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مقدمه
استان بوشهر
استان بوشهر سرزمینی است سرشار از نعمتهای خدادادی که دارای غنای طبیعی  -تاریخی
و پیشینهای از یادگارهای فرهنگی ،ادبی و هنری درخشان در جنوب ایران است .استان بوشهر
از مراکز باستانی تمدن فرهنگ ایران زمین به شمار میرود و قدمت آن به دورهی ایالمی یعنی
بیش از چهار هزار سال پیش باز میگردد .همچنین در استان بوشهر بناها و آثار متعدد تاریخی
از دوران هخامنشی و ساسانی به چشم میخورد.
بعد از استیالی مسلمانان بر کرانههای شمالی خلیجفارس ،بندر سیراف در  240کیلومتری
جنوب شرق بندر بوشهر که در دوره ساسانی از بنادر مهم ایران بود مورد توجه مسلمانان قرار
گرفت و با فعالیت بازرگانان ایرانی به بزرگترین بندر قلمرو حکومت اسالمی تبدیل شد به گونهایی
که این بندر در قرن چهارم هجری ثروتمندترین و باشکوهترین بندر تجاری ایران بوده است.
تاریخ جدید بندر بوشهر نیز با گسترش مناسبات تجارت دریایی و با ظهور نادرشاه افشار آغاز
شد .نادرشاه بوشهر را به یک مرکز مهم کشتی سازی و پادگان نظامی درآورد .با ظهور کریم خان
زند و پایان دوره هرج و مرج ناشی از مرگ نادرشاه ،بوشهر و تاریخ آن وارد مرحلهای تازه شد و در
این زمان بود که سنگ بنای حضور نظامی  -استعماری انگلستان در جنوب ایران و خلیجفارس
نهاده شد .بوشهر در دوره قاجاریه شهری بود که اکثر دولتهای بزرگ در آن کنسولگری یا دفتر
نمایندگی داشتهاند و تجار بزرگ در آنجا فعالیت میکردند .در این دوره بوشهر دروازه جنوبی
ایران برای مناسبات اقتصادی و تبادل افکار سیاسی و فرهنگی بود.
اکنون استان بوشهر با دارا بودن حدود  930کیلومتر مربع مرز آبی با خلیجفارس ،جزایر
شگفتانگیز و بسیار زیبا ،بزرگترین منطقه انرژی خاورمیانه ،بزرگترین پایانه صادرات نفتی و
میعانات گازی در کشور ،سایت نیروگاهی برق اتمی ،ظرفیتهای خاص طبیعی ،صنعتی و فرهنگی
در کنار جاذبههای منحصر به فرد گردشگری و آثار تمدنی ،تاریخی و مردمان مهربان ،خونگرم و
مهمان نواز از استانهای استراتژیک کشور عزیزمان ایران به شمار میرود .مجموعه پیش رو تنها
بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری این استان زرخیز و مستعد در حوزه گردشگری است.
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پروژههایی با قابلیت واگذاری به بخش خصوصی
عنوان پروژه :عمارت رفیعی
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری عمارت رفیعی به بخش خصوصی

مکان اجرا :بافت تاریخی بوشهر – محله شنبدی
مشخصات فنی :نوع اسکلت :بنایی – سنتی
تعداد اتاقها 12 :اتاق

تعداد طبقات 2 :طبقه

کاربری پیشنهادی :اقامتی-پذیرایی -صنایعدستی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون 3500 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه 20000 :میلیون ریال
هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری
زیر بنا528 :
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نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی% 25 :

واحد هدف کمی :مترمربع

عنوان پروژه :عمارت کمندی
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری عمارت کمندی به بخش خصوصی
مکان اجرا :بافت تاریخی بوشهر – محله بهبهانی

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 19 :اتاق

تعداد طبقات 3 :طبقه

کاربری پیشنهادی :اقامتی-پذیرایی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...
روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون 3000 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه 26000 :میلیون ریال
هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری

زیر بنا1010 :

نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی% 20 :

واحد هدف کمی :مترمربع
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عنوان پروژه :عمارت آذین
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری عمارت آذین به بخش خصوصی
مکان اجرا :بافت تاریخی بوشهر – محله کوتی

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 12 :اتاق

تعداد طبقات 2 :طبقه

کاربری پیشنهادی :گردشگری ،فرهنگی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون 3000 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه 20000 :میلیون ریال
هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری

زیر بنا610 :
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نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی% 30 :

واحد هدف کمی :مترمربع

عنوان پروژه :قلعه زائر خضرخان اهرمی
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر(در اختیار صندوق احیاء و
بهره برداری از اماکن تاریخی)
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری قلعه زائر خضرخان اهرمی به بخش خصوصی
مکان اجرا :شهرستان تنگستان  -شهر اهرم  -کوچه اداره برق

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 17 :اتاق

تعداد طبقات 1 :طبقه

کاربری پیشنهادی :گردشگری ،فرهنگی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون 32000 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام فاز 2پروژه 15000 :میلیون ریال
هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری

