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 صنعت گردشگری در ایران اول:فصل 

 گردشگری در ایرانتاریخچه گفتار اول: 

های چند هزار ساله برخوردار است. در تمامی دوران باستان، تا قبل از اسلام ایران از پیشینهگردشگری در سرزمین 

بر جای  ها در سرزمین پهناور ایران دارد. آثار مکتوبها و اقامتگاهمستندات تاریخی حکایت از گسترش شهرها، راه

شاعران و نویسندگان به گشت و  م نیزپس از اسلا در قرون اولیه .مانده حاکی از سفر یونانیان و رومیان به ایران است

توان با هایی بود که اکنون بر جای مانده و از خلال آنها میگذار در سرزمین اسلامی پرداختند که حاصل آن سفرنامه

ی توان به ناصرخسرو قبادیانجغرافیا، فرهنگ و تمدن آن روزگار آشنا شد. از جمله معروفترین این جهانگردان می

ران . ایدنویس قرن پنجم اشاره کرسفرنامه عر، فیلسوف وشا

الخصوص در دوره شاه عباس اول در دوران صفویه و علی

به عنوان کشوری جذاب نظر بسیاری از جهانگردان 

ره توان دواروپایی را به خود جلب کرد. به همین دلیل می

سلطنت شاه عباس اول تا انقراض سلسله صفوی را یکی از 

 .ادوار توسعه جهانگردی در ایران به حساب آوردمهمترین 

صنعت گردشگری در ایران از نیم قرن پیش به این طرف 

به منظور شناساندن مفاخر و تمدن ایران رسماً شکل گرفت 

« اداره سیاحان خارجی و تبلیغات» ) وزارت کشور( به نام ای در وزارت داخلهاداره 1314و برای اولین بار از سال 

، 1322های راهنمای گردشگری ایران بود. بعد از شهریور شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کتابچهتأسیس 

و در نهایت در  اقدام می نمودداد که زیرنظر وزارت کشور « شورای عالی جهانگردی» اداره مذکور جای خود را به

در  .ین سازمان رسماً کار خود را آغاز کردرا تصویب و ا« سازمان جلب سیاحان» هیأت وزیران تأسیس 1342سال 

 «وزارت اطلاعات و جهانگردی» با الحاق سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات این وزارتخانه به عنوان 1353سال 

   .تغییر نام یافت
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 و« گردیاطلاعات و جهان» هایاز ادغام وزارتخانه« وزارت ارشاد اسلامی» 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی در سال

تشکیل شد و کلیه وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی ، ایرانگردی و جهانگردی در قالب معاونت « فرهنگ و هنر»

امور سیاحتی و زیارتی در این وزارتخانه سازماندهی شد. سپس به موجب مصوبه شورای عالی اداری، کلیه وظایف و 

ر منتقل شد تا د« سازمان ایرانگردی و جهانگردی » زارت ارشاد بههای معاونت امور سیاحتی و زیارتی در ومأموریت

 قالب سازمان به فعالیت خود ادامه دهد.

 سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری:گفتار دوم: 

صنعت گردشگری نقش عمده ای در اقتصاد ایفا می کند در نتیجه این  ،در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان

کشورها نگاه ویژه ای به این صنعت دارند و با افزایش سرمایه گذاری در آن از پیامدهای اقتصادی گردشگری بهره 

 شوند:به طور کلی سرمایه گذاران گردشگری به سه دسته تقسیم می . 1کامل می برند

 سرمایه گذاران مالی.  -3سرمایه گذاران ساخت و ساز و  -2اهبردی، سرمایه گذاران ر -1 

سرمایه گذاران راهبردی، افراد یا بنگاه هایی هستند که به منظور دستیابی به حقوقی مشخص در پروژه های توسعه 

گردشگری سرمایه گذاری کرده و مدیریت و مسوولیت شرکت را عهده دار می شوند؛ مانند کسب و کارهای 

 دشگری و توسعه دهندگان املاک و مستغلات که در برنامه ریزی، مالی یا دارندگان برند متخصص هستند. گر

ر پروژه های ساز د وولیت ساخت وئسرمایه گذاران ساخت و ساز نیز افراد یا بنگاه هایی هستند که به منظور اتخاذ مس

 گردشگری سرمایه گذاری می کنند. 

دف دریافت سود سهام در پروژه های توسعه گردشگری سرمایه گذاری می کنند. مانند سرمایه گذاران مالی هم با ه

بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های خصوصی مدیریت دارایی ها، صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 

 .2و صندوق سهام خصوصی

 بندی و نرخ گذاری تأسیساتآیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه » 1باید ذکر کرد که بر اساس ماده 

واحدهایی است که پس از اخذ منظور از تاسیسات گردشگری  1394مصوب سال  «و نظارت بر آنها یگردشگر

                                                           
 forsatnet.ir دسترسی در:، قابل کرد؟ گذاریسرمایه گردشگری صنعت در باید چرا1 

 eqtesad.com-e-donya ، قابل دسترسی در:گردشگری در گذاریسرمایه ویژگی 6 2 
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 ،مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس می شوند و یا فعالیت می نمایند، از جمله: هتل

م گردی اقامتگاه های بومتل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایرسراها و خانه مسافرها؛ 

و اقامتگاه های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری؛ مراکز 

تی و آب درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط ها و پارک های گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرس

طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع 

غذاخوری های منفرد بین راهی موجود؛ تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی؛ 

یی واقع در پایانه )ترمینال( فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرا

واحدهای پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی کشور؛ سفره خانه های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده 

 های سلامت؛ دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی.

 در ایران: گردشگریفرصت ها و جاذبه های : گفتار سوم

هرست می، بناهای ثبت شده در فاسلابرخورداری از میراث غنی فرهنگی، باستانی و تاریخی، افسانه ها و تاریخ تمدن 

راز، همدان اصفهان، شی قبیل شهرهای تاریخی از وجود یونسکو، مانند تخت جمشید، نقش رستم و معبد چغازنبیل، و

و... به همراه تاریخ ده هزار ساله، ایران را به محل وقوع 

رخدادهای مهم تاریخی تبدیل نموده و فرصت های بی 

 نظیر و بکری برای سرمایه گذاری در صنعت هتلداری

 .بوجود اورده است این کشور

با توجه به فضای برجام و موقعیت مناسب حضور 

یران یکی از مولفه های مهم گردشگران خارجی در ا

در این حوزه داشتن هتل های بزرگ و بین المللی برای 

پذیرایی از گردشگران خارجی است همین امر باعث 

بسیار  صددر شته باشند. در حال حاضر گردشگریشده است تا سرمایه گذاران صنعت هتلداری چشم به بازار ایران دا

میلیون نفری کشور افق جدیدی در  82از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد و جمعیت قریب به  کمی

حوزه گردشگری داخلی و تغییر نگاه جهانیان به ایران فرصت تازه ای برای رشد گردشگران ورودی به وجود آورده 
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 132هتل است که از این تعداد تنها حدود  1122است. در همین حال اما تعداد کل هتل های سراسر ایران در حدود 

 12. با این وجود در سه سال گذشته روند ورود گردشگر خارجی به ایران سالیانه حدود 1ستاره هستند 5و  4هتل 

 «شمبرنامه پنجساله ش»درصد رشد داشته که این رقم بیش از دو برابر میانگین جهانی است. همچنین براساس 

هتل چهار تا پنج ستاره جدید در ایران ساخته شود که این خود  322اید تا پایان این برنامه جمهوری اسلامی ایران ب

تبر . پایگاه معبرای سرمایه گذاران قلمداد می شود جذابیو بازار  نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد

ه . در گزارش مزبور اشاره شدیران نوشته استل سازی به بازار ادر گزارشی از روند ورود برندهای معتبر ه« داو جونز»

گروه هتل های روتانا )ابوظبی(، آکور )فرانسه(، ملیا )اسپانیا( و همچنین گروه هتل سازی اشتاینگن برگر  است که

)آلمان( به سرعت در حال فعالیت برای ورود به بازار گردشگری رو به رشد ایران هستند. گای هاچینسون، رئیس 

همه در انتظار به ثمر رسیدن تغییرات بین المللی هستند و ما با تمام سرعت "روتانا نیز اظهار کرده است:  گروه هتل های

ستاره  5به سمت جلو می رویم. گروه هتل های روتانا مشغول ساخت چهار هتل در ایران است که اولین آن یک هتل 

 . 2دل آینده در مشهد افتتاح می شواتاق است که سا 362با 

، بخش هتل داری در ایران در غیاب مشارکت 1979آمده است: از زمان انقلاب اسلامی در سال  "دوجونر"گزارش در 

بین المللی، صنعتی داخلی بوده و بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی از ایران از نبود هتل های طراز اول ناخشنود 

د است ایران دارای ظرفیت فوق العاده ای در این در ایران معتق« آکور»، رئیس هتل های «کریستوف لندس»هستند. 

