتباري 

) قانون برگزاري مناقصات ، نسبت به برگزاري مناقصه و انتخاب مشاور اقدام نمايد. 26مناقصه بر اساس آيين نامه اجرايي بند الف ماده (

مشاورين مورد تأييد براي انجام مطاالعات امكان سنجي مي بايست داراي رتبه مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي و يا شهرسازي مورد تاييد معاونت برنامه ريزي 

اين مطالعات بعد از تاييد توسط دفتر مناطق مي بايست به تصويب كارگروه گردشگري مسكن و شهرسازي و شوراي  و نظارت راهبردي رييس جمهور باشند.

 توسعه و برنامه ريزي استان برسد.

 

 

ج) مطالعات تهيه بسته هاي سرمايه گذاري : 

 از اهداف اصلي دفتر مناطق نمونه گردشگري ، تشويق و جذب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در مناطق نمونه گردشگري است ، بر اين اساس 

سعي شده است كه ضمن جمع آوري اطالعات اوليه از مناطق نمونه گردشگري نسبت به تهيه پكيج هاي سرمايه گذاري اقدام شود . با توجه اينكه 

مناطق نمونه گردشگري دور دوم به تصويب هيئت محترم دولت رسيده است ، سازمانهاي استاني موظفند نسبت به تهيه پكيج هاي سرمايه گذاري 

 نسخه فارسي و انگليسي به اين دفتر ارسال نمايند. 50اقدام نموده و تعداد 

 

د) مطالعات جامع  

هدف از انجام مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگري كشور بررسي راهبردي منطقه نمونه گردشگري است كه در آن سعي مي شود، ضمن بررسي كامل منطقه 

از لحاظ سرمايه گذاري و توسعه گردشگري وتعيين كاربريهاي منطقه نسبت به تهيه نقشه سايت پلن طرح اقدام گردد. 

اين مطالعه بر عهده سرمايه گذار منطقه نمونه گردشگري است و سرمايه گذار موظف است ضمن معرفي مشاور به دفتر مناطق نمونه گردشگري، در فرصت 

 ماهه كه در موافقتنامه تاسيس منطقه نمونه ذكر شده ، نسبت به تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري اقدام نمايد. 4زماني 

 و تاييد آن توسط دفتر مناطق ثبت به تصويب مطالعات در سرمايه گذار موظف است بعد از تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري توسط مشاور ذيصالح)

. كارگروه گردشگري مسكن و شهرسازي و شوراي توسعه و برنامه ريزي استان اقدام مقتضي محول نمايد

 



  
 

:  و شهرهاي نمونه گردشگري ه) مطالعات موضوعي

اين مطالعات حسب نياز دفتر مناطق نمونه گردشگري انجام مي شود. در اين مطالعات سعي مي شود با توجه به مسايل و مشكالتي كه در زمينه 

سرمايه گذاري در مناطق تمونه گردشگري وجود دارد ، نسبت به انجام مطالعه جهت شناسايي موضوع اقدام گردد.  

 

 

 

  



  
 

 

 شرح خدمات مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري ( ويرايش دوم) 

 
  در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن ) 0فصل اول : بررسي وضع موجود 

 -  پيشينه منطقه 1-1

 - موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي با تعيين محدوده و مساحت منطقه نمونه 1-2

 - تعيين حوزه نفوذ مستقيم منطقه 1-3

 وضعيت اقليمي  -1-4

 -  عوامل  ( دما ، باد ، رطوبت ، تبخير ، بارندگي ، تعداد روزهاي آفتابي و يخبندان 1-4-1

 - عناصر اقليمي2-4-1

  100/1ر000- پوشش گياهي منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن همراه با نقشه 5-1

 - گونه هاي جانوري منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن  6-1

- بررسي هاي زيست محيطي ( مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست، طرح هاي حفاظتي، كانون 7-1

 هاي آلودگي ، نوع آالينده ها و ساير )

- بررسي هاي كليات زمين شناسي ( زمين شناسي عمومي ،  اليه بندي ، شيب تشكيل دهنده اليه هاي 8-1

 ، گسل هاي احتمالي موجود ) 

 - پهنه بندي مخاطرات طبيعي ( سيل ، زلزله و .... ) و سابقه آن در شهرستان9-1

- وضعيت مالكيت اراضي در محدوده منطقه نمونه با كسب نظر و استعالم از دستگاه هاي اجرايي و 10-1

 جانمايي آن بر روي كروكي منطقه 

 - نحوه دسترسي به منطقه نمونه راه ، خدمات حمل و نقل و ساير ) 11-1

 - ويژگي هاي اجتماعي ، فرهنگي در سطح شهرستان محل ايجاد منطقه نمونه  12-1

 - بررسي جمعيت و پراكندگي آن 1-12-1

- - تحليل شاخص هاي جمعيتي { نرخ باسوادي (شهري و روستايي) ( زن و مرد ) } ساختار سن جنسي 2-12-1   

 ، گروه هاي عمده سني و جنسي ، تغييرات جمعيت ، مهاجرت و .... )  

 - تحليل فضايي پراكنش جمعيت 3-12-1



  
 

 - جمعيت نزديكترين مركز جمعيتي متناسب با حوزه نفوذ منطقه نمونه و ويژگي هاي جمعيتي آن4-12-1

 - ميزان جمعيت شهري و روستايي2-1-4-1

 - نرخ رشد جمعيت 3-1-4-1

4-1-4-1 - 

 - ويژگي هاي فرهنگي منطقه 2-4-1

 - گويش1-2-4-1    

 - پوشش2-2-4-1                   

 - مراسم3-2-4-1                   

 - سنتها و آيين ها4-2-4-1                   

 -  ساختار قومي و فرهنگي5-2-4-1                   

 - صنايع دستي موجود در منطقه و حوزه نفوذ و اشتغال ناشي از آن 6-2-4-1

 - اشتغال 3-4-1

- ويژگي هاي بخش هاي اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت و خدمات ) در شهرستان محل 1-3-4-1

 ايجاد منطقه 

 - الگوي معشيت شهرستان محل ايجاد منطقه نمونه  2-3-4-1

 - اشتغال و بيكاري در شهرستان محل ايجاد منطقه نمونه گردشگري3-3-4-1

 جمعبندي فصل اول 

 
 فصل دوم   - بررسي ظرفيت هاي گردشگري منطقه 

 - انواع جاذبه هاي گردشگري منطقه 1-2

- جاذبه هاي طبيعي ( دريا چه طبيعي ، سد ، رودخانه ، چشمه ، مراكز آب درماني ، آبشار ، جنگل ،مرتع، قله 2-2

 ها، صخره ها ، دره ها ، كوير و ساير ) 

 - مناطق حفاظت شده و شكارگاه ها3-2

 - جاذبه هاي ورزشي ، تفريحي ( ورزش هاي كوهستاني ، تفريحات آبي و ساير )4-2

 - جاذبه هاي تاريخي ، مذهبي و فرهنگي منطقه5-2



  
 

 - تأسيسات و تجهيزات گردشگري 6-2

 -  اقامتگاه هاي و تفريحگاه ها در محدوده منطقه نمونه 1-6-2

 - انواع خدمات گردشگري در  شهرستان محل ايجاد منطقه نمونه2-6-2

 جمعبندي فصل دوم 

 
 فصل سوم : اقتصاد گردشگري منطقه 

 - بررسي دوره هاي زماني يا فصول گردشگري 1-3

 - خصوصيات و ويژگي هاي گردشگران 2-3

 - بررسي نيازها و كمبودهاي گردشگران 3-3

- نظر نهادها و ارگان هاي ذيربط در مورد ( ارائه خدمات ، نحوه واگذاري زمين ، مسائل زيست محيطي و ساير 4-3

( 

 - نحوه همكاري و مشاركت مردم محلي در ارتباط با منطقه نمونه گردشگري5-3

 - بررسي وضعيت سرمايه گذاري هاي انجام شده يا در دست انجام6-3

 - در زمينه زير ساخت ها تا ورودي منطقه1-6-3

 - در محدوده منطقه 2-6-3

 جمعبندي فصل  سوم 

 
 فصل چهارم : 

 - قلبليت ها و تنگناهاي  1-4

 - قابليت ها ، امكانات و فرصت ها1-1-4

 - قابليت هاي توسعه1-1-1-4

 - امكانات زيربنايي موجود در تا ورودي منطقه ( راه ، برق ، آب ، گاز ، مخابرات و ... )2-1-1-4

 - نحوه دسترسي به منطقه نمونه ( از نظر راه و خدمات حمل و نقل )  3-1-1-4

 

 - تنگناها و مشكالت2-4



  
 

 - مشكالت و تنگناهاي در وضع موجود  1-2-4

 - مشكالت و تهديدهاي مربوط به زمان بهره برداري2-2-4

- بررسي هاي زيست محيطي منطقه ( پتانسيل ها ، آالينده ها و مشكالت زيست محيطي ناشي از 3-2-4

 بهره برداري ) 

 جمعبندي فصل چهارم : 

 
 فصل پنجم : برنامه توسعه گردشگري منطقه

 

 برنامه توسعه گردشگري منطقه  -1-5

 -  تحليل وضع موجود ( امكانات ، تنگناها ، قابليت ها و .... ) پيشنهادها و راه حل هاي رفع آنها 1-1-5

- ديگاه اسناد باالدست در رابطه با منطقه نمونه ( برنامه ملي گردشگري ، طرح جامع گردشگري 2-1-5

 استان ، طرح هاي ناحيه اي ، جامع شهري و .... ) در صورت موجود بودن 

 - برآورد تعداد گردشگران در حال حاضر و آينده (ده ساله )3-1-5

 - بررسي و مطالعه بازارهاي هدف منطقه نمونه4-1-5

 - سياست ها و اهداف توسعه گردشگري 5-1-5

0F- برنامه هاي كلي و طرح هاي پبشنهادي در زمينه گردشگري6-1-5

� 

 - طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي جهت اجراء ( مشخصات كلي )7-1-5

 - برآوردهاي اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح ها و پروژه ها با توجه به مشخصات كلي آنها8-1-5

- تعيين زير ساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه ( آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، راه و ..... ) 9-1-5

 مشخصات كلي 

- برآورد اعتبارات مورد نياز جهت ايجاد زير ساخت ها با توجه به مشخصات كلي آنها تا ورودي 10-1-5

 منطقه 

 فصل ششم: ارزيابي كلي وضعيت اقتصادي و مالي طرح

                                                 
مشاور موظف است در صورتي كه منطقه نمونه گردشگري در محدوده يكي از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد، نسبت له ارايه نقشه زون بندي  �

 پيشنهادي آن سازمان اقدام نمايد.



  
 

 برآورد هزينه احداث كاربري ها بر اساس هزينه واحد فعاليت و حجم كل

 برآورد حجم سرمايه گذاري كل منطقه به تفكيك ثابت و در گردش

 

 نقشه ها و ضمائم : 

  در محدوده شهرستان و مساحت تقريبي منطقه 50000/1 با 25000/1نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه  -1

 شامل محدوده سايت ، ارتباطات بيروني ، وضعيت 50000/1 يا 25000/1نقشه محدوده منطقه نمونه  -2

 توپوگرافي و عوارض طبيعي

  500000/1نقشه را ها در ارتباط با منطقه نمونه در محدوده استان بر حسب نوع راه  -3

 100/1ر000نقشه پوشش گياهي منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن  -4

 نقشه موقعيت سياسي منطقه -5

 200/1ر000- موقعيت منطقه نمونه در شهرستان  1-4

 400/1ر000- موقعيت منطقه نمونه در استان       2-4

 000/12/1ر000- موقيت منطقه نمونه در كشور         3-4

  100/1ر000- نقشه كاربري اراضي در محدوده شهرستان 5

 تهيه بروشورهاي سرمايه گذاري منطقه در چارچوب پيوست  -6

كليه فصول و بندهاي شرح خدمات بايد در رابطه با منطقه نمونه گردشگري مورد نظر تهيه گردد بجز  -7

 مواردي كه انجام آنها در سطح شهرستان ضرورت دارد . 

 ارايه نقشه زون تفريحي توريستي منطقه در قالب نقشه سايت پالن پيشنهادي اوليه -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 بسماله الرحمن الرحيم
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 ) طرح موضوع 1پيوست (

 مقدمه:

گردشگري در جهان امروز و به ويژه در اقتصادهاي مبتني بر دانش، نقش بسيار بارز و انكارناپذيري در رشد و توسعه اقتصادي دارد. 

گردشگري از ابعاد بسيار وسيع و متنوعي برخوردار بوده و از آن جمله ميتوان به گردشگري مبتني بر طبيعت (طبيعت گردي)، گردشگري 

ورزشي، گردشگري ميراثي و تاريخي، توريسم درماني و بسياري موارد ديگر اشاره كرد. امروزه، گردشگري به عنوان مبنايي براي توسعه در 

-بسياري از شهرها و كشورهاي بزرگ و پيشرفته دنيا مورد توجه بوده و در حالت مدرنتر، به صورت شبكهاي به هم پيوسته از زيرساخت

-هاي اقتصادي، اجتماعي، عمراني و فرهنگي تبديل شده است كه به صورت همگرا، در راستاي نيل به اهداف توسعه ملي، ايفاي نقش مي

 كنند.

در كشور ايران نيز، كه از منابع سرشار گردشگري در انواع مختلف خود، بهرهمند است، مقوله توجه به صنعت توريسم و توسعه آن، از 

رئوس توجهات نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ميباشد. مقولهاي كه در صورت برنامهريزي صحيح و منطقي، ميتواند به منشأ 

ثروتزايي، اشتغال و توسعه ملي بدل شود. در همين راستا، شناخت و بررسي دقيق ظرفيتها و توانمنديهاي ملي در اين حوزه و تالش 

در جهت هدفمند كردن و برنامه محور نمودن فعاليتهاي بنيادين توسعهاي در اين حوزه، از جمله گامهاي اساسي در اين فرايند خواهد بود 

و از اين منظر است كه توجه به مقوله شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري مورد توجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري قرار گرفته و تهيه طرحها و برنامههاي جامع توسعهاي براي اين شهرها و شهرستانها، از درجه اهميت بااليي برخوردار گرديده 

 است. 

 - طرح مسئله:1

در ابتداي ورود به مسئله و طرح موضوع و الزامات و اهداف توجه به مسئله، ميبايست مشخص گردد كه منظور از شهر يا شهرستان نمونه 

 گردشگري چيست و شاخصهاي تعريفكننده آن در نظام موجود و برنامههاي توسعهاي كدام است.

در پژوهش حاضر، شهر يا شهرستان نمونه گردشگري به شهر يا شهرستاني اطالق ميگردد كه داراي وجوه بارز، شاخص و شناخته شدهاي 

در بخش گردشگري بوده و داراي منابع و جاذبههاي شاخص گردشگري در انواع طبيعي، تاريخي، ميراثي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، 

درماني، تجاري و يا ساير انواع شناخته شده گردشگري باشد. همچنين، بخش كالني از چرخه اقتصادي و نيروي انساني شاغل در اين 

مناطق در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با بخش گردشگري بوده و ظرفيتها و پتانسيلهاي بااليي در آنها، جهت توسعه زيرساختهاي 



  
 

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني و نيل به توسعه بر منباي توسعه بخش گردشگري وجود دارد. از اين منظر، در برنامههاي توسعهاي 

اين شهرها و شهرستانها، بخش گردشگري نقش محوري داشته و يا به عنوان يكي از بنيانها و شاخصهاي اساسي توسعه، موردنظر 

 ميباشد. 

به بيان ديگر، شهرها و شهرستانهايي كه داراي ويژگيهاي ذيل باشند، ميتوانند به عنوان شهر يا شهرستان نمونه گردشگري مورد توجه 

 قرار گيرند: 

- به عنوان يكي از قطبهاي فعال گردشگري و جذب گردشگر در وضع 2- داراي منابع و جاذبههاي متعدد و متنوع گردشگري باشند. 1

- داراي ظرفيتها و پتانسيلهاي توسعه بخش 4- اقتصاد آنها تا حد زيادي مبتني بر فعاليت بخش گردشگري باشد. 3موجود مطرح باشند. 

 - گردشگري به عنوان يك پايه اساسي، داراي نقش محوري در نظام توسعهاي و برنامههاي آتي آن باشد. 5گردشگري باشند. 

بر اين مبنا، مطالعه و شناسايي شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري كشور در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري قرار گرفته و هدف از اين شناسايي و معرفي، در واقع مشخص نمودن نقاطي در اقصي نقاط كشور (به ويژه در مناطقي از كشور 

-كه در طرح آمايش ملي بر عهده گيرنده نقشهاي توريستي و گردشگري بوده و جزو قطبها و زونهاي گردشگري كشور محسوب مي

گردند) به عنوان پايلوت و پايه توسعه گردشگري ميباشد كه با تأكيد بر توسعه آنها، امكان تحرك در توسعه ساير قسمتهاي آن قطب و 

زون گردشگري كشور فراهم گرديده و در واقع، اين نقاط (شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري) ميتوانند به عنوان محرك توسعه 

-گردشگري در آن زون و منطقه عمل نمايند. همچنين، در گام بعدي، نحوه مداخله و تدوين نظام توسعهاي اين شهرها و شهرستانها مي

 تواند به عنوان الگو و نمونهاي در فرايند توسعهاي برنامه محور در شهرها و مناطق كشور، مورد توجه قرار گيرد.

 از اين رو، الزامات و ضرورتهاي انجام اين پژوهش و پروژههاي مرتبط را ميتوان در موارد ذيل جستجو كرد:

 نياز فرايند كشور به توسعه بخش گردشگري به عنوان پايه توسعهاي در برخي از مناطق كشور  .1

 لزوم توسعه زيرساختهاي گردشگري در زونها و قطبهاي شناخته شده گردشگري كشور .2

 لزوم معرفي و تبليغ مناطق شاخص گردشگري كشور به بازارهاي منطقهاي و بينالمللي .3

 لزوم ايجاد تحرك توسعهاي و اقتصادي در قطبها و زونهاي گردشگري كشور .4

 لزوم تطبيق برنامهها و طرحهاي توسعهاي مناطق شناخته شده گردشگري كشور با الزامات توسعهاي بخش گردشگري .5



  
 

لزوم ايجاد هماهنگيهاي بين بخشي در شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري كشور بر مبناي يك سند توسعهاي مصوب و  .6

 فرادست. 