، که دفتر مرکزی آن در پاریس است« آکور»زمینه به سبب نبود هتل از لحاظ کمّی و کیفی است. گروه هتل های 

در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( در تهران « Novotel»و « Ibis»سال گذشته دو هتل تحت برندهای 

پروژه دیگر در تهران و مشهد نیز است. گروه هتل سازی آکور یکی از نخستین سرمایه  12و مشغول کار در افتتاح کرد 

 مامور ارشد اجرایی ، و اکنونگذاران خارجی در عرصه هتلداری است که بیش از یک سال پیش وارد بازار ایران شد

 .3خبر می دهد ایرانسال آینده در 12هتل طی  122آن از احتمال ساخت 

                                                           
 donyayesafar.com، قابل دسترسی در: ها هتل خارجی گذاری سرمایه در کوبا قانونی مدل 1 

 isna.ir: در دسترسی قابل ایران، در حضور برای اروپایی سازانهتل خیزِ 2 

 irna.ir، قابل دسترسی در: ایران سازی هتل در خارجی گذاری سرمایه تند تب 3 
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 مرتبط با صنعت گردشگری: ایرانی نهادهای دولتی و خصوصیگفتار چهارم: 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الف( 

 ایران:

به  16/1/1385تاریخ با تصویب شورای عالی اداری در 

منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد 

های توسعه صنعت گردشگری، هماهنگی با سیاست

ات و ها، تعهدات، اعتبارات، امکانهای قانونی، داراییسازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیت

اث سازمان میر» نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به

به  سازمان مزبور متولی امور مربوط در حال حاضر، .ام یافتتغییر ن )سازمان(« فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 اساسنامه» 2ماده  اهداف آن در موضوع و که می باشد. در ایران آن صنعت گردشگری و زیرساختهای مرتبط با

   می باشد، ذکر شده اند. سازمان که حالا بخشی از «ایرانگردی و جهانگردی سازمان 

گذار از برنامه ها و ماموریت های تعریف شده سازمانی، بررسی ارتقای سطح اثربخشی به منظور  1385در اواخر سال 

و کارآیی فعالیت ها و برنامه های عملیاتی در حوزه های مختلف سازمان، تصمیم بر تفکیک فعالیت های مربوط حوزه 

ن د معاونتی تحت عنواخدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد. در این راستا سازمان با ایجا

اقدامات و عملیات مربوط به بستر سازی های لازم جهت ایجاد تاسیسات « معاونت سرمایه گذاری و طرح ها»

گردشگری، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران )ریالی/ارزی( و 

 های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را در تدوین برنامه ها و طرحهای توسعه زیرساختهای حوزه

این معاونت تجمیع و سایر فعالیت ها در بخش گردشگری به معاونت دیگری تحت عنوان معاونت امور گردشگری 

داری از تاسیسات و خدمات در این بخش می ه برمحول شد که به امور خدمات گردشگری و استاندارد سازی بهر

 .پردازد

ای از جمله دفتر تسهیلات و تامین منابع، دفتر مناطق سرمایه گذاری و طرح ها خود دارای دفاتر زیر مجموعه معاونت

 به صورت کلی هدف اصلی دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد می باشد.نمونه و زیرساخت های گردشگری و 

ساختهای مربوط به گردشگری در ایران معاونت سرمایه گذاری و طرح ها جذب سرمایه گذاری جهت گسترش زیر
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بوسیله صدور مجوزهای مرتبط و نظارت بر روند اجرای طرحهای مورد تایید و ارائه یاری جهت دریافت تسهیلات 

 بانکی به منظور اجرای طرحهای گردشگری می باشد.

 گردشگریبانک ب( 

قانون برنامه سوم » 98انک گردشگری به استناد ماده ب

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری توسعه 

اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تاسیس 

و سایر مقررات مربوط، مجوز  «بانک های غیردولتی

به ثبت رسیده است.  1389تاسیس بانک را اخذ و در سال 

بانک گردشگری  .این بانک در همان سال مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود

، به حداکثر رساندن منافع ایراننهادی مالی است که هدف آن ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات پولی و مالی 

داران خود از طریق ارایه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر کشور و در آینده، در پایدار و بلندمدت برای سهام

صورت  این بانک با تاکید بر صنعت گردشگری و در صرف منابع بهمی باشد. گفته می شود که خارج از کشور 

 تخصصی، با تکیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد کرد.

عه های گردشگری و توسمنظور حمایت از فعالیتدر قسمت خدمات و محصولات بانک گردشگری امده است که به

های گردشگری به فعالان گردشگری با هدف توسعه داث طرحاین صنعت مهم در کشور ایران، تسهیلات ایجاد و اح

ت مدنی صورت مشارکهای گردشگری کشور اعطا می شود. ارائه تسهیلات مزبور بر اساس عقود اسلامی، بهزیرساخت

 از جمله مزایای تسهیلات مزبور به موارد زیر اشاره شده است: خواهد بود.

 تدریجی وجوه نقد مورد نیاز پروژهریزی صحیح برای پروژه و تأمین برنامه 

 ای مطمئن و باثبات و اطمینان از حصول نتیجهمشارکت با بانک به عنوان مجموعه 

 های خود های اقتصادی خود، مدیریت اقتصادی دقیق تری را در فعالیتبا دریافت تسهیلات در مسیر فعالیت

 .1تجربه خواهید کرد

                                                           
 tourismbank.irبیشتر، ن.ک:  اطلاعاتبرای  1 
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 ایرانگردی و جهانگردی: گذاریشرکت سرمایه پ( 

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه ریاست محترم جمهوری 

اسلامی ایران مقرر گردیده تا مالکیت سازمان ایرانگردی 

و جهانگردی و دولت نسبت به اموال و داراییها و سایر 

حقوق، امتیازات، تعهدات و نیز تاسیسات و تجهیزات، 

 حی و ورزشی واراضی و اماکن اقامتی، پذیرایی، تفری

همچنین سهام سازمان مذکور در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری 

ار گردد. بدین منظور و در راستای تحقق منویات نمایندگان ویژه ریاست محترم واگذو سازمان تامین اجتماعی 

به تاسیس شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با  اقدام 1379جمهوری، انتقال گیرندگان در اواسط سال 

 اهداف ذیل نمودند:

  ارائه خدمات مدیریتی، مالی، اداری و نیز اداره، احداث، تملک، اجاره و استیجاره، خرید، بهره برداری و

فروش، تعمیرات و نگهداری .هرگونه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و خدمات رفاهی از قبیل هتل، 

 ستوران، استراحتگاه و نظایر آنهار

 انجام اقدامات لازم بمنظور جلب سیاحان و مسافران داخلی و خارجی 

 احداث و بهره برداری از رستورانهای شهری وبین شهری و واحدهای جانبی آن 

 سرمایه گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی در زمینه های فوق 

ی و جهانگردی بلافاصله پس از تاسیس و ساماندهی و انتضام امور و در نخستین گام شرکت سرمایه گذاری ایرانگرد

عملی بعد از تثبیت مالکیت حقوقی و مالی خود بر اموال و اماکن و تاسیسات و داراییهای برشمرده شده فوق، مبادرت 

روه مهمانسراهای گ"ان تجاری به تشکیل اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور تحت عنو

نمود تا با توجه به گستره و پراکندگی جغرافیایی واحدهای اقامتی و پذیرایی این گروه در  "ایرانگردی و جهانگردی

سراسر کشور و نیز با عنایات به ساز و کارها و تمهیدات بعمل آمده در آینده نزدیک با توسعه کمی و کیفی خدمات 

ی انسانی مجرب و لایق دامنه حضور موثر خود را بیش از پیش در کشور گسترش داده و با و بهره گیری از نیروها

ورود به عرصه جریان گردشگری بین المللی ضمن معرفی آثار و اماکن و جادبه های متنوع فرهنگی، اجتماعی، طبیعی، 
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ملی  و بهینه از سرمایه ها و منابعشرایط تولید کار و اشتغال مناسب و کسب درآمدهای ارزی و نیز بهره بردای مطلوب 

 .1را بخوبی فراهم آورد

 میراث فرهنگی و گردشگری ایران: گذاریشرکت گروه سرمایه ت( 

در خصوص معرفی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی و گردشگری ایران )سگما( باید ذکر کرد که 

هلدینگ گردشگری نخستین هلدینگ تخصصی 

باشد که به عنوان اولین عضو بخش میگردشگری ایران 

خصوصی ایرانی به عضویت سازمان جهانی 

( درآمده است. مهمترین هدف آن انتفاع سهامداران و توسعه صنعت گردشگری کشور و UNWTOجهانگردی)

گذاری مندان به سرمایهگذاری در این بخش از طریق مشارکت عمومی و فراهم کردن فضایی است که علاقهسرمایه

ا های گردشگری کشور ایفدر حوزه گردشگری اعم از داخلی و خارجی بتوانند نقشی مناسب درتوسعه زیرساخت

 .نمایند

های حوزه گردشگری و توسعه این صنعت و کسب درآمد از این بخشی به فعالیتشرکت مزبور با هدف اولیه انسجام

ل تأسیس، و در جایگاه نخستین هلدینگ خصوصی میلیارد ریا 222با سرمایه اولیه  1388طریق در تیرماه سال 

به عنوان یک  1389نماید. این شرکت با پذیرش در بازار فرابورس ایران از اسفندماه گردشگری ایران ایفای نقش می

 822نهاد مالی، در راستای توسعه کسب و کار و صنعت گردشگری با مشارکت گسترده سهامداران سرمایه خود را به 

نعت های زنجیره ارزش صهای خود را در بازار سرمایه و کلیه بخشل افزایش داده است و توانسته فعالیتمیلیارد ریا

میلیارد ریال منابع لازم جهت  2،222گردشگری گسترش دهد و در ادامه این مسیر نیز در نظر دارد با افزایش سرمایه تا 

 خصوصی عضو سازمان جهانی گردشگریشرکت  نیل به اهداف خود را تأمین نماید. سمگا در جایگاه نخستین

                                                           
 ittic.comبرای اطلاعات بیشتر، ن.ک:  1 
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(UNWTO)ی هااست و از آغاز سعی نموده با جلب همکاریالمللی حرکت کردهنگاه به بازارهای بین ، همواره با

 وکار خود بپردازد.المللی به توسعه کسببین

ن سهولت الی در دسترس و همچنیبرداری از منابع انسانی متخصص و با تجربه، منابع مهمچنین اشاره شده است که بهره

ف یابی به اهداهای منحصر به فرد سمگا در خصوص دستها، از مزایا و ویژگیو سرعت در عملیاتی کردن برنامه

 .1باشدشرکت می

 هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی:ث( 

 انعنو به اجتماعی تامین گردشگری هلدینگ شرکت

 7 شامل گردشگری حوزه در فعال شرکت بزرگترین

 ریلی نقل و حملشرکت  .باشد می مجموعه زیر شرکت

 .هستند ها شرکت این جمله از هما های هتل گروه و رجاء

 های شرکت گسترش شرکت این آینده انداز چشم در

 های فعالیت 1392 سال از اجتماعی تأمین گردشگری و رفاه شرکت است. نظر مورد گردشگری صنعت در دیگری

 زرگب هلدینگ عنوان به مجموعه این به دیگر های شرکت پیوستن با و کرد آغاز گردشگری صنعت در را خود

از جمله دیگر شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ نمی توان به  .باشد می توسعه حال در کشور در گردشگری

شرکت بین المللی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تامین، شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران 

 .2ایران، دهکده ساحلی بندر انزلی و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی اشاره کرد
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دشگری گر صنعت سرمایه گذاری در مربوط به ، مشوق ها و فرایندقوانین فصل دوم:

 ایران:

 گفتار اول: قوانین و مقررات مربوطه

به مهمترین قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها که در ارتباط با هتلداری و توریسم  فصلدر این 

 می باشند اشاره خواهد شد.

  22/12/1352اساسنامه سازمان جهانگردی جهانی مصوب قانون الحاق ایران به سازمان جهانگردی جهانی و 

  29/5/1354قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 

  22/6/1366قانون زمین شهری مصوب 

  26/2/1367فرهنگی مصوب قانون اساسنامه سازمان میراث 

  7/7/1372قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

 7/4/1374مصوب قانون حفظ کاربری اراضی و باغها 

  1/8/1385قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  

  15/4/1373آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

  1382/ 23/12قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 

  11/2/1383گردشگری مصوب آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه 

  5/5/1384تصویب نامه در مورد تعیین مناطق نمونه گردشگری مصوب 

 صنعتی جمهوری اسلامی ایران -نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری آیین 

  صوب مآیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها

4/6/1394 
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 ت های قانونی از سرمایه گذاریمشوق ها و حمایگفتار دوم: 

در بخش تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی فعالیت ها و اقدامات گسترده ای صورت پذیرفته است تا با در 

نظر گرفتن نگرانی های سرمایه گذاران و ارائه راهکار 

عت در این جهت مشوقی برای جذب سرمایه در صن

گردشگری و هتلداری ایجاد گردد. از جمله مهمترین 

اقدامات صورت گرفته در زمینه تشویق سرمایه گذاری 

 :در بخش گردشگری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

قانون تشویق و حمایت سرمایه »براساس  .1

، ریسک غیرتجاری سرمایه گذاری، در صورت اخذ مجور سرمایه گذاری از هیأت سرمایه «گذاری خارجی

گذاری خارجی ایران، به طور کامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی ازجمله 

خارجی امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری 

و انواع روش های ساخت بهره  (Back Buy)  ، ترتیبات بیع متقابل (Project Financing)همچون تامین مالی پروژه 

کوتاهتر شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی در هیات (BOT) برداری و واگذاری

 .گذاری خارجی می باشدیت سرمایهسرمایه گذاری خارجی از جمله مزیت های قانون جدید تشویق و حما

منظور فراهم نمودن زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون  معاونت براساس مصوبه دولت، به .2

منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و  1165 تصویب تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام به

قطب های گردشگری نموده است. مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین المللی، ملی، 

هر منطقه دارای مراکز خدماتی،  .استانی و محلی برای ارایه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند

گی، هنری، دستی، فرهن گری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایعرفاهی، فرهنگی و گردش

ها، سازمانها و مؤسسات  در این راستا کلیه وزارتخانه .تفریحی، ورزشی، پارکها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود

ب منطقه با شرایط و نرخهای مصوو شرکتهای دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی 

 برداران ارایه نمایند. در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایهگذاران و بهره
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( اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۲۳۱آیین نامه اجرایی ماده )» 4ر اساس ماده . ب3

یت های  درآمد ابرازی ناشی از فعال «رپذیر و ارتقای نظام مالی کشو( قانون رفع موانع تولید رقابت۳۲)

هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از تاریخ اجرای این ماده  از طرف  مراجع قانونی 

ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج  

تر توسعه یافته به مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. همچنین مالیات با نرخ صفر سال و در مناطق کم

برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند 

( افزایش دهند، 52۵را حداقل پنجاه درصد ) چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود

 .به ازای هر سال افزایش کارکنان یک  سال اضافه می شود

که سرمایه گذاری انجام  شده موضوع این ماده  با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان  در صورتی

( مشارکت سرمایه 5۵هر پنج  درصد )سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به  ازای 

( به مشوق این ماده  به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه  12۵گذاری خارجی به میزان ده  درصد )

 .( اضافه می شود52۵درصد )

ربط اخذ  ذی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده  پروانه بهره برداری از مراجع قانونی

( مالیات بر 52۵کرده باشند تا مدت شش  سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده  از پرداخت پنجاه  درصد )

 .درآمد ابرازی معاف می باشند

صنعتی ایران مشوق های سرمایه گذاری خارجی بسیاری پیش بینی شده است. مستثنی  –در مناطق آزاد تجاری . 4

ین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره شدن منحصرا بر بودن از شمول قوان

اساس این قانون و اساسنامه های مربوط مهمترین ویژگی این مناطق می باشد. برخی از مشوق های سرمایه گذاری در 

 :مناطق آزاد عبارتند از

صنعتی جمهوری  -اداره مناطق آزاد تجاری ن چگونگی قانو»مقررات عمومی  22( بر اساس ماده الف