 بر اين اساس، پرسشهاي بنيادين و محوري در انجام پژوهش (پروژه) حاضر و گامهاي اجرايي آن عبارتند از: 

شاخصهاي پايهاي در انتخاب و تأثيرگذاري شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري كشور چيست و از چه نظاماتي برخوردار  .1

 است؟

 شهرها يا شهرستانهاي نمونه گردشگري كشور ايران كدامند و از چه شاخصها و ظرفيتهايي برخوردار ميباشند؟ .2

 نظام مداخله و برنامه توسعهاي هر شهر يا شهرستان نمونه گردشگري كشور كدام است و از چه الگويي تبعيت ميكند؟ .3

 

 - هدف از انجام پژوهش:2

از انجام پژوهش (پروژه) حاضر، در واقع شناسايي دقيق ظرفيتها و پتانسيلهاي بخش گردشگري كشور و توسعه اين بخش،  هدف كالن

به ويژه قطبها و زونهاي فعال و شناخته شده گردشگري كشور و معرفي آن به بازارهاي جهاني و جذب حداكثري گردشگران خارجي به 

اين قطبها از طريق ايجاد و تعريف نقاط محرك توسعهاي ميباشد. كه اين امر از طريق معرفي شهرها و شهرستانهاي نمونه گردشگري 

و توسعه كليه زيرساختهاي شهري، فرهنگي، اجتماعي، عمراني، اقتصادي، سياسي و ... اين شهرها و شهرستانها با محوريت بخش 

 گردشگري دنبال خواهد گرديد. 

 پژوهش (پروژه) حاضر به شرح ذيل ميباشد: اهداف عملياتي

 تعريف شاخصهاي پايهاي در انتخاب هر شهر يا شهرستان نمونه گردشگري .1

بررسي و معرفي منابع و جاذبههاي موجود گردشگري در هر شهر يا شهرستان نمونه گردشگري و ظرفيتسنجي پتانسيلهاي  .2

 توسعهاي مرتبط

تحليل موقعيت و جايگاه هر شهر و شهرستان نمونه گردشگري در منطقه و كشور و تدوين فرايندهاي مطلوب تأثيرگذاري توسعه  .3

 آن در پيشبرد اهداف توسعه منطقهاي و ملي

توجه به بخش گردشگري به عنوان پايه توسعههاي آتي و شكلگيري زيرساختهاي شهري، اجتماعي، عمراني، اقتصادي،  .4

 سياسي، فرهنگي در سطح شهر و شهرستان نمونه گردشگري



  
 

نگاه ويژه و بازنگري در طرحها و برنامههاي مصوب و باالدستي به منظور تطابق حداكثري سياستها و برنامهها با اهداف  .5

 توسعهاي بخش گردشگري

ارائه راهكارهاي اجرايي به روز به منظور معرفي حداكثري فرصتها و جاذبههاي گردشگري كشور در بازارهاي جهاني  .6

 (گردشگران و سرمايهگذاران خارجي)

تدوين سياستهاي اجرايي جديد به منظور جذب حداكثري سرمايهگذاران بخش خصوصي (به ويژه سرمايهگذاران خارجي) در  .7

 راستاي توسعه همه جانبه شهرهاي و شهرستانهاي نمونه گردشگري و ايجاد زيرساختهاي الزم

 

 - موقعيت فضايي و مكاني طرح:3

محدوده فضايي و مكاني مطالعات، بررسيها، طرحها و برنامههاي مورد نظر در اين پژوهش (پروژه) ناظر بر دو محدوده مصوب با عناوين 

  به شرح ذيل ميباشد:"شهرستان" و "شهر"

 منظور از محدوده شهرستان در اين پژوهش، محدوده مصوب بر اساس نظامات تقسيمات سياسي و كشوري ميباشد. - شهرستان:1

منظور از شهر در اين پژوهش، محدوده قانوني شهر به همراه حريم (حوزه استحفاظي) شهر بر مبناي تعاريف مندرج در  - شهر:2

  انجام خدمات مشاوره، ابالغي از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري ميباشد. 19قراردادهاي تيپ 

 

 در تهيه طرح جامع شهر نمونه گردشگري، تهيه طرح جامع در محدوده قانوني و استحفاظي (حريم) شهر (بر مبناي توضيح مهم:

) موردنظر بوده و در تهيه طرح جامع شهرستان نمونه گردشگري، تهيه طرح جامع هم در محدوده قانوني و استحفاظي 12قراردادهاي تيپ 

 ) مورد نظر ميباشد. 19) و هم در محدوده شهرستان (بر مبناي قراردادهاي تيپ 12(حريم) شهر (بر مبناي قراردادهاي تيپ 

 - ماهيت و مقياس پروژه:4

-پروژه حاضر از ماهيتي مداخلهاي و توسعهاي و نظامي برنامه محور و راهبردي برخوردار بوده و مقياس آن هم مقياس با طرحها و برنامه

 هاي مصوب شهر يا شهرستان مورد مطالعه، خواهد بود. 

 بر اين اساس، طرح جامع شهر و شهرستان نمونه گردشگري در مقياسهاي ذيل تهيه ميگردند:



  
 

همانگونه كه قبالً توضيح داده شد، طرح جامع شهر نمونه گردشگري در محدوده قانوني  طرح جامع شهر نمونه گردشگري: -

 تهيه ميگردد. از اين رو، طرح جامع شهر نمونه 12به عالوه محدوده استحفاظي (حريم) شهر و مطابق با قراردادهاي تيپ 

- تهيه مي25000/1 و در محدوده استحفاظي (حوزه نفوذ يا حريم) با مقياس 10000/1گردشگري در محدوده قانوني با مقياس 

 گردد. 

  طرح جامع شهرستان نمونه گردشگري مشتمل بر دو سطح است:طرح جامع شهرستان نمونه گردشگري: -

مشتمل بر تهيه طرح جامع محدوده قانوني و استحفاظي (حريم) شهر است كه مطابق با بند قبلي و در مقياسهاي سطح اول  -

  تهيه ميگردد.25000/1 و 10000/1

مشتمل بر تهيه طرح جامع شهرستان (كل يا بخشي از ناحيه) ميباشد كه شامل محدودهاي است كه از مرز سطح دوم  -

 معاونت برنامهريزي و 19استحفاظي تا مرز شهرستان كشيده ميشود. تهيه طرح جامع در اين محدوده بر اساس قراردادهاي تيپ 

  صورت ميپذيرد. 50000/1 تا 25000/1نظارت راهبردي رياست جمهوري و در مقياس 

 

 
 ) شرح خدمات 2پيوست (

 مطالعات جامع شهر نمونه گردشگري شهميرزادشرح خدمات  

 فصل اول: كليات و طرح موضوع پروژه

 طرح مسئله -

 اهداف -

 ضرورتها و الزامات -

 مباني نظري و رويكردها (بررسي مفاهيم، نظريهها و تئوريهاي مرتبط با انواع گردشگري و توسعه آن) -

 روششناسي -

 واژهشناسي -

 بررسي تجارب جهاني -

 برنامهريزي انجام كار -



  
 

 

 فصل دوم: شناخت و بررسي وضع موجود

 - مشخصات كلي و جايگاه (شهر) در نظام تقسيمات سياسي 2-1

 - تاريخچه (شهر)2-2

 - بررسي ويژگيهاي جغرافيايي و محيط طبيعي (شهر)2-3

 اقليم و آب و هوا -

 زمينشناسي و ژئومورفولوژي -

 توپوگرافي و شكل زمين -

 خاكشناسي -

 پوشش گياهي -

 كاربري اراضي -

 منابع آب و آبشناسي -

 پهنهبندي مخاطرات طبيعي -

 حيات وحش و زيستگاههاي جانوري -

 محيط زيست -

 آلودگيهاي زيست محيطي -

 مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست -

 ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان (شهر) جهت توسعه زونهاي گردشگري -

 - بررسي ويژگيهاي فرهنگي2-4

 بررسي آداب، سنن و رسوم جوامع بومي و محلي -

 بررسي صنايع دستي و خانگي -

 بررسي امكانات و خدمات فرهنگي موجود در سطح شهر و شهرستان (فرهنگسراها، گالريها، موزهها و ...) -

 بررسي امكانات و خدمات ورزشي موجود در سطح شهر و شهرستان (ورزشگاهها، باشگاهها، سالنها و...) -

 بررسي وضعيت اشتغال و درآمد حوزههاي فرهنگي و ورزشي در سطح شهر و شهرستان -

 بررسي نهادها و ارگانهاي فعال حوزه فرهنگي و ورزشي در سطح شهر و شهرستان -

 بررسي وضعيت فرهنگ گردشگري در سطح شهر و شهرستان -



  
 

 بررسي معضالت و مشكالت فرهنگي توسعه گردشگري در سطح شهر و شهرستان -

بررسي ديدگاههاي مديران، مسئوالن و نهادهاي فرهنگي شهرستان و شهر در خصوص توسعه فرهنگ گردشگري  -

 شهرستان (شهر) (فرصتها، تهديدها، پتانسيلها و راهكارها)

 - بررسي ويژگيهاي اجتماعي2-5

 بررسي ويژگيهاي جمعيتي در سطح شهر و شهرستان -

 بررسي وضعيت سواد و آموزش -

 بررسي اقوام و جوامع ساكن -

 بررسي معضالت و مشكالت اجتماعي توسعه گردشگري در سطح (شهر) -

 بررسي گرايشهاي ساكنان در توسعه گردشگري (شهر) -

بررسي ديدگاههاي مراجع ذينفع و ذينفوذ در خصوص تهديدها، فرصتها، پتانسيلها و راهكارهاي توسعه گردشگري در  -

 سطح (شهر)

 بررسي نقش نهادهاي مردمي (شهر) در توسعه فرهنگ گردشگري -

 بررسي وضعيت امنيت عمومي و امنيت گردشگري در سطح (شهر) -

 - بررسي ويژگيهاي اقتصادي2-6

 بررسي شاخصهاي اصلي اقتصادي (شهر) -

 بررسي وضعيت اشتغال در سطح (شهر) -

 بررسي جايگاه گردشگري در نظام اقتصادي (شهر) -

 بررسي وضعيت اشتغال و نيروي انساني در بخش گردشگري (شهر) -

 بررسي ميزان و رشد سرمايهگذاري در بخش گردشگري (شهر) و نقش آنها در توسعه (شهر) -

 بررسي درآمدهاي بخش گردشگري (شهر) -

 بررسي وضعيت تسهيالت و منابع مالي در بخش گردشگري -

 - بررسي ويژگيهاي كالبدي- فضايي 2-7

 بررسي جايگاه (شهر) در سازمان فضايي طرحهاي باالدستي -

 بررسي ساختار كالبدي- فضايي شهر و شهرستان -

 بررسي طرحهاي توسعه فضايي شهر و شهرستان و تعيين جايگاه عملكردهاي گردشگري در آنها -

 بررسي پهنههاي عملكردي كالن در سطح شهر و شهرستان -



  
 

 بررسي عملكردهاي بخش گردشگري در طرح توسعه و عمران (شهر) -

 بررسي سازمان فضايي شهر و شهرستان در نسبت با عملكردهاي كالن گردشگري -

 بررسي عمومي زيرساختهاي شهري -

بررسي نظام مالكيت اراضي در سطح (شهر)و شهرستان (به ويژه پهنهها و عملكردهاي بخش گردشگري در طرح  -

 توسعه و عمران شهرستان)

 بررسي نظام ارتباطي و شريانهاي (شهر) -

 بررسي مراكز اصلي فعاليتي، كاركردي و سكونتي (شهر) -

 - بررسي ويژگيهاي گردشگري 2-8

 انواع و تعداد جاذبههاي گردشگري  -

 وضعيت عمومي انواع گردشگري (طبيعتگردي، ورزشي، تفريحي، تفرجي و ...) در سطح (شهر) -

 تعداد، انواع و ويژگيهاي گردشگران ورودي (داخلي و خارجي) -

 بررسي امكانات و منابع گردشگري  -

 امكانات اقامتي •

 امكانات پذيرايي •

 آژانس هاي مسافرتي و تأسيسات حمل و نقل گردشگران •

 دفاتر اطالعات گردشگري •

 خدمات بانكي •

 بازارهاي خريد •

 استاديوم هاي ورزشي  •

 تأسيسات و تجهيزات تفريحي و سرگرمي •

 پارك ها، موزه ها و مجتمع هاي فرهنگي و نمايشي •

 بقاع متبركه و مكان هاي زيارتي •

 يادمان هاي تاريخي و طبيعي •

 مراكز آب درماني •

 طبيعت گردي و امكانات طبيعي •

 فرهنگ، آداب و رسوم و صنايع دستي •
 

 بررسي زيرساختها و امكانات زيربنايي -

  بررسي زيرساخت هاي ارتباطي (زميني، هوايي، ريلي، دريايي) •



  
 

 امكانات درون شهري و ترمينال هاي مسافري •

 ساير امكانات زير بنايي شهر (آب ، برق، تلفن، گاز و...) •

  درماني گردشگري–امكانات بهداشتي  •

 امكانات و خدمات امنيتي و انتظامي •

 بررسي كمي و كيفي خدمات زيرساختي در منابع، جاذبهها و عملكردهاي گردشگي بالفعل و بالقوه (شهر) •

 تعيين محدوده حوزه نفوذ مستقيم و غير مستقيم گردشگري و طبيعتگردي (شهر) و فعاليتهاي كالن آن •
 - طرحها و برنامههاي فرادست و موثر بر پروژه2-9

 بررسي جايگاه (شهر) در نظام توسعه ملي و منطقهاي -

 بررسي جايگاه (شهر) در نظام گردشگري ملي و منطقهاي -

 بررسي طرحها و اسناد توسعهاي منطقهاي و شهري -

 بررسي طرح توسعه و عمران شهر (جامع و تفصيلي) و تبيين جايگاه گردشگري در آنها -

 بررسي برنامههاي باالدستي و تبيين جايگاه شهر و شهرستان در آن -

 بررسي طرح جامع گردشگري استان و تبيين جايگاه (شهر) در آن -

 بررسي طرحها و برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت (شهر) در بخش گردشگري -

بررسي طرحها و برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساير بخشهاي (شهر) كه مرتبط و تأثيرگذار بر بخش  -

 گردشگري ميباشند.

جمعبندي و تبيين نهايي جايگاه و نظام گردشگري (شهر) در طرحها و برنامههاي فرادست ملي، منطقهاي، استاني و  -

 شهري

 بررسي طرحها و پروژههاي موضعي و موضوعي مرتبط با موضوع و موضع پروژه -

 بررسي طرحها و پروژههاي موجود، مصوب و در دست اقدام بخش گردشگري در سطح (شهر) -

بررسي موردي كاربريهاي بخش گردشگري در طرح توسعه و عمران و ساير طرحهاي مالك عمل در سطح شهر و  -

 شهرستان و تعيين ميزان تحققپذيري و پيشرفت آنها

 - بررسي نظام حقوقي، اداري و مديريتي بخش گردشگري2-10

 بررسي جايگاه گردشگري در نظام اداري، مديريتي و سياسي كشوري، استاني، شهرستاني و شهري -

 بررسي وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي نهادها و سازمانهاي متولي بخش گردشگري -

 بررسي وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي ساير نهادها و سازمانهاي مرتبط با بخش گردشگري -

  سال اخير10بررسي نتايج كاركردهاي نهادهاي متولي و مرتبط بخش گردشگري در  -



  
 

 بررسي جايگاه حقوقي و اداري بخش گردشگري -

 بررسي وظايف و عملكردهاي نهادهاي مالي و اعتباري در نسبت با بخش گردشگري -

 بررسي چارت و نظام اداري مديريت جاذبهها، منابع و فعاليتهاي بخش گردشگري -

 بررسي وظايف و عملكردهاي سازمانها و نهادهاي نظارتي بخش گردشگري -

 بررسي فرايند اداري و حقوقي تصويب سياستها، برنامهها و طرحهاي كالن عمومي و دولتي بخش گردشگري -

 بررسي فرايند حقوقي و اداري اخذ مجوز و تصويب و اجراء طرحهاي گردشگري (بخش خصوصي) -

 بررسي فرايندهاي قانوني اخذ تسهيالت و زمين براي پروژههاي گردشگري -

 بررسي نهادهاي صنفي بخش گردشگري -

 بررسي تشكلهاي غيردولتي فعال مرتبط با بخش گردشگري -

 بررسي فرايند قانوني تصويب طرح حاضر -

 بررسي جايگاه سازمانها و نهادهاي قانوني جهت تحقق و اجراء طرح حاضر -

 - بررسي وضعيت عمومي زيست محيطي پروژههاي گردشگري در سطح (شهر)2-11

بررسي تداخل مناطق و محدودههاي گردشگري شهرستان (شهر) (موجود، مصوب و در دست انجام) با مناطق تحت  -

 مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

 بررسي عمومي معضالت و موانع زيست محيطي پروژهها و برنامههاي توسعهاي گردشگري (شهر) -

 بررسي عمومي شاخصهاي اصلي ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري در سطح (شهر) -

 ارائه سياستها، برنامهها و ... -

 بررسي فرايند قانوني تصويب طرحهاي گردشگري در سازمان حفاظت محيط زيست و اخذ مجوزات قانوني مربوطه -

 بررسي جايگاه پروژههاي گردشگري در نظام حقوقي و قانوني حفاظت از محيط زيست كشور -

 ارائه راهكارها و سياستهاي عمومي زيست محيطي در فرايند توسعه گردشگري (ملي و بينالمللي) -

 

 فصل سوم: تحليل دادههاي پايه 

  جغرافياييñ- عوامل طبيعي 3-1

 - نقاط قوت و ضعف3-1-1

 -  فرصت ها و تهديد ها3-1-2

 -  عوامل زيست محيطي3-2



  
 

 - نقاط قوت و ضعف3-2-1

 - فرصت ها و تهديد ها3-2-2

 -عوامل اجتماعي و فرهنگي3-3

 - نقاط قوت و ضعف3-3-1

 - فرصت ها و تهديد ها3-3-2

 - عوامل اقتصادي3-4

 - نقاط قوت و ضعف3-4-1

 - فرصت ها و تهديد ها3-4-2

 عوامل زير ساختي -3-5

 - نقاط قوت و ضعف3-5-1

 - فرصت ها و تهديدها3-5-2

 - شاخصهاي گردشگري3-6

 - نقاط قوت و ضعف3-6-1

 - فرصت ها و تهديد ها3-6-2

 -عوامل كالبدي و فضايي 3-7

 - قابليت ها، امكانات و فرصت هاي اكتسابي گردشگري (شهر)3-8

 - تنگناها، محدوديت ها و تهديدهاي اكتسابي گردشگري (شهر)3-9

 SWOT-چشم انداز كلي وضع موجود بر اساس ارزيابي3-10

 )SWAT- تجزيه و تحليل منابع آب و خاك (3-11

 PEST- تجزيه و تحليل 3-12

- بررسي تطبيقي كاركردهاي گردشگري موجود (شهر) با توان اكولوژيكي منطقه و ارزيابي قدرتها و ضعفهاي 3-13