 .ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه، آزاد می باشد «اسلامی ایران
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اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،  مزبورمقررات  13ب( بر اساس ماده 

برداری مندرج در مجوز به مدت سی سال از پرداخت نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره

 .مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود

 .مقررات فوق، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است 24ماده  1س تبصره ج( بر اسا

صنعتی، کالاهایی که از  –مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری  5ماده  1د( بر اساس بند 

ع مصالح، ه از نوخارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچ

ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیتهای زیربنایی )به استثنای وسایل 

تزیینی و مبل( باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف 

 .هستند

بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی،  1386جانبه منعقد شده در سال بر اساس توافقنامه دو .5

صنایع دستی و گردشگری در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های گردشگری تمهیدات مناسبی به 

 .منظور تسهیل در اجرای پروژه های گردشگری اندیشیده شده است

مصوب  «موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق » 22ساس ماده . برا6

به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث  ،27/11/1382

 :فرهنگی و گردشگری

اجاره به شرط  الف( سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت

 .تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد

ب( سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد 

 .کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقهای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند

 5 تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده ج(

العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد  وضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوقم

 .گرفت

ن پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاراد( عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط 

 .به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد
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، سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی» 6بر اساس ماده  . 7

 احداث تأسیسات مورد نیاز برایجنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین 

ی یا تمام اایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقه

 .عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند ای که موجب تقلیل در آمدشده به گونه

ات ، تأسیس«صنعت ایرانگردی و جهانگردیآیین نامه اجرایی قانون توسعه » 12بر اساس ماده  .8

ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسیسات 

جهانگردی، از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداریها موظفند 

روانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض مقرر را فارغ از نوع پ

عوارض نوسازی، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند. همچنین براساس تبصره ماده فوق الذکر شهرداری 

نعت و با تعرفه بخش ص ها موظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را بر اساس

حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند. علاوه بر این، بر اساس بند ب ماده مزبور، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی 

و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های 

ظفند هزینه ها مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری محل و میزان بخش صنایع است و دستگاههای ذیربط مو

 .مصرف بر اساس تعرفه بخش صنعت محاسبه ودریافت کنند

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه گذاری بخش  5بر اساس ماده . 9

 تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمینخصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه 

 و پرداخت نمایند.

 :فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجادگفتار سوم: 

 صدور درخواست ابتدا در: باشد می قرار این به گردشگری تاسیسات ایجاد مجوز و اصولی موافقت صدور فرایند

 پس ود؛ش می ارائه مربوطه استان مقامات به گردشگری طرح اجرای متقاضی توسط مدارک ارائه و اصولی موافقت

 د؛گرد می اعلام ان مورد در کارشناسی نظر و گیرد می قرار بازدید مورد کارشناسان توسط طرح اجرای محل ان از

 ریال میلیارد 42 مبلغ از کمتر های طرح گیرد، می قرار مطالعه مورد بررسی و فنی کمیته در ان طرح، تایید صورت در

 مبلغ از الاترب های طرح اما گردد می صادر اولیه موافقت تایید صورت در و گرفته قرار مطالعه مورد کمیته همان توسط
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 سهیلاتت دفتر توسط نظر مورد طرح و شده ارسال سازمان گذاری سرمایه و ریزی برنامه معاونت به تومان میلیارد 42

  شد؛ خواهد صادر اولیه موافقت تایید صورت در و گرفته قرار بررسی مورد منابع تامین و

 و طبیعی بعمنا نفت، و گاز شرکت ای،منطقه برق ای،منطقه اب قبیل از مرتبط نهادهای به استعلام نامه در مرحله بعد

 نقشه پسس استعلامات به مثبت پاسخ اخذ صورت در و گردید خواهد صادر پیشنهادی طرح خصوص در زیست محیط

 هسرمای معاونت در مربوطه های نقشه بعدی مرحله در گردید؛ خواهند ارائه و تهیه متقاضی توسط طرح 1 فاز های

 نقضها یلتکم منظور به طرح متقاضی به نقصی وجود صورت در و شد خواهند بررسی کارشناسی صورت به گذاری

 انهپرو صدور منظور به ها نقشه در ادامه گردید؛ خواهد صادر اصولی موافقت ان از پس گردید؛ خواهد رسانی اطلاع

 حلهمر گردید؛ خواهد اخذ ساختمانی پروانه ان از پس گردید؛ خواهد ارسال ذیربط مرجع یا شهرداری به ساختمانی

اخذ  باید طرح اصلاح یا تکمیل/ ایجاد مجوز ان از بعد باشد؛ می طرح اجرای بندی زمان برنامه اخذ به مربوط بعد

 در و نماید ارائه را طرح فیزیکی پیشرفت گزارش یکبار ماه 3 هر صورت به باید متقاضی مجوز صدور از پس ؛گردد

 توسط نهائی بازدید انجام و متقاضی اعلام با طرح تجهیزاتی و اجرائی روند اتمام از پس اخر مرحله در نهایت

 صادر گردشگری معاونت به برداری بهره پروانه صدور منظور به پرونده گذاری سرمایه های حوزه فنی کارشناسان

 .گردد می صادر نهاد ان توسط مزبور پروانه و گردید خواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصولی موافقت صدور درخواست

متقاضی توسط مدارک ارائه و  

بازدید از محل اجرای طرح و 

 اعلام نظر کارشناسی
 صدور موافقت اولیه طرح در کمیته فنی و بررسی

صدور نامه استعلامات از 

 ادارات مرتبط
 1تهیه و ارائه نقشه های فاز  1تهیه و ارائه نقشه های فاز  اخذ پاسخ مثبت استعلامات

صدور موافقتنامه اصولی و  بررسی کارشناسی نقشه ها

 صدور نقشه

ارسال نقشه ها به شهرداری 

 جهت اخذ پروانه ساختمانی

صدور مجوز تکمیل، ایجاد و 

 اصلاح

اتمام روند اجرای و تجهیزاتی و بازدید نهایی توسط کارشناسان 

 و ارجاع پرونده جهت صدور پروانه بهره برداری 
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 ارائه تقاضای اخذ تسهیلات بانکیالف( 

مراحل اخذ  تسهیلات پس ازهر شخص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا تعاونی میتواند نسبت به تسلیم تقاضای اخذ 

درصد از سهم  22صدور موافقت اصولی و تأیید نقشه های معماری براساس موارد ابلاغی و همچنین پس از تأمین 

. سهم آورده هر متقاضی عبارت است از سرمایه گذاری شخص قبل یا در حین ارائه درخواست اقدام نماید آورده خود

رح که پس از هزینه های تهیه زمین و سایر هزینه های قبل از شروع عملیات استفاده از تسهیلات میباشد، بدین ش

ساختمانی از قبیل عوارض های قانونی و اخذ پروانه، هزینه مهندس مشاور، هزینه های تهیه نقشه و غیره نسبت به ساخت 

قدی نزد بانک تودیع درصد از سهم خود را به صورت ن 22درصد اقدام مینماید و یا در حین ارائه تقاضای خود 22

مینماید. اعطای تسهیلات به طرحهای مرتبط با تأسیسات گردشگری و میراث فرهنگی در بخشهای احداث، توسعه و 

گیرد که اعتبار آن از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع  تجهیز و همچنین مرمت و بازسازی طرحها صورت می

 گیرد.امل صورت میدستی و گردشگری با عقد قرارداد با بانکهای ع

میزان تخصیص تسهیلات به طرحها متناسب با پتانسیل طرح و همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده و یا در حال 

باشد. سرمایه گذاران با در نظر گرفتن شرایط عمومی و خصوصی مناطق قابل سرمایه گذاری از لحاظ  انجام می

طرحها را با علاقه و میل شخصی انتخاب و نسبت به تهیه زمین و انجام زیر فنی و اقتصادی هریک از  توجیهات مالی،

توجیهات مالی فنی و اقتصادی از عوامل مهم ترغیب سرمایه گذاران به انجام فعالیتهای  .ساختها اقدام مینمایند

سرمایه گذار  شته وگردشگری میباشد. اگر چنانچه طرحی توجیهات لازم مذکور را نداشته باشد قطعا قابلیت اجرا ندا

مه گذاران مکلفند با بررسی دقیق و ه انجام فعالیت و یا پس از آن با مشکلات روبرو خواهد شد و لذا سرمایه در حین

 د.اقدام لازم مبذول نماین جانبه نسبت به انجام سرمایه گذاری
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 ساخت تاسیسات گردشگری در ایران فصل سوم:

های خارجی اقدام به ساخت تاسیسات گردشگری از قبیل هتل، مهمانسرا و شرکتدر راستای اینکه سرمایه گذاران و 

نمایند، نیازمند ورود به ایران می باشند. این غیره در ایران 

امر می تواند به شیوه های مختلفی همانند ثبت و ایجاد 

ی در و یا نمایندگ شعبهیک شرکت فرعی در ایران، ثبت 

خاب هر یک از موارد فوق ایران اقدام نمایند. البته انت

متضمن مزایا و یا محدودیت های خود می باشد. با ثبت 

-، سرمایه گذار خارجی مییک شرکت فرعی در ایران

تواند از مزایا و تسهیلات اعطایی به شرکتهای ایرانی 

و از اینرو اقدام به ایجاد و بهره برداری از  بهرمند شود

 تاسیسات گردشگری نماید.