 مربوطه

- بررسي تطبيقي كاركردهاي پيشنهادي طرح توسعه و عمران و ساير طرحهاي باالدستي مصوب با توان اكولوژيكي 3-14

 منطقه و ارزيابي قوتها و ضعفهاي مربوطه

 - تجزيه و تحليل فضايي و كالبدي (شهر)3-15



  
 

 - مالحظات و تهديدهاي امنيتي گردشگري (شهر)3-16

 

 فصل چهارم: اهداف، سياستها و راهبردهاي كالن توسعه گردشگري (شهر)

 تدوين اهداف و چشماندار كالن توسعه گردشگري (شهر) -

 تدوين خطمشيها و سياستهاي توسعه گردشگري -

 خطمشيها و سياستهاي تنوع بخشي به گردشگران -

 خط مشيها و سياستهاي جذب گردشگري و بازاريابي -

خطمشيها و سياستهاي كالن در حوزه زيرساختهاي قانوني و حقوقي مورد نياز (با تأكيد بر اخذ مجوزات روابط بين  -

 بخشي، تدمين منابع مالي، ورود سرمايه و ورود و خروج گردشگران خارجي)

 خط مشيها و سياستهاي كالن مديريت گردشگري در سطح (شهر) -

 خط مشيها و سياستهاي امنيتي -

 خطمشيها و سياستهاي توسعه گردشگري بر مبناي محيط طبيعي و زيست محيطي (شهر) -

 خط مشيها و سياستهاي كالن توسعه فرهنگي گردشگري -

 خطمشيها و سياستهاي كالن توسعه منابع و زيرساختهاي اجتماعي گردشگري -

 خطمشيها و سياستهاي كالن توسعه اقتصادي گردشگري -

 خطمشيها و سياستهاي راهبردي توسعه كالبدي- فضايي گردشگري در سطح (شهر) -

 خطمشيها و سياستهاي راهبردي توسعه زيرساختهاي گردشگري در سطح (شهر) -

 تدوين برنامه عملياتي مداخله در سطح شهرستان -

 ارائه برنامه كالن مداخالتي در حوزههاي مختلف -

 تعريف كاربريهاي متناسب گردشگري در سطح  (شهر) با رعايت الزامات اكولوژيك و الزامات اسناد باالدستي -

 تعريف برنامههاي كالن كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مداخالتي -

بررسي تطبيقي برنامه مداخالتي با اسناد و برنامههاي باالدستي و ايجاد هماهنگي حداكثري در برنامههاي تدويني با  -

 برنامههاي مصوب باالدست

ارائه آستانههاي جذب گردشگر در (شهر)، در نسبت با انواع گردشگري و منابع موجود در سطح (شهر)، به تفكيك نوع و  -

 جنس گردشگران

 ارائه سطوح و سرانههاي تحققپذيري آستانههاي جذب گردشگر، بر اساس توانها و امكانات (شهر) -



  
 

 

 فصل پنجم: ارائه طرح جامع گردشگري شهرستان (شهر)

تدوين نظام سازمان فضايي شهرستان بر اساس الزامات گردشگري مورد نياز (در تطابق با توانهاي اكولوژيك طرح  هاي  -

 باالدستي از جمله طرح توسعه و عمران)

تدوين نظام پهنهبندي عملكردي (شهر) با تأكيد بر كاركردها و پهنههاي گردشگري (شهر) در تطابق با توانهاي اكولوژيك  -

 (شهر) و طرحهاي باالدستي از جمله طرح توسعه و عمران شهرستان

ارائه طرح جامع عملكردي گردشگري (شهر) در تطابق حداكثري با طرحهاي باالدستي از جمله طرح توسعه و عمران ارتقاء  -

 نقشهاي گردشگري (شهر)

 تدوين نظام اولويتبندي برنامه عملياتي- اجرايي توسعه گردشگري (شهر) -

 تعريف ظرفيت برد خدماتي و كاركردي عملكردهاي گردشگري طرح جامع (شهر) -

 برآورد مالي و اقتصادي اجراي طرح جامع به تفكيك بخش (دولتي و خصوصي) و تهيه گزارش ارزيابي اقتصادي طرح -

 تدوين برنامه عملياتي توسعه زيرساختهاي گردشگري (شهر) -

 برآورد زيرساختهاي مورد نياز •

 اخذ استعالم از دستگاههاي ذيربط •

 تدوين برنامه زيرساختها •

 زمانبندي اجراء و تأمين زيرساختها •

 

فصل ششم: بررسي تطبيقي پيشنهادات و خروجي نهايي طرح حاضر با طرحهاي باالدستي مصوب (به ويژه طرح توسعه و 

 عمران) و پيگيري جهت تصويب طرح در مراجع قانوني مربوطه (جهت جايگزيني طرح به جاي طرحهاي مصوب)

 فصل هفتم: ارائه چارچوب مديريتي و هدايتي طرح جامع

 ارائه شرح وظايف و نمودار سازماني تشكيل نهاد مستقل و اجراء طرح جامع گردشگري (شهر) -

 تعيين وظايف ساير سازمانها و دستگاههاي اجرايي مرتبط -

 پيشنهاد و تدوين چارچوب قانوني مرتبط با تشكيل نهاد مديريت طرح جامع گردشگري (شهر) -

پيشنهاد چارچوب قانوني و اداري ايجاد مركز مديريت الكترونيك گردشگري (شهر)، بر اساس مفاد فصل هشتم همين شرح  -

 خدمات

 فصل هشتم: تهيه بستههاي فرصت سرمايهگذاري در صنعت گردشگري (شهر) نمونه



  
 

 معرفي عمومي (شهر) -

 معرفي عمومي (شهر) از منظر سياسي، اجتماعي، محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي- فضايي -

 بررسي مزايا، پتانسيلها و فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري (شهر) -

 ارائه حمايتها و مشوقهاي قانوني مرتبط با سرمايهگذاري در صنعت گردشگري (شهر) نمونه -

 تعريف پروژههاي فرصت سرمايهگذاري (تعريف عمومي و مشخصات مكاني و فضايي) -

 ارائه مشخصات فني پروژههاي فرصت سرمايهگذاري -

 )3ارائه مشخصات و ارزيابي مالي و اقتصادي طرحها (با استفاده از نرم افزار كامفار  -

 - انجام بررسي هاي مالي6-1
 - برآورد سرمايه گذاري ثابت6-1-1 -
 - برآورد سرمايه گذاري در گردش6-1-2 -
 - برآورد هزينه ساليانه توليد6-1-3 -
 - برآورد استهالك ساليانه سرمايه گذاري6-1-4 -
 - برآورد كل سرمايه مورد نياز6-1-5 -
 - برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها6-1-6 -
 - تعيين منابع تامين مالي طرح و هزينه هاي مالي6-1-7 -
 - تحليل درآمدها و هزينه هاي طرح6-1-8 -
 - تعيين عملكرد سود وزيان طرح براي كل سرمايه گذاري و آورده سهام6-1-9 -
  -انجام بررسي هاي اقتصادي6-2

 -تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايه گذاري6-2-1 -
 )npv-تعيين ارزش فعلي خالص(6-2-2 -
 ) كل سرمايهphp-تعيين نرخ و دوره بازگشت داخلي (6-2-3 -
 - تعيين نرخ و دوره بازگشت داخلي براي آورده سهامداران6-2-4 -
 -تعيين دوره بازگشت سرمايه6-2-5 -
 - تحليل نقطه سربسر6-2-6 -
 - تحليل حساسيت طرح به هزينه هاي پيش بيني نشده6-2-7 -
 -تحليل اقتصادي طرح6-2-8 -
 -انجام آناليز حساسيت پروژه 6-2-9 -

 
 

 فصل نهم: طرحهاي موضوعي و موضعي موردنياز و مرتبط

 تدوين برنامه جامع اشتغالزايي در بخش گردشگري (شهر)، در تطابق با دستاوردهاي طرح جامع گردشگري (شهر) نمونه -

تدوين برنامه جامع اطالعرساني، آموزش عمومي، فرهنگ سازي و آموزشهاي تخصصي مديران و دست اندركاران در زمينه  -

 گردشگري (شهر)



  
 

 تدوين برنامه جامع مديريت هماهنگ گردشگري در سطح (شهر) -

 طراحي سيستم مديريت متمركز منطقهاي پسماند -

 تدوين و اجراء برنامه جامع اجتماعي در خصوص فرهنگ حفاظت از محيط زيست در نسبت و گردشگران با ساكنان محلي -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 سرمايه گذاري )پكيچ(شرح خدمات بسته 

 

 

 

 
منطقه نمونه گردشگري: ........................ 

كد:........................................................ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 عكس منطقه نمونه



  
 

 
 

مقدمه 
 

 امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ،اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به 
شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسالمي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي،تاريخي  و 

فرهنگي ، همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زيرساخت 
 ميليون گردشگر 20هاي گردشگري فراهم مي سازد. با توجه به اهداف و سياست هاي دولت در سند چشم انداز كشور كه در آن ساالنه به ورود 

 قانون تشكيل سازمان ميراث 8خارجي تاكيد شده است ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري از واقعيتهاي اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 
 ، ايجاد تاسيسات زير بنايي و ايرانگردي 1380/ 19/12فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مصوب   

و جهانگردي و ارايه خدمات مناسب به جهانگردان دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه 
يافته به متقاضي بخش غيردولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد. با عنايت به ماده قانوني فوق الذكر ، آيين نامه اجرايي نحوه 

 ماده به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است كه به تفصيل چگونگي  سطح بندي ، مراكز 10تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري در 
خدماتي ، رفاهي ، فرهنگي و گردشگري ، ايجاد تاسيسات زيربنايي واختيارات سرمايه گذاران  به نحوه اجراي طرحهاي مصوب، جلب و حمايت از 
سرمايه گذاران خارجي را توضيح داده است. بر اين اساس و با توجه به اعالم آمادگي سرمايه گذاران داخلي وخارجي و مردم محلي براي ارزشمند 

ساختن و بهره برداري از اين مناطق  ، معاونت سرمايه گذاري و طرحها و دفتر مناطق گردشگري سازمان  
را بر آن داشت تا به صورت همزمان و در چارچوب واحد اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي و عملياتي نمودن مناطق نمونه مصوب در سراسر 

كشور بنمايد.اين اقدام نيز گامي است در راستاي اطالع رساني بيشتر به سرمايه گذاران و كارآفرينان داخلي و خارجي عالقمند در زمينه 
 گردشگري ،اميدواريم كه در جهت تصميم سازي و تصميم گيري شما موثر باشيم.

در اين راستا منطقه نمونه گردشگري ............................... با شماره مصوبه...............................  در مورخ..............................  با درجه............................... مورد 
تصويب دولت قرار گرفت 

: تهران خيابان گاندي جنوبي روبروي كوچه يكم ، معاونت سرمايه گذاري و طرحها ، طبقه سوم  دفتر مناطق نمونه گردشگري. آدرس
 88661752: تلفن

 88798157: فاكس
 mantaghe nemoone @ itourism .ir:پست الكترونيك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

نقشه 
موقعيت منطقه نمونه در كشور 

 

 
 

نقشه 
موقعيت منطقه نمونه در استان   

 

 
 

نقشه 
موقعيت منطقه نمونه در شهرستان   

 



  
 

مشخصات منطقه :                                                 كد: 
 نام منطقه :                                                                    

استان : 
آدرس : 

نزديكترين شهر :  
نزديكترين روستا:  

طول  جغرافيايي:                                                                 عرض جغرافيايي:                                                                                        
نوع جاذبه                                                                            اقليم منطقه:                                                                                                                                    

مساحت منطقه:                                                                   توپوگرافي منطقه:                                                                              
پوشش گياهي منطقه :                                                          منابع اب موجود:                                                               

زير ساخت هاي استان :  
فاصله تا مركز استان:                                            فاصله تا مركز شهرستان:                                                                                                 

فاصله تا نزديكترين فرودگاه:                                                 فاصله تا نزديكترين ايستگاه راه آهن:                                                         
فاصله تا نزديكترين بندر:                                                       فاصله تا نزديكترين راه اصلي:                                                             

- زير ساختهاي مورد نياز تا ورودي منطقه :  
زير بناهاي اوليه منطقه :  

تاسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان : 
تسهيالت خدماتي در شهرستان : 

تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطق 
- تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه :                              بازارهاي اصلي هدف :  
- تعداد گردشگران استان :                       داخلي :                                           خارجي :  

فصول گردشگري منطقه :  
نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي :  

- مهمترين  زمينه هاي سرمايه گذاري :  
- مطالعات در دست انجام براي منطقه : 

- نوع تاسيسات قابل اجرا بر اساس مطالعات :  
- برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري : 

- برآورد ميزان سرمايه گذاري :ريالي                                    ارزي  
- مقدار واعتبار موردنياز براي زير ساخت ها :  
راه                         كيلومتر  ميليارد ريال  

تلفن                       كيلومتر  ميليارد ريال : 
آمار گردشگران  منطقه : 

جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه :  
قابليت ها و فرصت ها ي منطقه : 

وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه : 
فاصله از فرودگاه ها،ايستگاه قطار،بندر،بزرگراه  به صورت گرافيكي  

جايگاه منطقه نمونه در برنامه ملي گردشگري و منطقه اي استان ،مصوبات هيات دولت و مطالعات باالدستي انجام شده : 
وضعيت مالكيت اراضي : 

برآورد ميزان سرمايه گذاري و زمينه هاي آن در آينده : 
نظر اوليه دستگاه هاي ذيربط در مورد امكان تامين خدمات زير بنايي ( آب ، برق ،تلفن ،گاز ، راه ) :  

 
 
 



  
 

 
 
 

زمان مورد نياز براي شروع عمليات :  
اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي : 

ميزان اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه : 
امتيازات ويژه: 

- صدور موافقت نامه تاسيس منطقه نمونه بعهده سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري است. 
- تامين اعتبار مورد نياز تا سيسات خدماتي( آب ، برق ، راه)تا محل اجراي طرح 

 درصد از برآورد كل پروژه 80-  تامين وام ( تسهيالت ) پس از بيست در صد هزينه كرد ( پيشرفت فيزيكي پروژه ) توسط سرمايه گذار، تامين 
توسط بانكها و موسسات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود. 

- معافيت از عوارض تغيير كاربري 
- زمين : واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط 

 در صد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد. 10سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 
- صدور پروانه ساخت تاسيسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه  

- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص 
- ساير امتيازات: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگري 

 

) مطالعات جامع  5-3

هدف از انجام مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگري كشور به بررسي راهبردي منطقه نمونه گردشگري است كه در آن سعي مي شود، ضمن 

بررسي كامل منطقه از لحاظ سرمايه گذاري و توسعه گردشگري وتعيين كاربريهاي منطقه نسبت به تهيه نقشه سايت پلن طرح اقدام مي گردد. 

اين مطالعه بر عهده سرمايه گذار منطقه نمونه گردشگري است و سرمايه گذار موظف است ضمن معرفي مشاور به دفتر مناطق نمونه گردشگري، 

 ماهه كه در موافقتنامه تاسيس منطقه نمونه ذكر شده ، نسبت به تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري اقدام نمايد. 4در فرصت زماني 

سرمايه گذار موظف است بعد از تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري توسط مشاور ذيصالح ، آن را در كارگروه گردشگري استان و سپس در 

) شرح خدمات مطالعات طرح جامع منطقه نمونه 7-5شوراي بررسي و تصويب طرحهاي گردشگري مورد تصويب قرار دهد.پيوست شماره (

گردشگري را نشان مي دهد. 

 

 

تعاريف و معيارها: 

- به منظور شفاف كردن اطالعات مورد درخواست، ضروري است كه قبل از پرداختن به شرح خدمات، به تعاريف و معيارهاي ذيل  توجه 1     

كافي مبذول شود: 

فرهنگي،  مذهبي،  منطقهاي است با مرز و بوم مشخص و مساحت معين كه در جوار جاذبههاي تاريخي، منطقه نمونه گردشگري،  ●        

طبيعي و گردشگري كشور كه به  منظور ارايه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي تاسيس و اداره  ميشود.  

در برگيرنده روستا، شهر، دهستان، بخش در حوزه باال دست منطقه نمونه گردشگري است كه از ايجاد اين محدوده منطقه نمونه،   ●          

منطقه تاثير مستقيم ميپذيرد. مشاور در بررسي ويژگيهاي محدوده منطقه نمونه، بر حسب نياز، عالوه بر سايت پروژه، محدوده حوزه نفوذ 

مستقيم پروژه را نيز انتخاب و مورد مطالعه قرار خواهد داد.  

 عالوه بر سايت منطقه نمونه در برگيرنده شهرستان و استان و يا حتي كشور است كه در حوزه ،حوزه نفوذ كالن منطقه نمونه  ●          

منطقه نمونه گردشگري واقع شده و از ايجاد اين منطقه تاثير غير مستقيم ميپذيرد.  فرادست

 



  
 

: *مورد  نظر است  مقياس و  فرمت نقشههايي كه  عناوين  آنها  در  خروجي  بندهايي  از  شرح  خدمات  درج  شده  است، به  شرح زير - 2

  ، در محيط  1:10000  تا   500 :1نقشههاي مورد نظر از  سايت پالن منطقه نمونه گردشگري، نقشههاي بزرگ مقياس، با مقياسالف -  

Auto Cad  وGIS 

 GIS  و در محيط  50000 :1  تا10000 :1 -   نقشههاي مورد نظر از محدوده  منطقه  نمونه، نقشههاي ميان مقياس، با مقياس ب

  GIS در محيط  250000 :1   الي 50000 :1نقشههاي مورد نظر از حوزه نفوذ كالن منطقه  نمونه، نقشههاي كوچك مقياس، با مقياس ج -   

است. 

تهيه نقشههاي محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ كالن آن با مقياسهاي مورد نظر، با استفاده از توليدات زمان نقشهبرداري كشور،  •

سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران و ... امكانپذير است، اما براي تهيه نقشههاي سايت پالن منطقه 

نمونه گردشگري با مقياس مورد نظر،  بهرهگيري از خدمات نقشه برداري ضروري ميباشد. 