 گذاران خارجی به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری در ایران می توانند اقدام به ثبت شعبه و یا نمایندگی بعلاوه سرمایه

، «آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی» 1کنند. بر اساس ماده 

ور ه عمل متقابل در کششوند، مشروط بشرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانون شناخته می

های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط توانند برای فعالیت در ایران در زمینه، میمتبوع

انجام عملیات اجرایی "ماده مزبور یکی از فعالیت ها  2که در بند  خود اقدام نمایندنسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی

 .1ذکر شده است "شودبین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد میقراردادهایی که 

و شرکت خارجی قراردادی منعقد شود، برای انجام دادن عملیات مربوط به ان،  داخلیبرای مثال اگر بین اشخاص 

ا نمایندگی می شود، ثبت شعبه ی ملاحظهشرکت خارجی می تواند به ثبت شعبه یا نمایندگی اقدام کند. همانگونه که 

به موجب بند فوق به وجود و انعقاد قرارداد میان شرکت خارجی و یک شخص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم 

از خصوصی یا دولتی وابسته خواهد بود. مصداق بارز این بند قراردادهای پیمانکاری در خصوص هر موضوعی از 
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شرکت خارجی ساخت پروژه ای را در ایران به دنبال انعقاد ی باشد که در ان قبیل ایجاد تاسیسات گردشگری م

 قراردادی با طرف ایرانی برعهده می گیرد.

اعطای نمایندگی جهت انجام دادن عملیات اجرایی زم به ذکر است که بطور اصولی اگر شرکت خارجی اقدام به ال

، 1قدام نماید، نماینده مزبور برخلاف نماینده موضوع مفاد بند ایین نامه مزبور ا 2ناشی از تعهدات خود به موجب بند 

نماینده تابع خواهد بود و نه یک نماینده مستقل. به عبارت دیگر، نماینده تجاری در چنین مواردی مستقل از اصیل 

می  بیا وکیل، از سوی شرکت خارجی برای انجام دادن تعهدات وی ناینمی باشد، بلکه همچون قائم مقام تجاری 

فعالیت می کند و نه در قالب « شعبه»گردد. به همین خاطر است که چنین نماینده ای  به طور معمول در قالب 

 «.نمایندگی»

مقررات مروبط به اخذ روادید، پروانه اقامت، پروانه کار، بیمه و مالیات بر گفتار اول: 

 درامد کارکنان خارجی شرکتهای خارجی

ت فراوان باشد، آشنایی با امور مربوط ی تواند برای شرکت های خارجی واجد اهمییکی از مبحث های مهمی که م

ترین انها مقررات مربوط به روادید، اقامت و همچنین مقررات  اصلیبه کارکنان شرکت در کشور میزبان است که 

  حاکم در زمینه کار، بیمه و مالیات می باشد.

 روادید ورود:الف( 

برای ورود شرکت خارجی را اخذ روادید برای ورود نماینده شرکت خارجی دانست. زیرا شاید بتوان نخستین گام 

شرط نخست برای ورود شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری یا هر نوع فعالیت دیگر، ورود اشخاص حقیقی به 

 نمایندگی از ان جهت انجام دادن مقدمات کار می باشد.

به دو روش زیر قابل دسترس رمایه گذار یا کارکنان خارجی شرکت اخذ روادید ورود برای تبعه خارجی اعم از س

 خواهد بود. 

: این نوع روادید اگر چه بر شرکتهای خصوصی و دولتی، از سوی سازمانها نیز قابل درخواست می روادید شرکتها( 1

 که قصد دعوت طرف خارجی خود را دارند، موردباشد، لیکن از انجاییکه بصورت گسترده توسط شرکتهای داخلی 

تقاضا واقع شده است، به روادید شرکتها شهرت یافته است. در این نوع روادید تبعه خارجی توسط یک شرکت یا 
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سازمان ایرانی به کشور دعوت می شود. همچنین شرکت یا سازمان داخلی مزبور مسئولیت تبعه خارجی را مبنی بر 

بعلاوه این نوع از روادید برای دعوت از مدیران و کارشناسان تبعه هر  رات ایران تضمین میکندرعایت قوانین و مقر

یک از کشورهای جهان امکانپذیر خواهد بود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. روادید مزبور برای حداکثر 

 شد.یک ماه اقامت در ایران صادر شده و هنگام خروج نیاز به روادید خروج نمی با

: این نوع روادید شباهت زیادی به روادید شرکت ها دارد به عبارت دیگر این گونه روادید ساعته تجاری 72روادید ( 2

نیز اصولا به دنبال دعوت شرکت ها و موسسات و سازمان های داخلی صادر می شود، با این تفاوت که در زمان صدور 

 ساعت قبل از ورود دعوت شونده خارجی تقاضا نمود. 48توان ان را این نوع از روادید بسیار سریعتر می باشد و می 

 ساعت اقامت در ایران صادر شده و غیر قابل تمدید می باشند. 72این نوع روادید برای 

همچنین بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در وهله اول از طریق روادید جهانگردی به منظور ورود به خاک ایرام 

ی برای ورود به سرزمین کشور خارج افرادروادید جهانگردی معمولا ابتدایی ترین روادیدی است که اقدام می نمایند. 

 اخذ می کنند زیرا به طور معمول اخذ روادید مزبور مستلزم ارائه مدارک خاصی نمی باشد.

-مناطق ازاد تجاریان چه تا کنون گفته شد در مورد نحوی اخذ روادید برای ورود به کلیه مناطق ایران به غیر از 

دف طبق اصل اولیه و با توجه به ه صنعتی مستقر در ایران بود. مناطق مزبور ویژگی های خاص خود را دارا می باشند.

ایجاد این انها این مناطق از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور ایران برخوردار می باشند که این امر 

از این اصل استثنا نمی باشند.  انهااخذ روادید برای افراد خارجی نیز می باشد و  شامل مقررات مربوط به ورود و

 صنعتی ایران و-مقررات مزبور را می توان در ایین نامه اجرایی صدور روادی برای اتباع خارجی در مناطق ازاد تجار

 .1نمودمشاهده  «صنعتی-مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق ازاد تجاری»همچنین 

ه ب پس از ورود نماینده شرکت خارجی و تصمیم قطعی برای استقرار و سرمایه گذاری در ایران، شرکت خارجی

تشکیل یک یا چند پایگاه فعالیتی در ایران اقدام خواهد نمود و بر اساس نوع فعالیت به نیروی کار داخلی و خارجی 

ر خواهد با مقررات مختلفی درگی بویژه نیروی خارجی شرکت راانسانی تامین نیروی کار ممکن است نیازمند باشد. 

 که در ادامه به برخی از انها خواهیم پرداخت. نمود
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 روابط استخدامی برقانون حاکم ب( 

اصولا اگر شرکت خارجی که به استخدام کارکنان خارجی مبادرت می کند، اگر در همان کشور متبوع مستخدم را 

که ان حالبه کار گمارد، بدون شک قانون کار دولت متبوع دو طرف حاکم بر روابط استخدامی انان خواهد بود. 