 

شرح خدمات: 

 كليات (ضرورتها، روش شناسي و مباني نظري)  –    بخش اول

-  طرح مسئله   1-1           

-  اهداف                  1-2           

-  ضرورتها 1-3           

              -  ماهيت و مقياس طرح1-4           

  -  موقعيت مكاني طرح1-5           

-  ماهيت و مقياس پروژه  1-6          

- برنامهريزي و روششناسي انجام كار   1-7            

- تعاريف و مفاهيم مرتبط با موضوع 1-8            

-  تجارب و نمونههاي مشابه داخلي و خارجي 1-9            

- اسناد و طرحهاي فرادست مرتبط با موضوع و موقعيت منطقه نمونه 1-10            

 

     بخش دوم-  شناخت وضع موجود    



  
 

  محيط و شرايط طبيعي- جغرافيايي- 2-1          

 عمومي و موقعيت جغرافيايي محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ كالن آن ي- ويژگيها2-1-1          

-  ويژگيهاي اقليمي محدوده منطقه نمونه 2-1-2          

-  بررسي عولمل اقليمي 2-1-2-1                               

-  بررسي عناصر اقليمي 2-1-2-2                                        

 -  بررسي ايام مناسب و آسايش گردشگري 2-1-2-2                                        

-  توپوگرافي، فيزيوگرافي، زمينشناسي و ژئومورفولوژي محدوده منطقه نمونه گردشگري  2-1-3          

- بررسي فيزيوگرافي و توپوگرافي محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-3-1                               

- بررسي زمينشناسي و ژئومورفولوژي منطقه نمونه گردشگري 2-1-3-2                                        

 منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن -  منابع آب2-1-4             

- شناسايي منابع آبهاي سطحي   2-1-4-1                               

- شناسايي آبهاي زير زميني اعم از چاه ، چشمه و قنوات 2-1-4-2                                        

- تعيين حجم آب مورد نياز منطقه نمونه گردشگري 5-1-4-3                                        

- تعيين محل تامين آب مورد نياز منطقه نمونه گردشگري 5-1-4-3                                        

-  خاكشناسي در محدوده منطقه نمونه گردشگري  2-1-5                

-  پهنهبندي مخاطرات طبيعي منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن  2-1-6                

                            (زلزله، زمين لغزش، فرسايش، سيلخيزي، خشكسالي و...) 

-  بررسي خطر نسبي زمين لرزه در محدوده منطقه نمونه 2-1-6-1                          

- بررسي خطر سيل خيزي درمحدوده منطقه نمونه 2-1-6-2                          

- بررسي خطر زمين لغزش در  محدوده منطقه نمونه    2-1-6-3                          

- بررسي خطر فرسايش در محدوده منطقه نمونه 2-1-6-4                          

- بررسي خشكسالي اقليمي و هيدرو لوژيك در محدوده منطقه نمونه 2-1-6-5                          

- جمع بندي مخاطرات طبيعي و تهيه نقشه آن 2-1-6-6                          

-  پوشش گياهي و حيات جانوري  2-1-7               

بررسي و شناسايي گونه هاي گياهي و جانور ي در سطح محدوده منطقه نمونه                                                   -  2-1-7-1                       

شناسايي گونههاي گياهي و جانوري نادر در سطح منطقه   -  2-1-7-2                           

- كاربري اراضي منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن 2-1-8               

 



  
 

-  محيط زيست  2-2

- برآورد ظرفيت برد منطقه نمونه گردشگري با توجه  به عوامل زيست محيطي                       2-2-1            

- بررسي تداخل محدوده منطقه نمونه گردشگري با مناطق تحت مديريت  2-2-2            

                       سازمان حفاظت محيط زيست  و زون بنديهاي انجام شده 

) و در مجلد مربوط به آن، مورد مطالعه و EIAتوضيح: اين بند ميتواند همراه با بخش ششم شرح خدمات حاضر (ارزيابي زيستمحيطي 

بررسي قرار گيرد. 

 

 

 فرهنگي در محدوده منطقه نمونه  –- سيماي اجتماعي2-3

- موقعيت منطقه نمونه در نسبت با نظام تقسيمات سياسي و اداري 2-3-1            

- ويژگي هاي جمعيتي  2-3-2            

- وضعيت سواد و آموزش   2-3-3            

 درماني  –- خدمات بهداشتي 2-3-4            

- ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و پيشينه منطقه  2-3-5            

-   صنايع دستي، محصوالت خانگي و آداب و سنن محدوده در منطقه نمونه 2-3-6            

- وضعيت امنيت و خدمات انتظامي  2-3-7            

 

- اوضاع اقتصادي در محدوده منطقه نمونه  2-4

- ساختار عمده  بخش هاي عمده اقتصادي  2-4-1            

- هزينه و در آمد خانوار 2-4-2            

-  نيروي  انساني و اشتغال و بيكاري 2-4-3            

1F- تعيين فعاليتهاي پايه و تبعي براساس مدل2-4-4            

∗ 

                                                 
منظور از فعاليت پايه، فعاليتهايي است كه از تمركز نسبي در اشتغال محدوده برخودار است. از اين رو، به منظور تحليل فعاليت  ∗

پايهمحدوده براساس اشتغال، و به تبع آن، تحليل فعاليت تبعي محدوده بر پايه اشتغال، ميتوان به محاسبه ضريب مكاني پرداخت. اين 
 ضريب، نسبت اشتغال در يك بخش خاص در محدوده را در برابر نسبت اشتغال همان بخش در استان  بيان ميكند.



  
 

- مالكيت اراضي در منطقه نمونه گردشگري 2-4-5            

 

- سيماي كالبدي- فضائي و وضعيت زيرساختها در منطقه نمونه 2-5

                              - وضعيت راهها و حمل و نقل  (زميني، هوايي، دريايي، ريلي)2-5-1           

-وضعيت آب آشاميد ني 2-5-2           

- وضعيت دسترسي به انرژي        2-5-3            

- وضعيت ارتباطات و گرد ش اطالعات (مخابرات) 2-5-4               

- وضعيت خدمات عمومي (مبلمان- تأسيسات و تجهيزات) 2-5-5            

- بررسي عملكردها و كاربريهاي دروني منطقه 2-5-6            

- بررسي عملكردها و كاربريهاي همجوار منطقه 2-5-7            

- بررسي موقعيت منطقه در نسبت با مراكز فعال عملكردي و مسكوني همجوار 2-5-7-1    

- بررسي ديد و منظر در سطح منطقه نمونه 2-5-8            

 

- صنعت گردشگري در محدوده منطقه نمونه 2-6  

- جاذبه هاي گردشگري  2-6-1           

- نحوه اداره و مديريت جاذبهها 2-6-2            

 - وضعيت زير ساختها در جاذبهها2-6-3              

- وضعيت امكانات اقامتي 2-6-4                

- وضعيت امكانات پذيرايي 2-6-5              

- وضعيت  حمل  و نقل و دسترسي به منطقه نمونه گردشگري  2-6-6             

 بانكي –-  خدمات مالي 2-6-7                

-  تعداد  گردشگران كنوني 2-6-8             

- مشاركت جامعه محلي در فعاليتهاي گردشگري 2-6-9             

- وضعيت مديريت و نيروي انساني بخش گردشگري 2-6-10                 

 



  
 

 

، در اولين سطح فرادستي منطقه نمونه گردشگري (روستا، شهر، بخش يا شهرستان) بررسي ميگردد.  4-2 و 3-2: بندهاي 1توضيح 

 صرفاً در سطح سايت منطقه نمونه و در درون مرزهاي منطقه مورد مطالعه قرار گيرد.  5-2: بند 2توضيح 

، صرفاً بر مبناي اطالعات مؤخوذه از سازمانهاي مرجع و رسمي، صورت پذيرد.  6-2: ارائه اطالعات در خصوص بند 3توضيح 

  تحليل دادهها و ارزيابي وضع موجود منطقه نمونه گردشگري (تحليل قوتها، ضعفها، – سوم  بخش

فرصتها و تهديدها در سطح منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن)   

 جغرافيايي –- عوامل طبيعي 3-1           

- نقاط  قوت و ضعف 3-1-1                         

- فرصتها و تهديدها 3-1-2                         

- عوامل زيست محيطي 3-2           

- نقاط قوت و ضعف 3-2-1                        

- فرصتها و تهديدها 3-2-2                       

- عوامل اجتماعي- فرهنگي 3-3          

- نقاط قوت و ضعف 3-3-1                        

- فرصتها و تهديدها  3-3-2                        

- عوامل اقتصادي 3-4          

- نقاط قوت و ضعف  3-4-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-4-2                      

- عوامل كالبدي- فضايي و وضعيت زيرساختها 3-5          

- نقاط قوت و ضعف 3-5-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-5-2                      

- صنعت گردشگري 3-6          

- نقاط قوت و ضعف 3-6-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-6-2                      



  
 

 (تحليل ارزشها و پتانسيلهاي  SWOT- چشم اندازكلي وضع موجود بر اساس جمعبندي ارزيابي 3-7

- 9-3-تجزيه و تحليل باتلر                                 8-3                               منطقه نمونه در وضع موجود)

 - تجزيه و تحليل swat   3-10تجزيه و تحليل 

 بخش چهارم: ارائه طرحها و برنامههاي جامع توسعهاي 

- تدوين اهداف توسعهاي: 4-1

- اهداف كالن توسعهاي و سياستهاي عمومي در مقياس ملي و منطقهاي 4-1-1

-اهداف محيطي و زيستمحيطي 4-1-2

- اهداف كالبدي- فضائي و زيرساختي 4-1-3

- اهداف فرهنگي و اجتماعي 4-1-4

- اهداف اقتصادي 4-1-5

- اهداف گردشگري 4-1-6

- بازارهاي هدف 4-1-6-1

- نوع و حجم گردشگران 4-1-6-2

 - فعاليتهاي گردشگري4-1-6-3

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه  4-2

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه محيطي و زيستمحيطي در منطقه نمونه 4-2-1

 فضايي و زيرساختي در منطقه نمونه –- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه كالبدي 4-2-2

- كاربريهاي همجوار 4-2-2-1

-  عملكردهاي دروني 4-2-2-2

-  مبلمان و تأسيسات زيرساختي 4-2-2-3

-  نظام ترافيكي 4-2-2-4

-  سازمان فضائي 4-2-2-5

-  ديد و منظر 4-2-2-6

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه اجتماعي و فرهنگي در منطقه نمونه 4-2-3



  
 

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه اقتصادي در منطقه نمونه 4-2-4

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه بخش گردشگري در منطقه نمونه 4-2-5

- سياستهاي توسعه زير ساخت هاي مورد نياز گردشگري  4-2-5-1

- سياستهاي تنوع بخشي به گردشگران 3-3-5-2

- سياستهاي جذب گردشگر و بازاريابي 3-3-5-3

- سياستهاي توسعه تسهيالت و خدمات گردشگري 3-3-5-4

        - سياستهاي تامين و سازمان دهي نيروي انساني 3-3-5-5

- تدوين نظام جامع برنامه فيزيكي منطقه نمونه گردشگري  4-3  

- تعيين حوزههاي كالن عملكردي منطقه نمونه گردشگري   4-3-1

- تعيين زيرحوزهها و فعاليتهاي خرد منطقه نمونه گردشگري   4-3-2

- تدوين نظام تقسيمات كالبدي منطقه نمونه گردشگري   4-3-3

- تدوين برنامه فيزيكي تفصيلي منطقه نمونه گردشگري 4-3-4

-تعيين مساحتها، تراكم و سطح اشغال ساختماني، فضاي سبز و معابر و ميادين 4-3-5

- تعيين تراكم جمعيتي و آستانه جمعيتپذيري (برد خدماتي) عملكردهاي منطقه نمونه گردشگري 4-3-6

- تدوين نظام جامع عملكردي منطقه نمونه گردشگري  4-4  

- تدوين الگوي ساماندهي منطقه نمونه گردشگري 4-4-1

- نظام استقرار عملكردها 4-4-1-1

- نظام استقرار مراكز 4-4-1-2 

 - نظام استقرار دسترسيها4-4-1-3

- ارائه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري (جانمائي كاربريهاي مختلف پيشنهادي در سطح 4-4-2

منطقه نمونه گردشگري در قالب سايت پالن) 

- نظام اولويتبندي اجرائي و برنامهريزي زماني و عملياتي ايجاد منطقه نمونه 4-4-3

- تعريف ظرفيت كاربردي و برد خدماتي در منطقه نمونه 4-4-4

- تعريف نظام بهرهبرداري در منطقه نمونه 4-4-5



  
 

- تعريف نظام مديريت و حفظ و نگهداري در منطقه نمونه  4-4-6

- برآورد ميزان نيازهاي آبي پروژه (شرب و خام) 4-4-7

- برآورد ميزان برق مصرفي و خطوط تلفن مورد نياز پروژه 4-4-8

) camfar3بخش پنجم: ارزيابي مالي و اقتصادي طرح جامع منطقه نمونه گردشگري (با استفاده از نرم افزار 

 انجام بررسي هاي مالي -5-1

   برآورد سرمايه گذاري ثابت -5-1-1

  برآورد سرمايه در گردش -5-1-2

  برآورد هزينه ساليانه توليد -5-1-3

   برآورد استهالك ساليانه سرمايه گذاري -5-1-4

  برآورد كل سرماية مورد نياز طرح -5-1-5

  برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها -5-1-6

  طرح و هزينه هاي مالي آن تعيين منابع تأمين مالي -5-1-7

   تحليل درآمدها و هزينه هاي طرح -5-1-8

  عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمايه گذاري و آورده سهام تعيين -5-1-9

 اقتصادي انجام بررسي هاي -5-2

 تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايهگذاري -5-2-1

  (npv)خالص تعيين ارزش فعلي -5-2-2

  كل سرمايه (pbp)تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي -5-2-3

  نرخ و دورة بازگشت داخلي براي آورده سهامداران تعيين -5-2-4

  تعيين دوره بازگشت سرمايه -5-2-5

  تحليل نقطه سربسر -5-2-6

  تحليل حساسيت طرح به هزينههاي پيشبيني نشده -5-2-7

  تحليل اقتصادي طرح -5-2-8

  انجام آناليز حساسيت پروژه -5-2-9



  
 

 تهيه بسته هاي سرمايه گذاري براي هر يك از پروزه هاي تعريف شده در مطالعات طرح بخش ششم    

 جامع بر اساس فرمت دفتر

) EIA: ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح جامع منطقه نمونه گردشگري ( هفتمبخش

ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي تعريف شده در طرح جامع در دوران ساختماني و بهرهبرداري بر اساس شرح خدمات 

) 1توافق شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست (مطابق پيوست شماره 

فهرست نقشههاي مورد نياز: 

بخش اول:  

 نقشه يا تصوير از نمونههاي مشابه معرفي شده )1-1(

بخش دوم: 

) نقشه پايه محدوده مورد مطالعه 2-1-1(

) نقشه پهنهبندي عناصر اقليمي در محدوده منطقه نمونه گردشگري و حوزه نفوذ آن 2-1-2(

) نقشههاي زمينشناسي، ژئومورفولوژي، توپوگرافي، فيزيوگرافي، شيب و جهت شيب در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-3(

) نقشه شبكه آبراههها، چاهها و قنوات در محدوده منطقه نمونه گردشگري و حوزههاي آب ريز فرادست آن 2-1-4(

) نقشه تيپبندي خاك در محدوده منطقه نمونه گردشگري  2-1-5(

) نقشه نوع پوشش گياهي در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-7(

) نقشه كاربري اراضي محدوده منطقه نمونه با استفاده از اطالعات موجود با ذكر مأخذ 2-1-8(

-) موقعيت منطقه نمونه گردشگري در نسبت با مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 2-2-2(

) نقشه موقعيت منطقه نمونه گردشگري در نظام تقسيمات سياسي- اداري كشور 2-3-1(

) نقشه شبكه راهها و حمل و نقل در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن 2-5-1(

) نقشه پراكنش عملكردها و كاربريهاي دروني، خدمات عمومي و زيرساختها در محدوده منطقه نمونه گردشگري 6-5-2) الي (2-5-2(

) موقعيت منطقه نمونه گردشگري در نسبت با عملكردها و مراكز فعال عملكردي و مسكوني همجوار 1-7-5-2) و (2-5-7(

) نقشه جانمائي نقاط داراي پتانسيل بصري در محدوده منطقه نمونه گردشگري  2-5-8(

بخش چهارم: 

) ارائه نقشههاي الگوي ساماندهي منطقه نمونه گردشگري 4-4-1(

(الگوي تجريدي، الگوي تطبيقي، الگوي استقرار عملكردها، الگوي استقرار مراكز و الگوي استقرار دسترسيها) 



  
 

) نقشه طرح جامع پيشنهادي منطقه نمونه گردشگري در قالب سايت پالن 4-4-2(

) نقشه اولويتبندي اجرائي منطقه نمونه گردشگري 4-4-3(

 هفتمبخش 

)  1- تهيه نقشههاي الزم بر اساس موارد مندرج در متن شرح خدمات (پيوست شماره 

فهرست تصاوير مورد نياز:  

بخش اول: 

تصاوير رنگي از نمونههاي مشابه معرفي شده  )1-1(

بخش دوم: 

) عكس هوايي يا تصوير ماهوارهاي از منطقه نمونه گردشگري 2-1-1(

) تصاوير رنگي و پانوراما از منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن 2-1-2(

) تصاوير رنگي از عوارض طبيعي موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-3(

) تصاوير رنگي از منابع آبي موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-4(

) تصاوير رنگي از مخاطرات طبيعي احتمالي موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-6(

) تصاوير رنگي از گياهان و جانوران موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-7(

) تصاوير رنگي از كاربري اراضي در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-8(

) تصاوير رنگي از هنرها، صنايع دستي و آداب و سنن در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-3-6(

) تصاوير رنگي از شبكه راهها و حمل و نقل در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-5-1(

) تصاوير رنگي از عملكردها و كاربريهاي دروني، خدمات عمومي و زيرساختها در محدوده منطقه نمونه گردشگري 6-5-2) الي (2-5-1(

) تصاوير رنگي از عملكردها و كاربريهاي همجوار منطقه نمونه گردشگري 1-7-5-2) و (2-5-7(

) تصاوير رنگي از پتانسيلهاي بصري و مناظر و مراياي موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري  2-5-8(

) تصاوير رنگي از جاذبهها، زيرساختها و امكانات گردشگري موجود در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-6(

بخش ششم: 

)  1- ارائه تصاوير مورد نياز بر اساس موارد مندرج در متن شرح خدمات (پيوست شماره 

فهرست جداول موردنياز: 

بخش دوم: 



  
 

) جداول طبقات شيب، جهات عمده شيب و طبقات ارتفاعي در محدوده منطقه نمونه گردشگري 2-1-3-1(

) جدول وضعيت جمعيت، سواد و جنس در سطح شهرستان 3-3-2) الي (2-3-2(

) جدول بخشهاي عمده اقتصادي در سطح شهرستان 2-4-1(

) جدول هزينه و درآمد خانوار در سطح شهرستان 2-4-2(

) جدول نيروي انساني، اشتغال و بيكاري در سطح شهرستان 2-4-3(

بخش چهارم: 

) جدول نظام تقسيمات كالبدي، پيشنهادي در منطقه نمونه گردشگري 4-3-3(

) جدول برنامه فيزيكي تفصيلي پروژه و تعيين تراكمهاي مجاز ساختماني و جمعيتي و برآورد مقدماتي هزينههاي 6-3-4) الي (4-3-4(

اجرائي پروژه 

اس عملكردي منطقه نمونه گردشگري ي) جدول نظام اولويتبندي اجرائي، مديريت، بهرهبرداري و مق6-4-4) الي (4-4-3(

بخش پنجم: 

جدول برآورد و حجم سرمايهگذاري ثابت پروژه به تفكيك ابنيه، محوطه و ماشينآالت  -

 جدول برآورد هزينههاي دوران بهرهبرداري پروژه -

 جدول شكست سرمايه طي سالهاي اجراي طرح -

 جدول ميزان بهرهبرداري از عملكردهاي پروژه در فصول مختلف سال -

 جدول ميزان رقابتپذيري عملكردهاي پروژه -

 جدول برآورد ستانده پروژه در سال اول بهرهبرداري -

 جدول ظرفيت بهرهبرداري پروژه در طول مدت بهرهبرداري -

 ) و سال برگشت سرمايه بر مبناي سناريوهاي مختلفNPV)، خالص ارزش فعلي (IRRجدول نرخ بازده داخلي ( -

 جداول و نمودارهاي آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي پروژه -

 3تمامي جداول و نمودارهاي ورودي و خروجي نرم افزار كامفار  -
م: هفتبخش 

)  1- تهيه جداول موردنياز بر اساس موارد مندرج در متن شرح خدمات (پيوست شماره 

 

 

 



  
 

) 1 (پيوست شماره 

 

 

 

شرح خدمات مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي تفريحي- توريستي (گردشگري) و 

طبيعتگردي (اكوتوريسم)  

(توافقي بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست  

) 26/9/87 مورخ 1/872-10130به شماره 

 كليات طرح -1

عنوان طرح  -1-1

 كارفرما و مجري طرح (آدرس، تلفن و فاكس) -1-2

 اهداف، نيازها و ضرورتهاي طرح -1-3

 محل و مساحت اجراي طرح -1-4

 فازبندي كلي و زمانبندي اجراي طرح -1-5

تأسيسات طرح پيشنهادي (نوع تأسيسات، نوع كاربريها، تعداد طبقات و مساحت زيربنا و ارائه پالن جانمايي تأسيسات با  -1-6

 تعيين درصد كليه كاربريها) و خدمات زيربنائي فعلي و آتي جانبي طرح (راههاي دسترسي، آب، برق و ...)