کارمند خارجی خود را به ایران می اورد و فرض در اینجا ان می باشد که شرکت خارجی به موجب انعقاد قرارداد 

واجه دخالت یک عنصر خارجی مممکن است که قرارداد در کشور متبوع انان و یا در ایران تنظیم گردد که در اینجا با 

هستیم. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که طبق حقوق ایران قانون کدام کشور جاکم بر قرارداد استخدام 

ملاحظه  ایران «قانون مدنی» 5می توان در ماده  راروابط طرفین خواهد بود؟ قاعده کلی در این خصوص و به تبع ان 

کلیه سکنه ایران اعم ار اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر »نمود ماده مزبور اعلام می دارد که 

ارداد، اعمال حقوقی، از جمله قربنابراین اتباع خارجی باید اثار و احکامی را که قانون ایران بر «. در موارد استثنا شده

قانون مدنی به ان توجه  7اولین گام برای انعقاد قرارداد اهلیت است که ماده  قرار دهند.مقرر داشته است مورد توجه 

ون همچنین موضوع مهم دیگر قان امر توجه نمود. اینبنابراین اگر قرارداد در ایران منعقد می شود باید به  نموده است.

 .1ی به این امر اشاره داشته استقانون مدن 968حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد کار می باشد که ماده 

 و صدور پروانه کار صدور روادید ورود با حق کارپ( 

ه بدر جاییکه شرکت خارجی به استخدام و استفاده از نیروی کار خارجی تمایل دارد، باید برای نیروی کار مورد نظر 

در این مرحله شرکت خارجی شعبه یا شرکت فرعی ثبت شده که از نظر  اخذ روادید ورود با حق کار اقدام نماید.

وزارت کار کارفرما تلقی می شود باید توسط نماینده خود مدارک لازم را به همراه درخواست خود به واحد مربوطه 

ورود  ید. مقررات مندرج در دستورالعمل کار اتباع خارجی حاکم بر این موضوع می باشد. با صدور روادتحویل دهد

حداکثر یکماه پس از ورود وی مدارک لازم جهت  با حق کار و ورود تبعه خارجی به کشور، کارفرما مکلف است

  کار فرد ذکر شده به اداره اشتغال اتباع خارجی ارائه نماید. پروانهصدور 

ر، ور پروانه کادهمچنین باید ذکر گردد که ضمانت اجراهای قانونی در خصوص عدم رعایت مقررات مربوط به ص 

که مقررات  در پایان باید اشاره کرد ن برای اتباع خارجی مطابق با قانون کار درنظر گرفته شده است.آتمدید یا تجدید 
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ی، بیمه اشتغال نیروی انسان»صنعتی در مقررات -حاکم بر پروانه کار برای کارکنان خارجی در مناطق ازاد تجاری

 .1ذکر شده اند «صنعتی ایران-تجاریو تامین اجتماعی در مناطق ازاد 

 اقامت پروانهصدور ت( 

کارمند خارجی برای اینکه بتواند در ایران برای مدت زمان کافی مشغول به کار گردد و اقامت وی در ایران قانونی 

اهی اقامت گقلمداد گردد باید نسبت به اخذ پروانه اقامت اقدام کند. اقامت اتباع خارجی در ایرام بر دو قسم می باشد 

بطور معمول برای کارکنان خارجی شرکت پروانه اقامت موقت صادر می شود. نکته حائز موقت است و گاهی دائم. 

اهمیت این است که اقدام به اخذ پروانه موقت باید فورا پس از ورود به ایران انجام شود. در این خصوص باید به ماده 

مراجعه شود. در واقع فرد خارجی باید با مراجعه  «ایران در خارجه اتباع اقامت و ورود به راجعقانون » 8

به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در ان اقامت گزیند نسبت به این امر و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و دریافت 

اقامت  پروانه کار، پروانهطبق رویه عملی نیروی انتظامی اداره مزبور اصولا به میزان اعتبار  پروانه اقامت اقدام کند.

 صادر می نماید که در غالب موارد این مدت یکسال خواهد بود.

  با صدور روادید، اقامت و پروانه کار ارتباطمزیت اخذ مجوز سرمایه گذاری در 

طبق مقررات اگر برای مثال شرکت خارجی خواهان ایجاد تاسیسات گردشگری در ایران دارای مجوز سرمایه گذاری 

این خصوص باشد، تسهیلاتی برای شرکت مزبور در ارتباط با صدور روادید، اقامت و پروانه کار کارمندان خارجی در 

قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، دستگاههای اجرایی ذیربط  22مطابق با ماده  ان در ایران در نظر گرفته خواهد.

رد فوق مکلف به همکاری شده اند. طبق ماده یاد شده )وزارت خارجه، نیروی انتظامی و وزارت کار( در خصوص موا

ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور های اجرایی ذیدستگاه»

گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با حسب مورد برای سرمایه اشتغال پروانه کار و

 .2«ها براساس درخواست سازمان اقدام نماینددرجه یک آن های خارجی مشمول این قانون و بستگانگذاریسرمایه
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 اجتماعی تامینبیمه ث( 

خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه  کارگرانقانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان را مکلف نموده است که 

مسئله در این خصوص این است که اگر چه به موجب قانون تامین اجتماعی شرکت خارجی به بیمه نمودن  نمایند.

تبوع در کشور م کارکنان محلی خود در ایران ملزم می باشد، اما ایا بیمه نمودن کارکنان خارجی شرکت که احتمالا

قانون » 5ن خصوص تعیین تکلیف می کند، ماده اصلی ترین ماده ای که در ای خود بیمه شده اند نیز الزامی می باشد؟

کار  که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به بیمه اتباع بیگانه »طبق ماده مزبور: می باشد.  «تامین اجتماعی

 :اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر

ن های دوجانبه یا چندجانبه تأمیجمهوری اسلامی ایران موافقتنامهالف( در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت 

 اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد

ب( هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در 

این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد  3ده در ماده شبینیکشور دیگر در موارد پیش

 «باشنداز شمول مقررات این قانون معاف می

بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود اصل بر لزوم بیمه نمودن کارمندان خارجی شرکت از سوی کارفرما می باشد، 

همچنین در خصوص مورد الف می توان به موافقتنامه بین دولتهای ایران  ماده فوق.مگر در موارد استثنایی قید شده در 

و کره جنوبی اشاره کرد. به موجب قانون موافقتنامه تامین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره مصوب 

عاف تامین اجتماعی ایران م کره که در ایران اشتغال به کار دارند، از شمول قوانین و مقررات، کلیه اتباع 21/2/1357

 .1می باشند

 مد حقوق کارکنان خارجی شرکترآمالیات بر دج( 

کارکنان خارجی شرکت نیز همچون کارکنان داخلی مکلف به پرداخت مالیات به دولت ایران می باشند. این امر به 

اعم از هر شخص غیر ایرانی )»مقرر گردیده است. طبق بند مزبور  «ی مستقیمتهااقانون مالی» 1ماده  5موجب بند 

کر است ذت خواهد بود. لازم به امشمول مالی « ...نمایدحقیقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می

مالیات ها و  نونر قا. از نظانچه که در اینجا منظور می باشد مالیات مستقیم بر دارمد کارکنان خارجی شرکت می باشد
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درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم "ان  82به موجب ماده 

کند مشمول نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می

از نظر قانون فوق هیچ تفاوتی میان اشخاص ایرانی رامد حقوق است. مشمول مالیات بر د "مالیات بردرآمد حقوق است

 و بیگانه در خصوص مالیات بر حقوق وجود ندارد و تمام انها مشمول می باشند. 

صنعتی )همچون کارکنان داخلی( از معافیت مقرر -لازم به ذکر است که کارکنان خارجی شاغل در مناطق ازاد تجاری

 15که معافیت مالیاتی  1372مصوب سال  «صنعتی-چگونگی اداره مناطق ازاد تجاریقانون » 13در ماده 

 .1ساله اعطا می نماید، برخوردار می باشند

 در ایران: گردشگریموانع سرمایه گذاری در ساخت تاسیسات گفتار دوم: 

ورود به یک کشور خارجی به منظور سرمایه گذاری و اقدام 

به فعالیتهای تجاری گوناگون به این خاطر که اغلب 

 الاز موقعیت های سرمایه گذاری ایدهکشورهای برخوردار 

 (در حال توسعه)یا با عنوانی بهتر  جزء کشورهای جهان سوم

رمایه س، در اکثر موارد همره با نگرانی هایی از سوی می باشند

در ارتباط با  گذار در خصوص سرمایه خود بوده است.

موضوع مورد بحث اینجا، یعنی سرمایه گذاری جهت ساخت 

نمایندگان شرکت های هتلسازی و برندهای مشهور هتلداری گفته می شود که  در کل تاسیسات گردشگری در ایران

 : بین المللی سه نگرانی عمده برای حضور در ایران دارند

موضوع اول نگرانی نسبت به بازگشت سرمایه است. آنها نیازمند ضمانت هایی هستند برای اینکه مطمئن شوند . 1

سرمایه گذاری که می کنند و درآمدی که به دست می آورند را می توانند به سادگی از کشور خارج کنند و دولت 

 بازگشت سرمایه آنها را تضمین می کند.