 برآورد نوع و ميزان موارد اوليه مورد نياز طرح (محل تأمين و نحوه انتقال) -1-7

 برآورد نوع و ميزان منابع مورد نياز طرح (آب، انرژي، سوخت و ...) -1-8

 تخمين ميزان سرمايهگذاري طرح -1-9

 ظرفيت و ميزان جذب تورسيم (گردشگر) و برآورد توان محيطي محل اجراي طرح -1-10

 تشريح مرحله آمادهسازي (ميزان تخريب، پاكتراشي، ميزان خاكبرداري و خاكريزي) -1-11

 

 

 

 



  
 

 بررسي موضوع موجود  -2

- موقعيت طرح (موقعيت رياضي و نسبي و تعيين محدوده آن بر روي نقشه توپوگرافي و تقسيمات سياسي با مقياس 2-1

25000/1 (

- ويژگيهاي طبيعي و بيولوژيكي 2-2

- بررسي اقليم يا آب و هوا (تعيين ميانگين حداقل، متوسط و حداكثر دما و رطوبت نسبي، ميزان و نوع بارش، 2-2-1

جهت باد غالب، نوع منطقه اقليمي و ...) 

- توپوگرافي (طبقات ارتفاعي، طبقات شي و جهات آن و ...)  2-2-2

- زمينشناسي (مطالعه سازندها، گسلها و سابقه فعاليت آن، حركات رانشي و لغزشي زمين، نقشه زمينشناسي 2-2-3

و ...) 

- خاكشناسي (نوع و تيپ خاك، قابليت اراضي، فرسايشپذيري، نقشه قابليت اراضي و ...) 2-2-4

- هيدرولوژي (كميت و كيفيت آبهاي سطحي و تحتاالرضي) 2-2-5

- پوشش گياهي (تيپبندي مراتع، تراكم پوشش گياهي و نوع گونهها، ذكر ليست جوامع گياهي و گونههاي 2-2-6

نادر و با ارزش حفاظتي و ...) 

  حفاظتي- زندگي جانوري (نوع گونهها، پراكنش، ذكر ليست جوامع جانوري و گونههاي نادر و با ارزش 2-2-7

- ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 2-3

-  ويژگيهاي جمعيتي (ساختار، تركيب، تحوالت و تحركات جمعيتي) 2-3-1

-  ويژگيهاي اقتصادي (جمعيت فعال و غيرفعال، مسكن، درآمد، رفاه، وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف 2-3-2

كشاورزي، صنعت و خدمات، كاربري اراضي و ...) 

-  ويژگيهاي فرهنگي (آداب و رسوم اجتماعي، اعتقادات فرهنگي و ديني، آموزش و سواد، بهداشت، ساختار 2-3-3

قومي يا قبيلهاي، ميراث فرهنگي و ...) 

- بررسي جاذبههاي طبيعي منطقه (آبشار، رودخانه، موزه طبيعي، غار و ...) 2-4

 

 بررسي اثرات زيستمحيطي به تفكيك فاز ساخت و بهرهبرداري (پيشبيني آثار مثبت و منفي طرح) -3

- اثر بر ويژگيهاي طبيعي و بيولوژيكي (هوا، توپوگرافي، خاك، هيدرولوژي، پوشش گياهي، زندگي جانوري و ...) 3-1

- اثر بر مناطق تحت مديريت سازمان 3-2



  
 

اشتغال، آموزش و سواد، - اثر بر ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (ساختار، تركيب، تحوالت و تحركات جمعيتي، 3-3

مسكن، بهداشت، قيمت زمين، كاربري اراضي، اعتقادات ديني و فرهنگي، ميراث فرهنگي و ...) 

- اثر بر جاذبههاي طبيعي منطقه (آبشار، رودخانه، موزه طبيعي، غار و ...)  3-4

 

 تجزيه و تحليل آثار و پيامدها و نتيجهگيري -4

 برنامه مديريت و پايش زيستمحيطي -5

- ارائه شيوههاي پيشگيري و راهكارهاي پيشنهادي تقليل اثرات سوء  5-1

- مديريت پسماند (نوع، حجم، طريقه و محل دفع پسماندها) 5-2

- مديريت پساب (تشريح كامل نوع سيستم جمعآوري يا تصفيه فاضالب، حجم پساب، محل پساب و طريقه دفع نهايي و 5-3

تعيين محل سيستم پيشنهادي در پالن جانمايي تأسيسات طرح) 

- مديريت حمل و نقل (ترافيك) راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش ترافيك (راههاي دسترسي، تعداد و ظرفيت پاركينگ 5-4

مورد نياز و تعيين محل استقرار آن در پالن جانمائي تأسيسات طرح و ...)  

- فضاي سبز (ميزان فضاي سبز نسبت به كل واحد، نوع گونههاي پيشنهادي و بومي) 5-5

- آموزش، جلب مشاركتهاي مردمي و فرهنگسازي زيستمحيطي 5-6

(تعيين اينكه هر اقدام مورد - ارائه برنامه پايش به صورت مدون و ترجيحاً بصورت جدول به تفكيك فاز ساخت و بهرهبرداري 5-7

 پايش، كجا، چگونه، در چه زماني، توسط چه كسي يا ارگاني و با چه هزينهاي انجام ميگيرد)

 منابع، مأخذ و مراجع مورد استفاده در گزارش -6

 نام، مشخصات و تجربيات تهيه كننده (گان) گزارش ارزيابي زيستمحيطي -7

 پيوست و ضمايم -8

- مجوز تغيير كاربري اراضي 8-1

- مجوز تأمين آب مورد نياز طرح 8-2

- موافقت اصولي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور 8-3

- مجوز مالكيت زمين 8-4

- مجوز سازمان مسكن و شهرسازي 8-5

 - نقشهها، جداول، نمودار، عكس و .../



  
 

 
  
 

 

 شرح خدمات تهيه   

" طرح جامع مناطق نمونه گردشگري"

(در انطباق با شرح خدمات تهيه طرحهاي هادي مديريت بهرهوري پاركهاي جنگلي) 

 

 
 

 

تعاريف و معيارها: 

- به منظور شفاف كردن اطالعات مورد درخواست، ضروري است كه قبل از پرداختن به شرح خدمات، به تعاريف و معيار هاي ذيل  توجه 1     

كافي مبذول شود: 

منطقهاي است با مرز و بوم مشخص و مساحت معين كه در جوار جاذبههاي تاريخي، فرهنگي،  مذهبي،  منطقه نمونه گردشگري،  ●        

 كشور كه به منظور ارايه  خدمات به گردشگران توسط  بخش غير دولتي تاسيس و اداره  ميشود.  يطبيعي و  گردشگر

عالوه بر سايت منطقه نمونه در برگيرنده روستا، شهر، دهستان و بخش در حوزه باال دست منطقه نمونه محدوده منطقه نمونه،   ●          

گردشگري است كه از ايجاد اين منطقه تاثير مستقيم ميپذيرد. مشاور در بررسي ويژگيهاي محدوده منطقه نمونه، بر حسب نياز، عالوه بر 

سايت پروژه، محدوده حوزه نفوذ مستقيم پروژه را نيز انتخاب و مورد مطالعه قرار خواهد داد.  

  در برگيرنده شهرستان، استان  و يا حتي كشور است كه در حوزه  فرادست منطقه نمونه  ،حوزه نفوذ  كالن منطقه نمونه  ●          

گردشگري واقع شده و از ايجاد اين منطقه تاثير غير مستقيم ميپذيرد. 

 

:     *مقياس و فرمت نقشههايي كه عناوين آنها در خروجي بندهايي از شرح خدمات درج شده است، به  شرح زير مورد نظر است - 2      



  
 

،   1:10000تا  500 :1  نقشههاي موردنظر از سايت پالن منطقه نمونه گردشگري، نقشههاي بزرگ مقياس، با مقياس                     الف -  

  GISو  Auto Cad در محيط  

    GIS  و در محيط  50000 :1  تا  10000 :1 -   نقشههاي مورد نظر از محدوده منطقه نمونه، نقشههاي ميان مقياس،  با مقياس  ب            

  در  250000 :1   الي50000 :1نقشههاي مورد نظر از حوزه نفوذ كالن منطقه نمونه، نقشههاي كوچك مقياس، با مقياس ج -                       

  است. GISمحيط  

 

تهيه نقشههاي محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ كالن آن با مقياسهاي مورد نظر، با استفاده از توليدات سازمان  نقشهبرداري كشور، *          

سازمان  جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران  و ... امكان پذير است، اما براي تهيه نقشههاي سايت پالن منطقه  نمونه  

گردشگري با  مقياس مورد نظر،  بهره گيري از  خدمات نقشه برداري ضروري ميباشد. 

 

 شرح خدمات: 

 كليات ( ضرورتها، روش شناسي و مباني نظري)  –    بخش اول

-  طرح مسئله   1-1         

-  اهداف                  1-2         

-  ضرورتها 1-3         

-  ماهيت و مقياس طرح              1-4         

-  موقعيت مكاني طرح  1-5        

-  ماهيت و مقياس پروژه  1-6         

- برنامهريزي و روششناسي انجام كار   1-7           

- تعاريف و مفاهيم مرتبط با موضوع 1-8           

-  تجارب و نمونههاي مشابه داخلي و خارجي 1-9           

- اسناد و طرحهاي فرادست مرتبط با موضوع و موقعيت منطقه نمونه 1-10            

     بخش دوم-  شناخت وضع موجود    

  فيزيوگرافي و توپوگرافي- 2-1          

- مطالعه و تشريح عمومي منطقه 2-1-1          



  
 

  -  جمع آوري وتهيه نقشه اوليه و پايه با مقياس 2-1-1-1 

-  تهيه نقشه پيراموني براي ........ هكتار با مقياس 2-1-1-1-1 

- تهيه نقشه توپوگرافي با استفاده از نقشه هاي موجود يا برداشت از طبيعت 2-1-1-1-2 

- تهيه نقشه وضعيت موجود(تاسيسات - جاده، عوارض طبيعي و مصنوعي) با مقياس 2-1-1-1-3 

- تهيه نقشه شيب با طبقات مشخص 2-1-2

- تهيه نقشه طبقات ارتفاعي 2-1-3

- تهيه نقشه جهات جغرافيايي اصلي 2-1-4

- بررسي شبكه آبراهه هاي اصلي و فرعي در هريك از واحدهاي هيدرولويك 2-1-5

- تهيه نقشه واحدهاي هيدروگرافي 2-1-6

 

- مطالعه آب و هوا (اقليم) 2-2

- جمع آوري آمار و اطالعات هواشناسي و گزارشات موجود 2-2-1

- بارندگي 2-2-2

- بررسي رژيم بارندگي 2-2-2-1

 ساعته، شدت بارندگي در واحد زمان 24- برآورد ميزان بارندگي ساليانه، ماهيانه، 2-2-2-2

- دما 2-2-3

- متوسط درجه حرارت ماهيانه، فصلي، ساالنه 2-2-3-1

- متوسط درجه حرارت ماكسيمم گرمترين ماه ساالنه  2-2-3-2

- متوسط درجه حرارت مينيمم سردترين ماه ساالنه 2-2-3-3

- تعيين حداقل و حداكثر مطلق درجه حرارت در طول دوره آماري حداقل ده ساله  2-2-3-4

- بررسي خشكسالي و ترسالي در يك دوره معين 2-2-3-4

- باد 2-2-4

- تعيين ميزان سرعت و تعداد باد در جهت هاي مختلف و فصول مختلف 2-2-4-1

- تعيين فراواني باد در دامنه هاي مختلف 2-2-4-2

- تعيين وزش باد غالب 2-2-4-3

- تبخير 2-2-5



  
 

- تعيين مقدار كل تبخير ساالنه و پراكنش آن در ماههاي مختلف سال 2-2-5-1

- تعيين ميزان تبخير واقعي و تبخير پتانسيل 2-2-5-2

- بررسي نوع اقليم 2-2-6

- تعيين نقشه اقليم محدوده  2-2-6-1

 

- هيدرولوژي 2-3

- بررسي ايستگاههاي هيدرومتر موجود در منطقه 2-3-1

-جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به ايستگاههاي هيدرومتري 2-3-2

- تجزيه و تحليل دبي هاي آبراهه هاي اصلي و فرعي 2-3-3

- بررسي تغييرات فصلي جريان اب 2-3-4

- محاسبه ضريب هرز اب منطقه  2-3-5

- مطالعه بيالن آب منطقه 2-3-6

- مطالعه سيالبها 2-3-7

- محاسبه دبي پيك سيالب 2-3-8

- بررسي چشمه هاي موجود در محدوده طرح و نقاط هم جوار و برآورد دبي هركدام و كيفيت اب چشمه ها و تعيين محل آنها بر 2-3-9

روي نقشه 

- تعيين موانع،محدوديتها، مشكالت، در بهره برداري از منابع آبي 2-3-10

- بررسي كيفيت شيميايي آب شرب 2-3-11

- تهيه نقشه هيدرولوژي 2-3-12

 

- مطالعات خاك و زمين شناسي 2-4

- جمع آوري اطالعات در ارتباط با خاك و طبقه بندي اراضي و ارزيابي منابع ارضي 2-3-1

- شناسايي تيپ هاي اراضي، واحدهاي اراضي، اجزاي واحدهاي اراضي و تشريح آنها 2-4-2

- حفر و مطالعه پروفيل خاك در اجزا و واحدهاي اراضي 2-4-3



  
 

- بررسي خاك محدوده طرح از نظر عمق خاك و بافت، زهكشي، ساختمان خاك، تجمع گچ و آهك، درصد سنگزيره و قلوه سنگ 2-4-4

در افق هاي مختلف خاك 

- بررسي و تعيين فاكتورهاي محيطي خاك(سنگ مادر، پوشش گياهي غالب) 2-4-5

- تهيه نقشه خاك محدوده طرح 2-4-6

- مطالعه زمين شناسي، تعيين سنگ مادر، وضعيت گسلها 2-4-7

- مطالعه پوشش گياهي 2-5

- تهيه فهرست گونه هاي گياهي موجود در محدوده طرح  2-5-1

- تيپ بندي جنگل با استفاده از روش فيزيونومي يا ساير روش هاي آمار برداري مرسوم در جنگل 2-5-2

- ارائه نقشه تيپ گونه هاي درختي و درختچه اي با مقياس مطالعه پايه 2-5-3

- ارائه نقشه تراكم و درصد تاج پوشش براي اشكوب باال و اشكوب پايين 2-5-4

- بررسي پوشش گياهي علفي كف جنگل و تعيين درصد تراكم تك لپه اي ها و دو لپه اي ها 2-5-5

- تحليل جامعه شناسي گياهي در محدوده طرح(جنگل پيشاهنگ-بينابيني- كليماكس) 2-5-6

- تحليل وضعيت جنگل شناسي( فرم، تركيب، وضعيت- ساختمان افقي و عمودي و وضعيت زاد آوري) 2-5-7

- بررسي عوامل تخريب جنگل در محدوده طرح 2-5-8

- بررسي آفات و امراض، گياهان سمي، حشرات موذي) 2-5-9

- بررسي تاريخچه بهره برداري از جنگل 2-5-10

- بررسي وضعيت مالكيت جنگل 2-5-11

- بررسي گونه هاي در حال انقراض، نادر و مورد تهديد جنگلي 2-5-12

 

- بررسي حيات وحش محدوده طرح و مناطق هم جوار 2-6

 

- بررسي فرسايش و رسوب 2-7

- جمع آوري كليه آمار و اطالعات مطالعات قبلي مربوط به فرسايش خاك و رسوب دهي حوزه 2-7-1

- تعيين متوسط كل آلودگي ساليانه 2-7-2

)بصورت كمي psalc- برآورد ميزان فرسايش با استفاده از روشهاي معمولي(2-7-3



  
 

          

-  محيط زيست  2-8

- برآورد ظرفيت برد منطقه نمونه گردشگري با توجه  به عوامل زيست محيطي                       2-8-1            

- بررسي تداخل محدوده منطقه نمونه گردشگري با مناطق تحت مديريت  2-8-2            

                       سازمان حفاظت محيط زيست  و زون بندي هاي انجام شده 

) و در مجلد مربوط به آن، مورد مطالعه و EIAتوضيح: اين بند ميتواند همراه با بخش ششم شرح خدمات حاضر (ارزيابي زيستمحيطي 

بررسي قرار گيرد. 

 

- سيماي اجتماعي و فرهنگي در محدود ه منطقه نمونه  2-9

- موقعيت منطقه نمونه در نسبت با نظام تقسيمات سياسي و اداري 2-9-1            

- ويژگي هاي جمعيتي  2-9-2            

- وضعيت سواد و آموزش   2-9-3            

- خدمات بهداشتي و درماني در محدوده منطقه 2-9-4            

- ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و پيشينه منطقه  2-9-5            

-   صنايع دستي، محصوالت خانگي و آداب و سنن در محدوده منطقه نمونه 2-9-6            

- وضعيت امنيت و خدمات انتظامي  2-9-7            

 

- اوضاع اقتصادي در محدوده  منطقه  نمونه  2-10

- ساختار عمده  بخش هاي عمده اقتصادي  2-10-1            

- هزينه و در آمد خانوار 2-10-2            

-  نيروي  انساني و اشتغال و بيكاري 2-10-3            

2F- تعيين فعاليت هاي پايه و تبعي براساس مدل2-10-4            

∗ 

                                                 
منظور از فعاليت پايه، فعاليتهايي است كه از تمركز نسبي در اشتغال محدوده برخودار است. از اين رو، به منظور تحليل فعاليت پايه  ∗

محدوده براساس اشتغال، و به تبع آن، تحليل فعاليت تبعي محدوده بر پايه اشتغال، ميتوان به محاسبه ضريب مكاني پرداخت. اين 
 ضريب، نسبت اشتغال در يك بخش خاص در محدوده را در برابر نسبت اشتغال همان بخش در استان  بيان ميكند.



  
 

- مالكيت اراضي در منطقه نمونه گردشگري 2-10-5            

- سيماي كالبدي- فضائي و وضعيت زير ساختها در منطقه نمونه 2-11

                              - وضعيت راهها و حمل و نقل  (زميني ، هوايي ، دريايي ، ريلي)2-11-1           

-وضعيت آب آشاميد ني 2-11-2           

- وضعيت دسترسي به انرژي        2-11-3            

- وضعيت ارتباطات  و  گرد ش اطالعات (مخابرات) 2-11-4               

- وضعيت خدمات عمومي (مبلمان- تأسيسات و تجهيزات) 2-11-5            

- بررسي عملكردها و كاربريهاي دروني منطقه 2-11-6            

- بررسي عملكردها و كاربريهاي همجوار منطقه 2-11-7            

- بررسي موقعيت منطقه در نسبت با مراكز فعال عملكردي و مسكوني همجوار 2-11-8            

- بررسي ديد و منظر در سطح منطقه نمونه 2-11-9            

 

- صنعت گردشگري در محدوده منطقه نمونه 2-12  

- جاذبه هاي  گردشگري  2-12-1           

- نحوه اداره و مديريت جاذبه ها 2-12-2            

 - وضعيت  زير ساخت ها در جاذبه ها2-12-3              

- وضعيت امكانات اقامتي 2-12-4                

- وضعيت امكانات  پذيرايي 2-12-5              

- وضعيت  حمل  و نقل و دسترسي به منطقه نمونه گردشگري  2-12-6             

 بانكي –-  خدمات مالي 2-12-7                

-  تعداد  گردشگران كنوني 2-12-8             

- مشاركت جامعه محلي در فعاليت هاي گردشگري 2-12-9             

- وضعيت مديريت و  نيروي انساني بخش گردشگري 2-12-10                 

 

 



  
 

، در اولين سطح فرادستي منطقه نمونه گردشگري (روستا، شهر، بخش يا شهرستان) بررسي ميگردد.  4-2 و 3-2: بندهاي 1توضيح 

 صرفاً در سطح سايت منطقه نمونه و در درون مرزهاي منطقه مورد مطالعه قرار گيرد.  5-2: بند 2توضيح 

، صرفاً بر مبناي اطالعات مؤخوذه از سازمانهاي مرجع و رسمي، صورت پذيرد. عدم وجود 6-2: ارائه اطالعات در خصوص بند 3توضيح 

اطالعات در مراجع رسمي، هيچگونه تعهدي براي مشاور جهت جمعآوري غير رسمي اطالعات مذكور ايجاد نخواهد نمود.  

 

 

  تحليل دادهها و ارزيابي وضع موجود منطقه نمونه گردشگري (تحليل قوتها، ضعفها، – سوم بخش

فرصتها و تهديدها در سطح منطقه نمونه گردشگري و محدوده آن)   

 جغرافيايي –- عوامل طبيعي 3-1           

- نقاط  قوت و ضعف 3-1-1                         

- فرصتها و تهديدها 3-1-2                         

- عوامل زيست محيطي 3-2           

- نقاط  قوت و ضعف 3-2-1                        

- فرصتها و تهديدها 3-2-2                       

- عوامل اجتماعي - فرهنگي 3-3          

- نقاط  قوت و ضعف 3-3-1                        

- فرصتها و تهديدها  3-3-2                        

- عوامل اقتصادي 3-4          

- نقاط  قوت و ضعف  3-4-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-4-2                      

- عوامل كالبدي- فضايي و وضعيت زيرساختها 3-5          

- نقاط  قوت و ضعف 3-5-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-5-2                      

- صنعت گردشگري 3-6          



  
 

- نقاط  قوت و ضعف 3-6-1                      

- فرصتها و تهديدها 3-6-2                      

 (تحليل ارزشها و پتانسيلهاي  SWOT- چشم انداز كلي وضع موجود بر اساس جمعبندي ارزيابي 3-7

منطقه نمونه در وضع موجود) 

 

 

بخش چهارم: برآورد پتانسيل و تعيين استعداد و برنامهريزي تفرجي 

- تهيه نقشههاي تفسيري پايه: 4-1

- نقشه شيب 4-1-1

- نقشه كالسه ارتفاعي 4-1-2

- نقشه جهات جغرافيائي 4-1-3

- تشريح و تفسير نقشههاي پايه 4-2

- تهيه نقشه واحدهاي شكل زمين 4-3

- تهيه نقشه تلفيقي شيب و ارتفاع 4-3-1

 با نقشه جهت ارائه نقشه واحدهاي شكل زمين 4-3-1- تلفيق نقشه 4-3-2

- تشريح و تفسير نقشه واحدهاي شكل زمين  4-4  

- تهيه نقشه واحدهاي زيستمحيطي  4-5  

- تهيه نقشه طبقات و تيپ خاك (عمق و بافت) 4-5-1

- تهيه نقشه تيپ جنگل 4-5-2

- تهيه نقشه تراكم و درصد تاج پوشش 4-5-3

 تيپ خاك 4-5-1 با نقشه 4-3-2- تهيه نقشه زيستمحيطي پايه يك از تلفيق نقشه 4-5-4

 تيپ جنگل 4-5-2 با نقشه 4-5-4- تهيه نقشه زيستمحيطي پايه دو از تلفيق نقشه 4-5-5



  
 

 تراكم جنگل 4-5-3 با نقشه 4-5-5- تهيه نقشه واحدهاي زيست محيطي نهائي از تلفيق 4-5-6

- تهيه جدول واحدهاي زيستمحيطي 4-6  

- ارزيابي و آناليز واحدهاي زيستمحيطي با مدل اكولوژيكي (تفرج متمركز، تفرج گسترده، حفاظت، 4-7  

ذخيرهگاه ژنتيكي و ساير زونبنديها در پارك) 

- برآورد سطح تفرجي در پارك 4-8  

- مكانيابي تأسيسات و تسهيالت رفاهي و جنبي و ساير محوطههاي تفرجي متداول در پاركهاي 4-9  

جنگلي 

- تهيه نقشه ارزيابي و زونبندي توسعه 4-10  

- برآورد سطح محوطههاي تفرجي و تأسيسات جنبي و رفاهي 4-11  

   

بخش پنجم: طرح مديريت بهرهوري 

- سازماندهي و تعيين زير شبكههاي مديريتي 5-1

- مديريت بخش جنگل 5-1-1

- تعيين پارامترهاي كه طي بهرهوري بايد مورد فرابيني مستمر قرار گيرد. 5-1-1-1

- تعيين خط مشي زير مجموعه مديريت بخش جنگل 5-1-1-2

- مديريت محوطهها 5-1-1-2-1

- مديريت خاك 5-1-1-2-2

- مديريت پوشش گياهي 5-1-1-2-3

- مديريت اكوسيستم 5-1-1-2-4

- مديريت نماي زمين 5-1-1-2-5

- مديريت كنترل خطرات 5-1-1-2-6 

- مديريت بازديدكننده 5-1-2



  
 

- تعيين فرابيني موردنياز 5-1-2-1

- تعيين خطمشي زير مجموعه مديريت بخش بازديد كننده 5-1-2-2

- برنامه پراكنش 5-1-2-2-1

-برنامه بهداشت و امنيت 5-1-2-2-2

-برنامه اطالعات و آموزش 5-1-2-2-3

- مديريت خدمات 5-1-3

- تعيين محدوديتهاي كنترلكننده 5-1-3-1

- خواستها و نيازهاي بازديدكنندگان 5-1-3-1-1

- ديدگاههاي تخصصي 5-1-3-1-2

- اهداف سازمان جنگلها 5-1-3-1-3

- مصوبههاي قانوني 5-1-3-1-4

- تعيين خطمشي خدمات  5-1-3-2

- خطمشي خدمات عمومي 5-1-3-2-1

- خطمشي اختصاص محوطههاي تفرجي مستقل 5-1-3-2-2

- خطمشي خدمات ويژه 5-1-3-2-3

 سازماني خطمشي و چارچوب مشاركت ارگانهاي برون- 5-1-3-2-4

- برآورد ظرفيت برد تفرجي 5-2

- تعيين ظرفيت برد اكولوژيكي 5-2-1

- تعيين ظرفيت برد خدمات 5-2-2

- تعيين ظرفيت اجتماعي و رواني 5-2-3

 و مشخص نمودن ظرفيت برد تفرجي 2-2-5 و 1-2-5تيمم پ- برآورد حد ا5-2-4

 



  
 

بخش ششم: ارائه طرحها و برنامههاي جامع توسعهاي 

- تدوين اهداف توسعهاي: 6-1

اهداف كالن توسعهاي و سياستهاي عمومي در مقياس ملي و منطقهاي - 6-1-1

-اهداف محيطي و زيستمحيطي 6-1-2

- اهداف كالبدي- فضائي و زيرساختي 6-1-3

- اهداف فرهنگي و اجتماعي 6-1-4

- اهداف اقتصادي 6-1-5

- اهداف گردشگري 6-1-6

- بازارهاي هدف 6-1-6-1

- نوع و حجم گردشگران 6-1-6-2

- فعاليتهاي گردشگري 6-1-6-3

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه  6-2

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه محيطي و زيستمحيطي در منطقه نمونه 6-2-1

 فضايي و زيرساختي در منطقه نمونه –- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه كالبدي 6-2-2

- كاربريهاي همجوار 6-2-2-1

-  عملكردهاي دروني 6-2-2-2

-  مبلمان و تأسيسات زيرساختي 6-2-2-3

-  نظام ترافيكي 6-2-2-4

-  سازمان فضائي 6-2-2-5

-  ديد و منظر 6-2-2-6

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه اجتماعي و فرهنگي در منطقه نمونه 6-2-3

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه اقتصادي در منطقه نمونه 6-2-4



  
 

- خط مشيها و سياستهاي راهبردي توسعه بخش گردشگري در منطقه نمونه 6-2-5

- سياستهاي توسعه زير ساخت هاي مورد نياز گردشگري  6-2-5-1

- سياستهاي تنوع بخشي به گردشگران 6-3-5-2

- سياستهاي جذب گردشگر و بازاريابي 6-3-5-3

- سياستهاي توسعه تسهيالت و خدمات گردشگري 6-3-5-4

- سياستهاي تامين و سازمان دهي نيروي انساني         6-3-5-5

- تدوين نظام جامع برنامه فيزيكي منطقه نمونه گردشگري  6-3  

- تعيين حوزههاي كالن عملكردي منطقه نمونه گردشگري   6-3-1

- تعيين زيرحوزهها و فعاليتهاي خرد منطقه نمونه گردشگري   6-3-2

- تدوين نظام تقسيمات كالبدي منطقه نمونه گردشگري   6-3-3

- تدوين برنامه فيزيكي تفصيلي منطقه نمونه گردشگري 6-3-4

-تعيين مساحتها، تراكم و سطح اشغال ساختماني، فضاي سبز و معابر و ميادين 6-3-5

- تعيين تراكم جمعيتي و آستانه جمعيتپذيري (برد خدماتي) عملكردهاي منطقه نمونه 6-3-6

گردشگري 

- تدوين نظام جامع عملكردي منطقه نمونه گردشگري  6-4  

- تدوين الگوي ساماندهي منطقه نمونه گردشگري 6-4-1

- نظام استقرار عملكردها 6-4-1-1

- نظام استقرار مراكز 6-4-1-2 

- نظام استقرار دسترسيها 6-4-1-3

- ارائه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري (جانمائي كاربريهاي مختلف در سطح منطقه نمونه 6-4-2

گردشگري) 

- نظام اولويتبندي اجرائي و برنامهريزي زماني و عملياتي ايجاد منطقه نمونه 6-4-3



  
 

- تعريف ظرفيت كاربردي و برد خدماتي در منطقه نمونه 6-4-4

- تعريف نظام بهرهبرداري در منطقه نمونه 6-4-5

- تعريف نظام مديريت و حفظ و نگهداري در منطقه نمونه  6-4-6

- برآورد ميزان نيازهاي آبي پروژه (شرب و خام) 6-4-7

- برآورد ميزان برق مصرفي و خطوط تلفن مورد نياز پروژه 6-4-8

 

 

) camfar 3بخش هفتم: ارزيابي مالي و اقتصادي طرح جامع منطقه نمونه گردشگري (با استفاده از نرم افزار 

 انجام بررسي هاي مالي -7-1

   برآورد سرمايه گذاري ثابت -7-1-1

  برآورد سرمايه در گردش -7-1-2

  برآورد هزينه ساليانه توليد -7-1-3

   برآورد استهالك ساليانه سرمايه گذاري -7-1-4

  برآورد كل سرماية مورد نياز طرح -7-1-5

  برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينهها -7-1-6

  طرح و هزينههاي مالي آن تعيين منابع تأمين مالي -7-1-7

   تحليل درآمدها و هزينه هاي طرح -7-1-8

  عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمايه گذاري و آورده سهام تعيين -7-1-9

 اقتصادي انجام بررسيهاي -7-1

 تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايهگذاري -7-2-1

  (npv)خالص تعيين ارزش فعلي -7-2-2

  كل سرمايه (pbp)تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي -7-2-3

  نرخ و دورة بازگشت داخلي براي آورده سهامداران تعيين -7-2-4

  تعيين دوره بازگشت سرمايه -7-2-5



  
 

  تحليل نقطه سربسر -7-2-6

  تحليل حساسيت طرح به هزينههاي پيشبيني نشده -7-2-7

  تحليل اقتصادي طرح -7-2-8

  انجام آناليز حساسيت پروژه -7-2-9

: ارائه بسته هاي فرصت سرمايه گذاري براي هر يك از پروژه هاي تعريف شده در مطالعات طرح بخش هشتم

 جامع بر اساس فرمت دفتر

) EIAم: ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرح جامع منطقه نمونه گردشگري (نهبخش 

ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي تعريف شده در طرح جامع در دوران ساختماني و بهرهبرداري بر اساس 

 تشرح خدمات توافق شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

دستور العمل تهيه گزارش طرح جامع مناطق نمونه گردشگري - 8-3
 

 الف ) صفحه روي جلد :

1 ñ  جلد كالينگور سرمه اي يا زرشكي 

2 ñ : مندرجات روي جلد 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

- تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف بايد كامال در وسط قرار گيرد. 

 و قلم تيتر نوشته شود. 16- يك سانتي متر پايين تر از آرم عبارت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري با فونت 

 و قلم تيتر نوشته شود. 18 با فونت " دفتر مناطق نمونه گردشگري "- دو سانتي متر پايين تر از آرم، عبارت 

 نوشته شود. Bold و قلم نازنين 18 سانتي متر پايين تر از آرم، نام و نام خانوادگي مجري طرح با فونت 5/17- 

 نوشته شود. Bold و قلم ياقوت 16- زمان اجراي طرح و كد طرح مطابق با تصوير فوق و با فونت 

 صفحه باشد از صحافي قوس دار استفاده شود. 150- در صورتيكه گزارش پاياني بيشتر از 

3 ñ    : عطف جلد 

          عنوان تحقيق و كد طرح بطور كامل 

ب ) صفحات ابتدايي : 
 صفحه مشابه روي جلد  -

 فهرست مطالب -

 فهرست جداول، نمودارها ، نقشه ها و تصاوير -

يادآوري : شماره گذاري صفحات ابتدايي با استفاده از حروف الفبا انجام شود و از آغاز فصل اول گزارش شماره گذاري صفحات با استفاده از 

 ) تنظيم گردد. 1 ، 2 ، 3اعداد ( ... ، 

 

- فهرست منابع ( فارسي و انگليسي )  منابع و مراجع بايد حتما به ترتيب  ارجاع در متن شماره گذاري و در انتهاي مقاله 
 ( نخست مراجع فارسي و سپس مراجع خارجي ) و به ترتيب زير نوشته شود ( تعداد مراجع ذكر شده " مراجع"تحت عنوان 

با تعداد مراجع استفاده شده در متن بايد يكسان باشد) :  
 ) نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، مقاله فارسي

شماره مجله، صفحه شروع، صفحه پايان مقاله. 

آرم سازمان 

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري 

معاونت سرمايه گذاري و طرحها 

نام دفتر تخصصي 

عنوان پروژه به فارسي 

مجري  

سال اجرا 

 كد طرح :



  
 

 : نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل مقاله، نام كوتاه مقاله خارجي
شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، صفحه شروع، صفحه پايان مقاله. 

نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، محل يا شهر  كتاب) 
 انتشار، نام ناشر، سال انتشار،  صفحه شروع، صفحه پايان مطلب.

ح - پيوست ها  
شامل ( شماره گذاري  اين قسمت با استفاده از حروف الفبا انجام مي گيرد) : 

  - تاييديه ها1
  - اصل ابزار گردآوري داده ها ( مانند پرسشنامه مورد استفاده، فرم مصاحبه، نمونه برگه مشاهده و  ...)2
3 ñ ساير پيوست ها 
  - چكيده انگليسي4

جهت تايپ صفحات گزارش نهايي موارد ذيل در نظر گرفته شود : يادآوري )

1 ñ صفحات در اندازه A4 .باشد 

2 ñ در محيط XP و با استفاده از نرم افزار Word .تايپ گردد 

3 ñ 20، تعداد 5/1 ساده،  فاصله بين خطوط 14 سانتي متر از هر طرف بوده و با فونت بي نازنين5/2 حاشيه صفحات 

خط در هر صفحه تنظيم گردد. 