                                                           
 268-271همان. ص.  1 



 ایران در گردشگری تاسیسات از برداریهبهر و ساخت در گذاری سرمایه 

  
 

 24 محمد رحمانی

 

ای دولتی است. آنها اعلام می کنند قوانین داخلی و دولتی به گونه ای است که سازمان . نکته دوم بحث محدودیت ه2

، بویژه آیین نامه ایجاد، اصلاح، میراث فرهنگی و دولت موانعی برای آنها از نظر اداره هتل ها به وجود می آورد

 و بایدها و نبایدهای د(تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری ) به این موضوع اشاره خواهد ش

 بسیاری پیش روی آنها می گذارد که کار را برایشان سخت می کند.

. علاوه براین ها نکته سوم که آنها اشاره می کنند به بحث قیمت زمین باز می گردد. به گفته آنها در تهران و به 3

رای و این موضوع، سرمایه گذاری ب بسیار بالاست در مناطق مستعد سرمایه گذاری صورت کلی در ایران قیمت زمین

 .1خرید زمین و ساخت هتل را غیراقتصادی می کند

شد. می با و عدم اطلاع دقیق انان از قوانین و مقررات موجود در ایران البته برخی از این نگرانی ها ناشی از نااگاهی

از ملی کردن، مصادره اموال و یکی از نگرانی های دائمی و همیشگی سرمایه گذاران در هر کشوری، ترس و بیم 

سلب مالکیت اموال آنها در کشور میزبان است. با توجه به رویکردی که به ویژه کشورهای در حال توسعه و نیز کمتر 

توسعه یافته در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در سلب مالکیت خارجیان پس از کسب استقلال یا به نتیجه رسیدن انقلاب 

ن داشتند، سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری و هزینه کردن در این کشورها های مردمی در کشورشا

به دیده تردید می نگریستند و رغبتی برای حضور در این دست کشورها از خود نشان نمی دادند، بنابراین برای آن که 

ود ه گذاری خارجی )که در نوع خسرمایه گذار خارجی این ترس و بیم را نداشته باشد، قانون تشویق و حمایت سرمای

قانون تشویق و حمایت سرمایه  8طبق ماده  .در ایران تصویب شد 81قانون مترقی و مدرنی به شمار می آید( در سال 

 گذاری خارجی:

های ذاریگهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریسرمایه»

 .«باشندیکسان برخوردار میطورست بهداخلی موجود ا

 قانون مزبور مقرر شده است که: 9همچنین در ماده 
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شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی،  گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملیسرمایه»

قعی اآمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش وتبعیضموجب فرآیند قانونی، به روش غیربه

 «گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیتآن سرمایه

نگرانی های سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف صنعتی دولت سرمایه پذیر، منجمله صنعت از دیگر 

در جهت  و راستاگردشگری و هتلداری، نگرانی انها در خصوص چگونگی بازگرداندن سرمایه خود می باشد. در این 

تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، قوانین و مقررات توجه خاص به این موضوع داشته اند. 

رجی یا منافع ان را پس از طی مراحل خا قانون فوق سرمایه گذار خارجی می تواند اصل سرمایه 13بر اساس ماده 

 قابل انتقال به خارج از سود سرمایه گذاری خارجی نیز 14ر اساس ماده و ب قانون لازم به خارج از ایران انتقال دهد.

ایران بر اساس قانون مصوب مجلس، از همه سرمایه  ، دولتهمانطور که اشاره گردید اضافه بر این ایران خواهد بود.

در  گذاری های خارجی در مقابل ریسک های غیر تجاری حمایت و ضمانت می کند و موارد متعدد دیگری هم

از سوی دولت ایران شامل می شود از قبیل نقل و انتقال سود و سهام و صدور  گرددضمانت نامه ای که صادر می 

. همچنین وزارت امور خارجه ایران اقامت سه ساله قابل اجازه اقامت سه ساله به کارکنان متخصص امر سرمایه گذاری

 تمدید برای سرمایه گذاران صادر می کند.

پتانسیل بالای ایران در این زمینه، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند در ایران هتل های تجملی بسازند، با توجه به 

 زاما باید گفت مهم ترین موضوع در این نوع سرمایه گذاری تهیه زمین است. همانطور که در بالا نیز اشاره شد یکی ا

مانع اشاره شده این امر می  ر ایران موضوع زمین می باشد.سرمایه گذاران هلتداری د نگرانی ها و موانع پیش روی

 ، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی نمی تواند«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»باشد که بر اساس 

، اما باید به این نکته اشاره شود که در قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس پیش در ایران مالک زمین شود

بینی شده اگر یک سرمایه گذار خارجی یا یک شرکت خارجی به زمینی نیاز دارد، باید یک شرکت در ایران و بر 

 د ولی چون آناساس مقررات ثبت کند. صددرصد سهام آن شرکت نیز متعلق به سرمایه گذار خارجی خواهد بو

جهت  زمین از بابت یملک بخرد. پس مشکل اندازه ای که زمین نیاز داردشرکت در ایران ثبت شده می تواند به 

 به گذاران سرمایه نیازمندیهای و اراضی به مربوط مقررات .وجود ندارد سرمایه گذاری در صنعت هتلداری ایران

 شد. خواهد ارائه جداگانه مقاله ای در اراضی قانونی در خصوص اطلاعات
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همچنین با توافق صورت گرفته بین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با شهرداری، سازمان ملی زمین 

تی و دیگر دسشگری، صنایعگذاران گردقرار شده است که اراضی مورد نیاز سرمایه منابع طبیعیسازمان و مسکن و 

شخص شود در زمان مها متعهد میگذار طبق ضوابط هر یک از دستگاهو سرمایه با تسهیل شرایط تامین شودها بخش

شود در این صورت قیمت زمینی که از این طریق واگذار می .فعالیت لازم را انجام دهد تا پس از آن زمین واگذار شود

ها طبق توافق شهرداری ای و از قیمت واقعی بازار بسیار کمتر است. همچنین برای ساخت تاسیسات گردشگری،منطقه

درصد و مابقی، اقساط خواهد  62صورت گرفته عوارض کمتری دریافت خواهند کرد. تخفیف این عوارض در حد 

 .هایی مثل آب و برق هستندهای دیگر متعهد به تامین زیرساختها و سازمانبود. همچنین دستگاه

ارجی به منظور ساخت و بهره برداری تاسیسات از موانع جدی ورود سرمایه گذاران خ همچنین اشاره می شود

آیین »گردشگری موضوع ازادساری نرخ هتلها و سایر تاسیسات گردشگری می باشد. در واقع در حال حاضر مطابق با 

ن نرخ اختیار تعیی ،«نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها

در حقیقت  خدمات در تاسیسات گردشگری خارج از دست مالکان و بهره برداران تاسیسات مزبور می باشد.

آزادسازی نرخ هتل ها نقش و تاثیر بسزایی در اعتمادسازی و توجیه فنی و اقتصادی برای سرمایه گذاران جدید داخلی 

ازاد سازی نرخ هتل به این معنی است که  ن را تایید می کنند.و خارجی خواهد داشت. امری که تجربیات قبلی ا

یکی  در واقع مدیریت هتل با سیاست های داخلی خود می تواند به اقتضای شرایط زمانی نرخ مناسب را اعمال کند.