4 ñ گزارش نهايي در دو نسخه به شرح فوق همراه CD مربوطه به صورت PDF  و       Word  دفتر مناطق نمونه

گردشگري تحويل داده خواهد شد. 

5 ñ تا 30 همانند دستورالعمل تهيه گزارش نهايي است با در بر گرفتن  " كتابچه خالصه طرح " فرمت مربوط به %

% مطالب گزارش نهايي كه درصد محتويات آن توسط دفتر مناطق نمونه گردشگري به مجري طرح اعالم گرديده و 50

مشخصات روي جلد و عطف آن به صورت زير تنظيم خواهد شد : 
 
 

 روي جلد كتابچه خالصه طرح : 
 جلد كالينگور سبز رنگ -
 با فونت درشت تر از بقيه مطالب روي جلد و مابقي موارد مانند گزارش نهايي " خالصه طرح تحقيقاتي "درج كلمه  -

 طرح
ñ : مندرجات روي جلد  

- نوع قلم همانند صفحه روي جلد گزارش نهايي 
 زير  " خالصه طرح تحقيقاتي"خواهد بود و عبارت 

 تيتر 22عبارت : دفتر مناطق نمونه گردشگري با قلم 
نوشته مي شود. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبارات مناطق نمونه گردشگري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

عتبارات مناطق نمونه گردشگري 4 - ا

تأمين زيرساختهاي مناطق نمونه» هزينه مي «مطالعات امكان سنجي» و «اعتبارات دفتر مناطق نمونه گردشگري به طور كلي در دو زمينه انجام 

. شود

- اعتبارات جهت انجام مطالعات امكان سنجي : 

اعتبار الزم جهت انجام مطالعات امكان سنجي كليه مناطق نمونه گردشگري كه طي سفر هاي هيئت محترم دولت به استانها تصويب مي گردند،  

و تاييد معاون  دفتر مناطق نمونه گردشگري پس از بررسي توسط) معاونت سرمايه گذاري و طرح ها و 30238005از محل اعتبارات ملي (رديف 

 .سرمايه گذاري و طرحها توسط اداره كل ذيحسابي و امور در آمد سازمان به ادارات كل استاني ابالغ مي گردد

 : ها- اعتبارات جهت ايجاد زير ساخت

تأمين زير ساخت ها تا ورودي مناطق نمونه گردشگري بر عهده سازمانهاي ذيربط بوده كه پيگيريهاي الزم توسط سرمايه گذار و با همكاري دفتر مناطق  الف)

نمونه گردشگري صورت مي گيرد. 

 به اين امر 30238005 مبالغي از محل رديف رعايت سقف اعتبارات ملي در اختيار به منظور كمك به ايجاد زير ساخت هاي مناطق نمونه گردشگري ، 

گرفته و با تاييد معاون سرمايه گذاري و طرحها توسط اختصاص مي يابد كه بررسي و تخصيص اعتبارات مذكور از طريق دفتر مناطق نمونه گردشگري انجام 

 اداره كل ذيحصابي و امور در آمد سازمان به ادارات كل استاني ابالغ مي گردد

 ايجاد تأسيسات زير بنايي و خدماتي در داخل منطقه نمونه بر عهده سرمايه گذار مي باشد . ب)

توضيحات: 

اعتبار  پس از تصويب مناطق نمونه گردشگري توسط هيئت محترم دولت، اين دفتر موظف استالف) اعتبارات مطالعات امكان سنجي: 

جهت انجام مطالعات امكان سنجي را تأمين كند. اين مبالغ پس از تخصيص توسط دفتر و ابالغ به استان از طريق انعقاد قرارداد با مهندسين  الزم

. مشاور تهيه مي شود

 هاي يياين بخش از اعتبارات دفتر مناطق نمونه كه در قالب طرح تملك دارا ب) تأمين زير ساختهاي مناطق نمونه گردشگري:

 و انجام مطالعات جامع  توسط سرمايه اي در بودجه ساليانه دولت تخصيص مي يابد، پس از انجام و تأييد مطالعه امكان سنجي منطقه نمونه

، به استان ابالغ شده و سازمان استاني، اعتبار مذكور را از طريق عقد قرارداد با ارگان هاي ذيربط ( آب منطقه اي استان، برق منطقه سرمايه گذار 

اي استان، اداره كل راه و ترابري استان و ... ) جهت تأمين زيرساختارهاي آب، برق، گاز، تلفن و راه و فقط تا ورودي منطقه نمونه هزينه مي كند. 

 تمامي زير ساختها تا شايان ذكر است دفتر مناطق نمونه طبق آئين نامه مصوب ايجاد مناطق نمونه گردشگري هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين

  زيرساخت ها در داخل محدوده منطقه  ندارد.ورودي و نيز ساير

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه نظارت و ارزيابي مناطق نمونه گردشگري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  نظارت وارزيابي مناطق نمونه ( نحوه نظارت و ارزيابي ) – 5
 
 
 

. مناطقي كه پس از  در حال اجرا از حيث پيشرفت فيزيكي  تشكيل گرديده است  مناطق نمونه گردشگري هدايت به منظورارزيابيگروه نظارت و 

توسط دفتر مناطق ،  طبق فرم هاي نظارتي  مربوطه وارد مراحل اجرايي شده انديتهيه طرح جامع توسط سرمايه گذار و تصويب در كارگروه ها

 گزارش ماهيانه ند متعهد ميگردان موافقتنامه تأسيس سرمايه گذار3 بند  و نظارت قرار مي گيرند. لذا با استناد بهمورد بررسي نمونه گردشگري 

 .  ،تهيه و به اداره كل استاني ارسال نمايند طرح را طبق فرمهاي نظارتي  يپيشرفت فيزيكي و ريالي فعاليت ها

 

در نهايت واحد  نظارت با توجه به نتايج بازديد هاي ميداني و اطالعات مندج در فرم هاي نظارتي تكميل شده 

 توسط استان به جمع بندي وضعيت اجرايي مناطق نمونه گردشگري در حال اجرا مي پردازد .

بهره گيري از اطالعات تدوين شده در اين واحد مي تواند به منظور رفع موانع و مشكالت اجرايي و نيز توزيع 

  بهينه اعتبارات ملي كارگشا باشد.



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمهاي ارزيابي و برآورد زيرساخت 

و 

فرم هاي نظارتي 

 
 
 
 

  
  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (به تفكيك منطقه)شرح عمليات اجرايي و پيش بيني هزينه كرد زيرساختهاي مناطق نمونه گردشگري  استان......................................

ف
ردي

 

ونه
 نم

طقه
 من

نام
 

كل
رد 

آو
بر

 

 89ميزان اعتبار تخصيص يافته  بر آورد جزء به جزء
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پيشرفت فيزيكي زير             جمع هزينه كرد اعتبار ملي و استاني  هر يك از زير ساختها
   ساختهاي منطقه به درصد 
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 )1388ضعيت تخصيص،ابالغ و هزينه كرد اعتبارات ملي جهت مطالعه و ايجاد زيرساختهاي مناطق  نمونه گردشگري استان..........................................(سال 
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 88اعتبار تخصيص يافته سال مصوبه
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 ميزان پيشرفت اجرايي تاسيسات گردشگري منطقه نمونه گردشگري ..... در استان......
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   ارائه وضعيت مجوزهاي مورد نياز جهت واگذاري اراضي

 مشكالت موجود مبني بر عدم ارائه صدور مجوزهاي مورد نياز

وضعيت 
 تملك

 مالكيت اراضي وضعيت صدور مجوزها جهت واگذاري اراضي
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 توضيحات
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جدول آخرين وضعيت مناطق نمونه گردشگری

 نام استان

تعداد 
مناطق 
نمونه 

مصوب در 
 كل

تعداد 
مناطق 
نمونه 
داراي 

سرمايه 
 گذار

تعداد 
مناطق 

نمونه در 
 حال اجرا

 مطالعات
 بسته سرمايه گذاري

 جامع امكان سنجي

در دست 
 انجام

انجام 
 شده

در دست 
 انجام

انجام 
 شده

انجام  
 شده

در مرحله 
 ارزيابي

 24 4 3 11 0 18 24 16 46 آذربايجان شرقي

غربي  58 42 _ 0 0 58 13 10 58 آذربايجان 

 36 25 1 5 0 36 9 6 37 اردبيل

 60 0 4 14 0 60 17 22 95 اصفهان

 14 14 _ 1 0 14 6 2 14 ايالم

 6 0 2 2 0 6 5 5 12 بوشهر

 2 0 4 11 2 2 23 26 47 تهران

 14 0 2 7 6 6 12 11 15 چهارمحال وبختياري

سان جنوبي  6 0 1 6 0 4 7 2 7 خرا

سان رضوي  9 4 0 5 0 12 17 6 31 خرا

سان شمالي  13 4 0 2 4 24 8 2 24 خرا

 41 29 1 1 0 30 10 1 41 خوزستان

 18 11 _ 1 7 19 7 2 22 زنجان

 30 7 1 1 23 32 5 2 32 سمنان

ستان ستان وبلوچ  55 53 3 3 40 56 9 2 57 سي

 59 0 1 3 0 50 9 9 84 فارس

 4 0 0 0 0 16 3 3 16 قزوين

 2 0 0 2 0 0 2 3 12 قم

 35 25 0 0 25 34 5 _ 35 كردستان

 40 6 1 3 17 40 13 17 41 كرمان

شاه  50 20 0 7 0 37 13 7 50 كرمان

 14 10 0 4 0 32 1 0 14 كهگيلويه وبويراحمد

ستان  30 23 1 2 20 30 22 11 30 گل

 69 9 4 10 68 70 7 7 71 گيالن

 35 29 _ 1 29 32 11 0 35 لرستان

 118 57 6 13 50 115 64 40 121 مازندران

 26 21 3 6 14 22 9 5 29 مركزي

 6 0 1 1 0 6 2 1 16 هرمزگان

 25 19 2 5 15 26 7 5 27 همدان

 44 23 2 4 23 45 7 6 45 يزد

 935 433 46 131 314 913 347 229 1165 جمع كل



  
 

 معرفي مناطق نمونه گردشگري مصوب هيئت وزيران

 ام استان
تعداد 
 نام مناطق مناطق

آذربايجان 
 شرقي
 

46 

 دامنه سهند حاشيه سد علويان قلعه ضحاك بندر شرفخانه

 قلعه چاي كندوان ليقوان جزيره اسالمي

 حاشيه سدمدني قرمزي گل سواحل رود ارس كندوان

 دره علي آباد آبگرم اسب فروشان بندر رحمانلو قلعه دره سي

 قلعه  بختك ليالن آبگرم پيرسقا تاالب قوري گل پيام

 تورامين دربند سد ستارخان قره قشون

 حاشيه سد آرباطان  شهيد كسائي چيچكلو آب معدني شورسو

 ماهار آسياب خرابه گلوجه و گمانج
دامنه هاي شمالي و جنوبي 

 سهند 

 سهند
بنادر قبادلوي و دانالو 

 عجبشير 
 متعلق كليبر دامنه ميشو

 حاشيه سد خدا آفرين آيدوغموش
شورسوي ايل ميداني 

 گوگان
 آيدوغموش

 دوش حماملو دره گشايش دوش

آذربايجان 
 غربي

58 

 سد سيلوه سد زرال سد شهر چائي بندر گلمانخانه 

 سد نوروزلو قطور منطقه كشتيبان مجتمع باري  تا كاظم داشي 

 تاالب كاني برازان پل خائون داالمپر رشكان تا داش آكل 

 آب معدني گراو سيد تاج الدين خوشاكوه خان تختي تا قره باغ 

 فخر پگاه فيرورق كاظم داشي سواحل رود ارس 

 سد شهيد كاظمي غار علي شيخ سيلوانا جزاير درياچه اروميه 

 سد خراسانه آب معدني آغ گل دره شهدا جاده ميان گذر اروميه 

 منطقه تاريخي ربط منطقه تاريخي چورس آبگرم هفت آباد درياچه مارميشو 

 چشمه آب معدني گراوان باغچه جوق آبشارسوله دكل آبشار شلماش 

 تاالب سولدوز قلعه جوق تاالب دانا بوغان درياچه سد حسنلو 

 سد ماكو منطقه علي پنجه سي چشمه آب معدني آواجيق آب معدني شيخ معروف

 سد سيلوه سد زرال سد جلديان پردانان

 آبشار خرپاپ كوه سير درياچه سد مهاباد  غار سهوالن 

 آغ بوالخ آبگرم ايستي سو كليساي زر زر  قره كليسا

 سد كاني سيب سد تاريخي تازه شهر مقبره سيد صدرالدين  تخت سليمان 

 



  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

نام 
 استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

 38 اردبيل

 امامزاده عبدااله درياچه كشت وصنعت درياچه نئور شورابيل شهر اردبيل 

 الماس تاالب تپراغ كندي سردابه سبز پارس سرعين 

 جنگلهاي آلي سفلي آب معدني گيوي ويله درق بوالخالر 

 ييالق داش ديبي غار يخگان محوطه باستاني كنزق نئور 

 گيالرلو  داش حمام كلخوران ويند فندقلو 

 خياو تاگردولي  قطور سوئي دربند هير ازناو 

 آلوارس  شابيل حاشيه سد يامچي ساحل ارس 

 سقز چي قيزيجه ابگرم ايالنجق سرعين 

 قره شيران ايالندو شيروان درسي االديز گه

     دهكده توريستي  سبالن  غارهاي روستاي گلستان

 95 اصفهان

 بي بي سيدان روستاي دماب نهر خلج درياچه نمك

 
 علي همگين محور ابيانه جغيورت ناژوان

 زرچشمه جبل مسير رودخانه تاالب گاو خوني

 هونجان كشه نياسر گلستان كوه

 دره بيد باال پايين سد برزك روستاي گلهرود

 آبشار پونه زار كوير مرنجاب محور كوجري سد خميران

 زيد بن علي كاله قاضي ورنامخواست چشمه احمد رضا

 پيست اسكي سرچشمه خوانسار منطقه نخلك چشمه الدور

 پل بابا محمود منطقه سه ورنامخواست آب ملخ

 قمصر مرغاب برنجگان ونك

 روستاي نشلج درياچه چادگان ديزيچه بودجان

 چرمهين (شالوك) سدحنا گرمه اسفرجان

 باغ بهادران پادنا و چشمه بابا زرنگ كوير مصر كهرويه



  
 

 نام استان
تعداد 
 نام مناطق مناطق

 اصفهان
 

 ادامه 

 محمد آباد آتشگاه نوش آباد حوض ماهي

 ريگزار جن چوپانان غار دنگزلو ابوزيد آباد ابگرم

 سايت كوير نوردي خور و بيابانگ سعيدآباد باغ بهادران افوس عروسان

 چشمه الدر سده لنجان آبشار سميرم كاروانسراي هسنيچه

 دهكده چادگان تپه اشرف آب گرم ورتون سايت كوير نوردي

 چشمه ديزج معدن سرب نخلك سايت وي گل امامزاده

 محمد آباد آتشگاه اريسمان قمشلو

 ريگزار جن چوپانان معدن سرب نخلك امامزاده آقا علي عباس سد گلپايگان

 طرار  بياضه متين آباد خدنگستان

 چهل چشمه

 
 دهكده چادگان دستجرد دره شاهان

 سايت كوير نوردي خور و بيابانگ قورتان جوشقان و كامو سيلك

 چشمه الدر ورزنه مشهد اردهال صفه

    مورچه خورت

 14 ايالم

 دره شهر  منه پنجاب  مهران  صالح آباد 

 كوران بزان  سد ايالم  دربند بدره  خوران 

 سرابله  چشمه هاي آبگرم و خبر  سد كرخه  ميانان 

     تنگه شمشه  مانشت و بانكول 

 12 بوشهر
 سد رئيس علي دلواري جزيره مير مهنا  عباسك  سر قنات

 مند جفير گناوه  تپه چكاسه ساحل ليان 

 خائيز حماد ديلم  گلو بردكان منطقه دلوار 

 47 تهران

 ساوجبالغ سيبان دره  شهر جديد پرند طالقان 

 قلعه گبري لواسان آسارا ديزين

 عظيميه اشتهارد دشت شهرستانك باغستان

 دارآباد آسمان سو طالقان فرودگاه آزادي سد ماملو

 ايران توسعه گيالن ياس زيد شيت طالقان نام آور

 سلمان چهارباغ تخت رستم درياچه تار

 تلو دركه كوهسار تنگه واشي

 دشت اختر آباد چشمه اعالء غار رود افشان شمشك

 آويشن ميگون اوشان فشم دربند سر

 برغان سنج شهر نمونه گردشگري دماوند شهر نمونه گردشگري ري شهر آفتاب

 فرحزاد پارك ملي كوير سنگان كنارك رودهن

  هشتگرد شقايق سد فشافويه

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استان
تعداد 
 نام مناطق مناطق

چهار 
محال و 
 بختياري

15 

 بارز پيرغارده چشمه  امامزاده حمزه علي چغاخور 

 ارمند  سياسرد  شهرياري سامان 
 تاالب گندمان بازفت شليل شيدا 

   بهشت آباد سرآب بابا حيدر كوهرنگ 

 41 خوزستان

 اروند هويزه دهالويه ام الدبس

 كرخه خائيز دزفول  شوش 

 شهداي شيميايي خرمشهر تنگ تكاب باغ ملك  ايذه 

 مال آقا ركعت مسجد سليمان  هنديجان 

 شوشتر  بلوط بلند اللي  بهبهان 

 آرپناه دشت بزرگ شادگان  آبادان 

 شيرين بهار زراس خارستان انديمشك 

 فتح المبين ساحل رودخانه هنديجان درياچه سد انحرافي رامشير تاالب هويزه

 سد شهيد عباسپور پامنار پارك دره انديمشك دوكوهه

  مارون  طالئيه شلمچه غار پيده

      رباط

خراسان 
 رضوي

31 

 سپاد درياچه وغاربزنكان

 
 سد سالمي شاهان گرماب

 ميل رادكان قنات قصبه طوس ارتكندكالت

 شركت نمايشگاه دلبر هفت حوض تربت جام

 سد چاليدره ششتمد كمرمقبوال سد تبارك آباد دره يوسف خان

 كالت كالته قنبر قره سو اخلمد

 پارك آبشار گلمكان چلمبر پيشكوه

  شمخال نيشابور
 سيد مرتضي و شصت دره

 ابرده

 ملك آباد ششتمد بند فريمان شانديز



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استان
تعداد 
 نام مناطق مناطق

خراسان 
 جنوبي

7 
  كريمون –مصعبي  باغستان وابگرم درخش واسيابان بند دره بيرجند 

   بشرويه شهر تون بوذر جمهر قائن 

خراسان 
 شمالي

24 

 آبگرم ايوب پيامبر مينانلو مياندشت باباامان

 كشانك بيدواز استخري زوارم

 دركش فيروزه اوقاز قلعه زو

 پاقلعه رئين تخت ايران روئين

 غورخورد گلول بازخانه خسرويه

 22 زنجان

 زنجان رود پايين سد كينه ورس  قلعه و امامزاده محمد ماهوري سرخ آباد

 درياچه پري تهم سرخ آباد طارم مجموعه غار كتله خور

 چايچاره پايين پنجعلي قيدار جزيمق گنبد سلطانيه

 انگوران حاشيه زنجان رود گلجين قلعه بهستان

 غني بيگلو پارك ساحلي ابهر رود ايجرود پايين حاشِيه روستاي گالبر

   حاشيه سد خليفه لو سهررود منطقه علي بالقي

 32 سمنان

 چشمه پير خوشدر كالته رود بار  خوش ييالق  موجن و آبشار تنكه داستان  شهميرزاد 

 جنگل دشت شاد  فرحزاد ، تاش و چشمه هفت رنگ  قطري  پارك ملي كوير 

 زيستگر خوار توران   آفتابگردان و شقايق هاي كالپوش  بسطام  آبگرم 

 بله كوه  قلعه گرد كوه  جنگل رود بارك  چشمه علي 

 پرور  جنگل اولنك  غار دربند مهديشهر  جنگل ابر 

 چشمه قلقل  جنگل و آبشار نام نيك  سد شهيد شاهچراغي  بهورد ايوانكي 

 قاليباف  تنگه زندان  آهوان رامه 



  
 

 نام استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

سيستان و 
 57 بلوچستان

 كارواندر شكارممنوع كوه خضر ساحل غربي چابهار گواتر 

 سنگان چشمه آب گرم بزمان كوه خواجه كالته رزاق زاده

 گل فشان پيرگل زاهدان كهنه ميلك كالته كامبوزيا

 ايراندگان جزينگ هامونك الديز

 تفتان جنوبي دهانه غالمان تخت عدالت تمين

 حوضدار تاالب نوينديان

محور رود هيرمند از سد زهك تا سد 
 جالق سيستان

 كوهك گل فشان نافق شهرسوخته باهو كالت

 تاالب تيپاز

مجموعه هاي تاريخي 
 دزك خورراشدي بمپور

 كلپوران گل فشان بلبلوك سراب بدوك كوه هاي مينياتوري

 دره سرباز نخلستانهاي كوهمينتگ سد پيشين كوه روك

 تنگه غنوج نهاباد گورناگان دورك

 كوه كوره بم چشمه شورعين آشار  گرگان

محور ساحلي درياي 
 تنگه سرحد گوهركوه ناهوك دامن بزرگ

 84 فارس

 هفت برم سد تنگاب چغور سياه درياچه مهارلو

 تاالب سر آسياب پا قلعه چاه عيني پاسارگاد

 چشمه گجستان جهرم برم  شور بهشت گمشده

 نهيدان شش پير كوه اوز (درياچه هيرم) سالمت

 خسرو شيرين داراب گرد خفر بختگان

 سروستان بوشيگان بناب ايزد خواست

 بناب آسپاس حاجي آباد تنگ براق

 كوه يل سوريان چشمه ترنگ سده

 ده زيارت پس كوهك باغ كديوري تنگ بوان

 چشمه بدره تنگ مهر سرآسياب برم فرهاد

 سد سلمان فارسي زرين دشت امامزاده سلطان واليت امامزاده اسماعيل

 خرقه پيركدويه تنگ خشك پريشان

 كرمسپج هرمود تخت جمشيد كافتر

 تنگ خور چهل چشمه و قمپ  آتشكده مارگون نور آباد

 دشت برم چشمه و باغات رباط شيراز ايج

 تنگ چوگان ايوب نبي قالت كهكران و ساران

 مهر خنج درود زن بهرام گور

 برم فيروز بانش فهليان تنگ تيزاب

 امامزاده شهيدان جويم بمو چهل چشمه

 انجيرستان

 ارژن

 جهرم صدرا

 ميمند بيدستان

   سعادت شهر قره آغاج



  
 

 

 نام استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

 16 قزوين

 راز ميان زياران درياچه اوان زرشك   و كاهان

 گرمارود گازرخان يله گنبد باراجين

 سميران اندج رود

منطقه حفاظت شده 
 نينه باشگل

 آتان الموت كوهين آوج و آبگرم طارم سفلي

 12 قم

 بخش كهك پلنگ دره دره فاهان خلجستان

 جمكران

  __ابتداي بزرگراه قم 
 تهران

 روستاي   كرمچكان

 طرالب

 دستجرد طايقان كاروانسراي دير گچين حوض سلطان

 41 كرمان

 آبشار راين ده لولوكوهپايه كنار صندل جيرفت بندر دساري

 بندر چترود پاريز ارگ جديد بم جوپار

 كوغر باغ  سنگي سيرجان كمپ كويري غار طورنگ

 آبگرم جوشان سكنج

آسياب هاي بادي 
 سيرچ كوهبنان

 دهبكري سروستان الله زار گشيت

 طرزراور داوران دلفارد غار ايوب

 ساردوتپه ماهان بندر هنزا جبالبارز

 بيدخوان كلوت هاي شهداد آبشار رود فرق طوبي

 وامق آباد كوهپايه سرچشمه راويز

قلعه دختر و قلعه 
 ميمند و ريسه اردشير

 دهكده كوهپايه رشيد فرخي خبر زيبا تپه بي بي حيات

 عمق آباد رابر

   

 50 كرمانشاه

 سد گيالنغرب چارقاپي تنگ حمام ريجاب

 سراب قنبر كرمانشاه چم امام حسن سراب گلين سراب كرند

 سراي روانسر سراب نيلوفر

چشمه سهراب 
 پارك جنگلي مرصاد چهارزبر هرسين

 قوري قلعه طاق بستان

رودخانه گاماسياب 
 سراب گرم سر پل ذهاب هرسين

 نخلستان هاي قصر شيرين سراب ماران كنگاور شروينه تاالب هشيالن

 چشمه ريز سراب شرف آباد

سراب سيري جان 
 بازي دراز قصر شيرين صحنه

 رودخانه قره سو كرمانشاه بدر و پريشان سنقر ازگله شيان

 ديره گيالنغرب ويس القرن روانسر هجيج معبد آناهيتا

 نودشه سراب فش

سراب ماميشان ثالث 
 سراب نوژيوران باباخاني

 دره اژدها سفيدبرگ جوانرود شمشير سراب گزنهله

 سرآب مورت گيالنغرب بيد ميري پاوه داالني چرمله عليا

 نوسود پاوه بيستون دربند صحنه

 
 بوزين و مرخيل پاوه پارك هرسين آبشار گروس

  



  
 

 

 نام مناطق تعداد مناطق نام استان

 35 كردستان

 دل و دله مرز قمچاي  اورامانات  بابا گرگر 

 پالگان امامزاده عقيل  زيويه  دوكانان 

 صلوات آباد  بسطام  كومايين نجنه

 هفت اسياب بدرو پريشان گاوشان پوين سفلي

 قلندر قصالن تنگي سر آلوت 

 آبيدر  سراب قروه شيان سالوك

 يزباشكندي  سور هال سراب قاميش آرمرده

 سورين سنگ سياه بست- چهل چمه ديوزناو 

   باشماق  سارال ژيوار-هورامان

كهگيلويه و 
 14 بويراحمد

 پادوك كمر دوغ قنات گناوه  كاكان

 سقاوه برم الوان موگرمون سي سخت

 شالل دان ماه پرويز ايل تسوج چرام

     ديشموك سد كوثر

 30 گلستان

 آق سوكالله قلعه ماران پارك جنگلي قرق

پارك شبنم نوده 
 خاندوز

 چشمه قلقلي ناهار خوران چشمه گل راميان دلند

 مختومغلي فراغي هزار پيچ محور النگ راميان امام رضا

 محور زيارت آبشار محور محمد آباد ساحل بندرتركمن

پارك شبنم نوده 
 خاندوز

 گميشان

ارتفاعات ييالق 
 درازنو

محور توسكاستان به 
 پارك جنگلي النگدره سرعلي آباد

 كبود وال شصت كالته جهان نما حاشيه اترك

 جنگل شموشك ساحل بندرگز

تاالب هاي آالگل ،آجي 
 جزيره آشوراده گل، آلماگل

 پارك جنگلي النگدره چهل چاي خالد نبي پارك طبيعت  شير آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

نام 
 استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

 71 گيالن

 منطقه جلگه اي سروالت  منطقه ساحلي ليسار  منطقه جلگهاي تاالب استيل 

منطقه كوهستاني جنگلي اسب 
 وبسه 

 منطقه ساحلي حاجي بكنده  منطقه كوهستاني جنگلي بي بي بانلو 

منطقه كوهستاني جنگلي سفيد 
 منطقه كوهپايه جنگلي لولسيلنگاه  آب 

 منطقه كوهستاني شوليل  منطقه جلگه اي عينك  منطقه كوهستاني حيران 

منطقه كوهپايه جنگلي بام سبز 
 ماسال 

 نوخاله منطقه ساحلي له له رود  منطقه كوهستاني ارده  منطقه ساحلي لوندويل   

 منطقه ساحلي پره سر  منطقه ساحلي بوجاق 

منطقه كوهستاني جنگلي ابي 
 كسگر ديلمان

 گردشگر مذمن منطقه كوهپايه جنگلي تي تي  منطقه ساحلي تازه آباد  منطقه ساحلي عسكر آباد

 درفك منطقه كوهپايه ايي ديلمان  منطقه كوهستاني زندانه  منطقه كوهستاني جنگلي ماه دشت 

 منطقه كوهستاني بره سر  منطقه ساحلي تاالبي آبكنار 

منطقه كوهستاني جنگلي امام 
 منجيل زاده ابراهيم 

منطقه جلگه اي تاالب بين المللي 
 منطقه كوهستاني داماش  انزلي 

منطقه كوهستاني جنگلي سياه 
 حاشيه رودخانه رودبار  مزكي 

 منطقه ساحلي جفرود 

منطقه كوهستاني جنگلي 
 مژدهه منطقه ساحلي تاالبي بافالكش  ساالنسر 

 منطقه ساحلي سنگاچين و كبورجال 

منطقه كوهستاني جنگلي 
 جواهر دشت  منطقه جلگه كوهپايه تشيان  شهران 

 حاشيه رودخانه بزرگ سفيد رود منطقه كوهپايه جنگلي سياه كوه  منطقه ميان كوهي كندالت  منطقه كوهستاني آق لولو و مريان 

 منطقه كوهپايه اي نصفي  منطقه كوهستاني جنگلي الماس 

منطقه كوهپايه جنگلي قلعه 
 امين آباد  رودخان 

 منطقه جلگه تاالبي كياكاليه  منطقه كوهپايه جنگلي ماسوله منطقه كوهپايه اي جواهر ده منطقه ساحلي جوكندان 

 منطقه جلگه اي سپيد رود منطقه ساحلي تاالبي امير كاليه  منطقه ساحلي دامن لنگه  منطقه كوهستاني سرآگاه 

 منطقه كوهستاني سوبانان  

منطقه كوهستاني جنگلي زياز 
 منطقه جلگه اي سراوان منطقه جلگه كوهپايه عليسرود  و سجيران 

 چوبر منطقه ساحلي چاف و چمخاله  منطقه ساحلي چابكسر  منطقه جنگلي گيسوم 

   منطقه كوهپايه جنگلي خرما  منطقه ساحلي كالچاي  منطقه ساحلي ليسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

نام 
 استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

 118 مازندران

 ساحل وزرا محله كاج رامسر  پارك جنگلي بزپخت بابل  جوارم 

 حوزه جنگلي شياده و سد شياده  يانه سر 

منطقه اطراف سد سياه 
 ساحل چاكسر بيشه 

 ساحل خلت سر منطقه ميانكاله  حوزه كوهستاني فيلبند  پارك جنگلي عباس آباد 

 پارك جنگلي امامزاده عبداهللا  منطقه سنگ نو 

منطقه جنگلي جزيره 
 سواحل مازو چشمه

 منطقه كوهپيمائي قله دماوند محور هراز  منطقه آرام گلوگاه 

جنگل حاشيه رودخانه 
 جنگل تشتبندان ميشي

 توسكا –محور سفيد چاه 
 پارك جنگلي طاحيار ساحل زاغمرز آبگرم الريجان  چشمه 

 ساحل فريدونكنار پارك جنگلي مهربان رود آب اسك آمل  پارك قرمرض نكاء  

 الويج ساحل درياي آرام پارك ميرزا كوچك خان آمل  سوچلما و استخر پشت 

 حاشيه سد الحاالت منطقه جنگلي باسندرز  ساحلي محمودآباد–محور تفريحي  فرح آباد 

 ساحل رويان منطقه جنگلي سرخ او پارك جنگلي نور  پارك جنگلي زارع 

سد شهيد رجائي محور 
 سليمان تنگه 

 شهرداري – گلند رود –پارك جنگلي آب پري 
 جنگل ايزده ساحل مرواريد خزر رويان 

 ساحل درياي نور حاشيه رودخانه تجن ساري محور تاريخي بلده   مجتمع گهر باران 

 ساحل دهنو ساحل برگ پارك جنگلي كشپل نور و الويج  شيرين رود خرم آباد 

 پارك جنگلي ورگاويج چشمه توس ارتس مالخاست 

منطقه جنگلي امامزاده علي  
 ساحل كوركورسر امره

 حاشيه سد آويدر ساحل كرفون پارك جنگلي سي سنگان  دوسله 

 پارك جنگلي چمن رود بارك ساحل گلدشت كندلوس  كياسر -  جماالكين كال 

 محور تاريخي كجور- الشك و پول  فريم صحرا 

منطقه جنگلي امامزاده 
 تفرجگاه دوآب مرزن آباد سيد ابوصالح

 منطقه اطراف غار دانيال منطقه تفريحي شيخ موسي پارك فين چالوس  پارك جنگلي تالر 

 جنگل خرما چال جنگل مرزناك بابل كالردشت و پيرامون سرد آب رود  رودخانه تاالر 

 كوهستاني –مجتمع تفريحي 
 جنگل تيال كنار محور تفريحي بابل-شيرگاه درياچه ولشت  امامزاده حسن آالشت 

 پارك جنگلي سي سرا حاشيه درياچه شورمست علم كوه البرز  مجتمع ورسك 

 جنگل مازيچال كدوك محور دو هزار  آبشار گزو 

 پارك جنگلي چالدره حاشيه سد برنجستانك محور سه هزار  پارك جنگلي اندر كلي 

 ساحل عباس آباد منطق جنگلي جم جم  منطقه حاشيه اي رودخانه چشمه كيله  حاشيه سد البرز 

 منطقه تاريخي كمرپشت 

مجتمع تفريحي قلعه مار كوه (كتالم و سادات 
 ساحل ولي آباد پارك جنگلي آزاد مهر شهر ) 

 ساحل كتالم شاهاندشت محور كوهستاني جواهر ده  چيكرود 

 تفرجگاه سنجان بليران پارك جنگلي دالخاني  مجتمع تفريحي دريايي الريم 

 السم نوا پارك صفا رود  مجتمع تفريحي درياي ميرود 

 جنگل برنده حاشيه سدالن مجموعه تفريحي سفيد تمشك  پارك جنگلي ايلميلي

 دشت نور دسر  اويجدان   بازسازي رودخانه بابل رود 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 نام استان

تعداد 
 نام مناطق مناطق

 35 لرستان

 گلهو كمالوند كوشكي مخمل كوه 

 كهمان كلدر آغ باال شوراب 

 شيرز گل زرد گردنه گاماسياب گهر كوه 

 ملميجان قلعه گل ابگرمه ونايي

 قلعه نصير سراب ناوه كش اوالدقباد فلك االفالك 

 تكانه دره اناران توت وگوركش اليگودرز 

 بارك جنگلي بلوران كاكارضا سراب دارياب مورزرين

   سد هاله دوخواهران(سدمروك) كيگوران
   امامزاده قاسم كوگان دره تخت

 29 مركزي

  كالله سنجان تفرجگاه خرداد15حوزه سد نراق پارك بوجه

 كوي باران هزاوه آبگرم پرندينه

 وفس جاسب خنداب غار سرچشمه محالت

 بهار اردهال خانك قيز قلعه سراب هاي شازند

 كوير ميقان سد الغدير ساوه حوزه كوه سفيد خاني دره گردو

 هفتاد قله ابراهيم آباد روستاي چناقچي عليا تخت سادات كرهرود رودشور

 توره دو خواهران خورهه غاز نخجير

 انجيرك
   

 16 هرمزگان

 گزره سياهو خور آذيني جزيره فارو هندورابي

 ساحل شرقي بندر عباس جزيره حرا الفت قشم
 كهورستان خور شيالت

 آبگرم ندروئئه زيارتگاه سلطان محمد جزيره هنگام جزيره هرمز

 جزيره الرك ساحل پارسيان نازدشت منطقه گنو

 27 همدان

 منطقه درجزين تپه قلندر دره مراد بيك  گاماسياب 

 دره شهرستان توسيركان گزندر منطقه دامنه شمالي الوند حيدره

 منطقه وهنان بهار منطقه آبروند بهار حوزه سدكالن  غار عليصدر 

 باغ ميوه منطقه ملهدره منطقه تاالب آب گل ارگ نوشيجان 

 بوستان جنگلي ابوذر تاالب حسن آباد چهار دولي منطقه لشگر الله جين 

 منطقه تبراقلي درياچه سد شيرين سامن  سركان

   تاريك دره تاالب پير سليمان  منطقه جوزه سد اكباتان 



  
 

 45 يزد

 عقدا چشمه مرتضي علي نارين قلعه شيركوه

 ارنان غار شگفت يزدان كوير رستاق علي آباد

 چرخاب اشكذر غاربهار باتالق گاوخوني بافت تاريخي ابركوه

 سانيچ غارخانه خدا كوير نيزاركومبون بافق شهرسب وهاروني

 ده باال غار موبدان فيروز فهرج كويرشهرنو

 غارنباتي بابازاهد رباط پشت بام كوهستاني طبس

 نير احمدآباد نصرت آباد خزانق

 ندوشن چناركر قره تپه چك چك

 ارنان احمد آباد  بندرآباد كويرسياه كوه

 چرخاب اشكذر بها باد حاجي آباد زرين سريزد

 بام تفت ازميغان توران پشت نهرمسيح

   محمدآباد خضرآباد كوه پلنگ
 