امه آیین ن 12از علل عمده عدم استقبال هیات های سرمایه گذاری خارجی برای احداث هتل در ایران به خاطر ماده 

 به همراه تبصره از قرار زیر می باشد: 12و تبصره ذیل آن است. ماده  مزبور

در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات  -12ماده » 

نفی بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صاند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهرهگردشگری شده

گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به 

گردد. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که برداری ارسال میمنظور نصب در واحد مورد بهره

نفی صاستانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل 

گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی 

  .شودبردار ابلاغ میایران تعیین و به بهره
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ت تخطی باشند و در صورهای ابلاغی مینامهبرداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخبهره -بصره ت

 «.د( با آنها برخورد خواهد ش17)( ماده 1مطابق تبصره )

دلار از مهمانان، تجار، دیپلمات ها،  1222شبی حداقل  قادر باشدوقتی سرمایه گذار خارجی بخواهد هتلی بسازد که 

سرمایه گذاران و گردشگران خارجی دریافت کند و عملا با محدودیت و کنترل نرخ خدمات توسط دولت مواجه می 

شود، تعجب کرده و با خود می اندیشد با این نرخ های فعلی چگونه و طی چند سال می تواند اصل سرمایه و سود 

ب مذاکراتی که با هیات های خارجی صورت گرفته اند غلخود را بدست آورد؟ بر این اساس متاسفانه امورد نظر 

منجر به بررسی در آینده شده اند و دیگر هیچ. چون سرمایه گذار خارجی نمی تواند با اعداد و ارقام نرخ های فعلی 

 رانعملی کاملا غیر حرفه ای است که دولت این ای .کند تدوین را دفاعی در ایران طرح توجیهی، فنی و اقتصادی قابل

 .برای او نرخ خدماتش را تعیین کند دولتبیایید هتل بسازد ولی  رجی بخواهاز سرمایه گذار داخلی و خا

سخنان اخیر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص آزادسازی نرخ ها  ،با این وجود

که مورد استقبال  . امریتا حدودی می تواند دلگرم کننده و گام مناسبی در راستای تغییر فرآیند نرخ گذاری فعلی باشد

ش ادسازی نرخ هتل ها با توجه به گشایقرار گرفته و اظهار می شود که تصمیم سازمان میراث فرهنگی در خصوص آز

صورت گرفته در سیاست خارجی در دوران پسابرجام و افزایش حضور گردشگران کشورهای مختلف و همچنین 

کمبود هتل در سطوح مختلف، تحسین برانگیز است و ایجاد کننده فصل نوینی در صنعت هتلداری است که منجر به 

 .ایه گذاران موجود جهت پایداری در این صنعت خواهد شدحضور سرمایه گذاران جدید و حفظ سرم

سیاری از موانع ب که اصلاح شده نسخه های پیشین خود می باشد البته باید به این نکته نیز اشاره شود که آیین نامه فوق

عت نتوانستند پیش روی سرمایه گذار خارجی قرار گیرند و وی را منصرف از سرمایه گذاری در صو مسائلی که می

هتلداری ایران نمایند، رفع گردیده اند و در واقع شرایط را برای سرمایه گذار خارجی تسهیل تر نموده است که خود 

این نشانگر رویکرد دولت وقت ایران برای جذب سرمایه خارجی در جهت توسعه صنعت گردشگری و هتلداری در 

بود بهره بردار تأسیسات گردشگری باید دارای  1384ب سال ایران می باشد. برای مثال بر طبق آیین نامه قبلی که مصو

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می بود یا هرگاه درخواست کننده پروانه بهره برداری شخص حقوقی باشـد بایـد 

 مدیران آن نیز شرط فوق را دارا می بودند، اما در ایین نامه جدید چنین شرطی دیده نمی شود.
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 :ه برداری از تاسیسات گردشگریبهر فصل چهارم:

که  دپروانه بهره برداری می رستاسیسات گردشگری مورد نظر، نوبت به دریافت پس از اتمام عملیات ساختمانی 

مقررات مربوطه در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر انها 

احداث تأسیسات . دارنده مجوز ذکر شده اند

گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات 

ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت 

دریافت پروانه بهره برداری موقت به اطلاع سازمان 

برساند. پس از آن سازمان نسبت به صدور پروانه موقت 

در این  صرفاً برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید.

نسبت به اخذ گواهینامه مدت دارنده مجوز باید 

استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان 

مدت اعتبار پروانه بهره  .برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده اند، پروانه بهره برداری صادر نماید

ی اعتبار منوط به بررسبرداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان 

 .مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است

ر واقع دپروانه بهره برداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت های آن واحد می باشد. 

گذار و دارنده مجوز و دریافت پروانه بهره برداری آن، یا خود سرمایه  ،یک هتل ، برای مثالساخت پس از اتمام

ان را  های فعالیت تاسیس اقدام به بهره برداری از هتل مورد نظر می نماید و یا اینکه بهره برداری از تمام یا بخشی از

وع چنین قراردادهایی با توجه به موضوع نانعقاد  در دیگری واگذار می کند. یا افراد به فرد خصوصی بوسیله قرارداد

فعالیت و میزان سرمایه درگیر، بهره گیری از مشاوران حقوقی مجرب را لازم می دارد. چرا که باید به این موضوع 

ر صورت واگذاری هر یک از فعالیت ها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آنها صرفاً با دارنده دتوجه شود که 

 تخلف از مقررات می تواند منجر به  تعلیق مجوز وی است که باید در برابر سازمان پاسخگو باشد.و  مجوز می باشد

 بهره برداری و یا حتی لغو پروانه بهره برداری شود.
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همچنین در صورت واگذاری بهره برداری به افراد دیگر، سرمایه گذار باید توجه کند که فرد بهره بردار شرایط قانونی 

دارا باشد. اگر بهره بردار از هتل همان سرمایه گذار و دارنده مجوز تاسیس  فوق الذکر راآیین نامه  7اده درج شده در م

 مزبور از این قرار است: 7ماده  باشد. 7هست، وی باید دارای شرایط مقرره در ماده 

 :بهره بردار تأسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد

 .صلاحیت های حرفه ای لازم به تأیید مراجع ذی ربطبودن گواهی  الف ـ دارا

 .ب ـ داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذی صلاح برای اتباع خارجی

 .ج ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی

رمایه گذار باید توجه کند که فرد در قرارداد واگذاری بهره برداری از هتل یا واگذاری بخشی از فعالیت های ان، س

این امر  سرمایه گذار بخاطرمتقاضی دارای شرایط فوق باشد یا اگر اینکه دارای شرایط مزبور نبود خسارات وارده به 

ت به است که نسب مجوزغرامت باقی نماند، چرا که همانطور قبلا اشاره گردید، این فرد سرمایه گذار و دارنده بدون 

 ل در مقابل سازمان مسئول می باشد.فعالیت های هت

همچنین، در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایطی را به عنوان 

این امر خود می تواند در بر دارنده  .نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره برداری فقط به نام وی صادر خواهد شد

 شد که نیازمند رسیدگی و توجه بوسیله مشاوران حقوقی متخصص است. مسائل حقوقی مختلفی با

. این امر نیز هم در وضعیت از جمله فروض محتمل امکان فوت شخص دارنده پروانه بهره برداری از هتل می باشد

ردشگری گواگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های هتل به افراد دیگر و هم در وضعیت مشاع بودن مالکیت تاسیسات 

ر اساس ب می تواند متضمن مسائل حقوقی متنوعی باشد که بهتر است قبل از انعقاد هر قراردادی به انها توجه گردد.

در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تقاضای صدور  7تبصره ماده 

 .پروانه بهره برداری مجدد نمایند

ساس ایین نامه مزبور امکان انتقال پروانه بهره برداری و یا تبدیل و تغییر نوع بهره برداری تأسیسات گردشگری بر ا

وجود دارد که در هر دو مورد فوق باید به قراردادهای واگذاری فعالیت منعقد شده با اشخاص دیگر توجه گردد و 

دارنده پروانه بهره برداری باید فردی را که  ،همچنین گیرد.پیش بینی این امر در قراردادهای مزبور مورد توجه قرار 

 مسئولیت اداره هتل با وی می باشد معرفی نماید، شرایط مدیر بر اساس ایین نامه به قرار زیر می باشد:
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 .الف ـ متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی

 . ـ1392( قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 25ب ـ دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده )

 .ج ـ دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی

 .د ـ اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی

 .اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتیهـ ـ دارابودن گواهی عدم 

و ـ دارای مدرک تحصیلی متناسب با تأسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تأیید رئیس سازمان می 

 .رسد

ز ـ دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا 

 .در آزمون فنی و تخصصی سازمانموفقیت 

 ریگردشگ تأسیسات و ستاره پنج و چهار سه، های هتل مدیران توسـط خارجی های زبـان از یکی به تسلط ـ  ح

 .تناسـب درجه واحـد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان به ویژه

 پایان

 

 

 

          

 واندت می گرامی و عزیز خوانندگان نظریات از استفاده اینکه به توجه با

 تاس خواهشمند نماید یاری مقالات سلسله ادامه و تکمیل در را اینجانب

 علاما اینجانب به زیر ایمیل طریق از را خود پیشنهادات و نظریات سوالات،

 .فرمائید
MOHAMMAD.RAHMANI@BAYANEMROOZ.COM 
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 وکیل پایه یک دادگستری
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