زیر بنا3400 :

نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی% 80 :

واحد هدف کمی :مترمربع
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عنوان پروژه :قلعه نصوری
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر(در اختیار صندوق احیاء و
بهره برداری از اماکن تاریخی)
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری قلعه نصوری به بخش خصوصی
مکان اجرا :شهرستان کنگان  -شهر سیراف

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 24 :اتاق

تعداد طبقات 2 :طبقه

کاربری پیشنهادی :گردشگری ،فرهنگی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون 34500 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه 15000 :میلیون ریال
هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری

زیر بنا1550 :
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نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی% 75 :

واحد هدف کمی :مترمربع

عنوان پروژه :قلعه ملک منصور خان شبانکاره
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری قلعه ملک منصور خان شبانکاره به بخش خصوصی
مکان اجرا :شهرستان دشتستان  -شهر شبانکاره

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 12 :اتاق

تعداد طبقات 1 :طبقه

کاربری پیشنهادی :گردشگری ،فرهنگی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( BOT :ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر)

مبلغ هزینه شده تاکنون38000 :

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه0 :

هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری

زیر بنا2500 :

نوع پروژه :مرمت و احیا

پیشرفت فیزیکی فاز اول% 100 :

واحد هدف کمی :مترمربع

توضیحات :فاز اول پروژه  % 100تکمیل و آماده واگذاریبوده و مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه فاز دوم  10000میلیون ریال میباشد.
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عنوان پروژه :قلعه محمدخان دشتی
کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
ویژگیهای پروژه

موضوع :واگذاری قلعه محمدخان دشتی به بخش خصوصی
مکان اجرا :شهرستان دشتی  -شهر خورموج

مشخصات فنی:

نوع اسکلت :بنایی – سنتی

تعداد اتاقها 4 :اتاق

تعداد طبقات 4 :طبقه

کاربری پیشنهادی :گردشگری ،فرهنگی

نوع مصالح :سنگ بوشهری ،چوب ،گچ ،ساروج ،چندل و ...

روش واگذاری( Lease :اجاره)

مبلغ هزینه شده تاکنون 22000 :میلیون ریال

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه0 :

هدف کمی :توسعه فضای فرهنگی و گردشگری
زیر بنا700 :

نوع پروژه :مرمت و احیا

توضیحات :گرفتن حق انشعاب آب ،گاز ،برق و تلفن بر عهده سرمایهگذار میباشد.
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پیشرفت فیزیکی% 95 :

واحد هدف کمی :مترمربع

امتیازات پروژههای قابلیت واگذاری به بخش خصوصی

توضیحات و دالیل توجیهی
 )1تسریع در مرمت و احیا اماکن تاریخی و جلوگیری از آسیبهای وارده بر اثر
 )2تقویتبخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در خانههای تاریخی و توسعه گردشگری
 )3استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در حفظ و احیا و اماکن تاریخی
 )4هزینه باالی نگهداری و بهرهبرداری بنا
 )5اجرای اصل  44قانون اساسی
مشوقها و امتیازات پروژههای قابلیت واگذاری به بخش خصوصی

 -1تشکیل پرونده و ارائه خدمات جهت صدور پروانه بهرهبرداری و تمدید سالیانه آن به سرمایهگذاران
هیچ گونه عوارضی ندارد.
 -2ارائه تبلیغات و بروشورهای تبلیغاتی از تأسیسات گردشگری در طول سال
 -3ارائه تخفیفات مالیاتی در حوزه تأسیسات گردشگری و اقامتی
 -4ارائه تعرفههای صنعتی جهت مصارف آب و برق
 -5ارائه تسهیالت با نرخ بهره پایین در حوزه گردشگری و اقامتی

11

سرمایهگذاری در حوزهی سد تنگ ارم استان بوشهر

(پروژه مشترک اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با شرکت سهامی آب
منطقهای استان بوشهر)
مشخصات سد:

ارتفاع سد 31 :متر از پی

طول تاج 199 :متر

جنس سد :سنگ و سیمان با پوشش بتن مسلح

نوع سد :سد وزنی

مساحت حوضه آبریز 136.7 :کیلومتر مربع

مساحت دریاچه 49 :هکتار

حجم مخزن 4.2 :میلیون کیلومتر مربع

حجم آب قابل تنظیم 2.4 :میلیون متر مکعب

حجم بدنه سد 45 :هزار متر مکعب

موقعیت سد 5 :کیلومتری شهر تنگ ارم از توابع شهرستان دشتستان

مهمترین اهداف احداث سد تنگ ارم
بخش ارم از توابع شهرستان دشتستان به علت شرایط توپوگرافی و داشتن ارتفاع  850متری از سطح دریا
امکان آبرسانی از منابع موجود تأمین آب که خطوط انتقال آب کوثر و کازرون میباشد را با دشواریهای فنی
و اقتصادی روبهرو کرده است و از طرف دیگر تأمین آب از طریق چاههای منطقه به دلیل مشکالت کیفی،
آثار زیانباری به همراه داشتهاند .لذا به منظور رفع مشکالت آب شرب منطقه احداث سد تنگ ارم در دستور
کار قرار گرفته شد .یکی دیگر از اهداف احداث سد ،کنترل سیالبهای فصلی منطقه میباشد که باعث آسیب
رساندن به محصوالت کشاورزی پایین دست و تخریب زمینهای کشاورزی میگردد.
اثرات زیست محیطی
احداث این سد باعث پیدایش یک اکوسیستم جدید در منطقه شده است و مهاجرات وحوش و پرندگان
مهاجر را به همراه داشته است.
اثرات فرهنگی
با آبگیری از سد پتانسیل توریسمپذیری و
گردشگری در محدوده دریاچه سد ایجاد شده
است که با یک برنامهریزی مناسب مـیتوان از
این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
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سرمایهگذاری در حوزهی سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر(منطقه نمونه گردشگری)

(پروژه مشترک اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با شرکت سهامی آب
منطقهای استان بوشهر)

مشخصات سد:

ارتفاع سد 102 :متر از پی

جنس سد :سنگ و سیمان با پوشش بتن مسلح

سیستم تخلیه سیل :تعداد دو تخلیه کننده تحتانی و سرریز جانبی

طول تاج 240 :متر

نوع سد :بتنی دو قوسی

سیستم آبگیری :سه دهانه آبگیر در سه تراز و سه لوله خروجی

موقعیت سد 60 :کیلومتری شمال غربی شهر برازجان از توابع شهرستان دشتستان

طرح سد مخزنی رئیسعلی دلواری در استان بوشهر ،منطقه دشتستان در محلی به نام جره باال واقع در 60
کیلومتری شمال غربی شهر برازجان با مختصات  508502و  3277150بر روی رودخانه شاپور اجرا گردیده
است و شبکه آبیاری شبانکاره و آبپخش و کلل و اراضی حله در پایین دست آن واقع شده است .راه دسترسی
ساختگاه سد در محلی به نام شبانکاره (ده کهنه) از جاده اصلی بوشهر به بندر گناوه جدا میشود و پس از
طی  30کیلومتر به محل سد میرسد.
رودخانه شاپور از دامنههای جنوبی کوههای زاگرس سرچشمه میگیرد و پس از طی حدود  200کیلومتر
و گذشتن از دشتهای کازرون ،خشت ،شبانکاره و برازجان با اتصال به رودخانه دالکی و تشکیل رودخانه حله
به خلیجفارس میریزد.
مهمترین اهداف احداث سد رئیسعلی دلواری

آبیاری :با استفاده از آب مخزن  19500هکتار توسعه اراضی کشاورزی و  4500هکتار بهبود اراضی

کشاورزی موجود پیشبینی شده است.

کنترل سیالب :سیالبهای ساالنه به اراضی مزروعی ،نخلستانها ،مستحدثات و جاده اصلی آسیب عمده

میرساند و موجب تخریب سواحل رودخانه تا پایین دست رودخانه حله میگردد .با احداث سد از این خسارات
جلوگیری خواهد شد.

تولید انرژی :تولید انرژی به وسیله دو دستگاه توربین با ظرفیت  8.5مگاوات صورت خواهد گرفت و تولید

ساالنه برق آبی  80گیگاوات پیشبینی شده است که به علت کمبود اعتبارات ساخته نشده است.
سایر :توسعه کلی منطقه ،ایجاد حدود سه هزار شغل جدید
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شبکه و اراضی پایین دست :شبکه آبیاری و زهکشی شبانکاره به مساحت  8700هکتار کشت زراعی
شبکه آبیاری و زهکشی نخیالت آبپخش و کلل به مساحت  7700هکتار

پتانسیل گردشگری :مطالعات فاز  1و  2گردشگری محدوده سد رئیسعلی دلواری توسط مشاور انجام

گردیده و طرح مذکور جهت اجرا آماده میباشد که به علت کمبود اعتبارات به مرحله اجرا نرسید .محدوده
این طرح شامل محدوده محوطه اصلی سد و باالدست ساختگاه در ساحل دریاچه شامل ایجاد فضای سبز،
ساختمانها و ویالهای اقامت ،اسکله سازی و گردشگری در دریاچه میباشد.
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مناطق نمونه گردشگری
منطقه نمونه گردشگری از طرحهای استراتژیک پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری است که به منظور اجرایی شدن مفاد برنامه پنج ساله چهارم دولت اعالم شده است.
منطقه نمونه گردشگری محدوده ایست که به دلیل وجود جاذبههای مهم گردشگری و پتانسیلهای
توسعه ،قابلیت احداث مجموعهای از تأسیسات گردشگری به منظور ارائه کلیه خدمات و کاالهای مورد
نیاز گردشگران در یک مکان واحد را دارد.
محل ایجاد منطقه نمونه گردشگری میتواند در جوار جاذبهها و یا در تعامل متناسب با آن باشد.
این مناطق بیشتر در قطبهای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی کشور میباشند و بر اساس پتانسیل بالقوه
و بالفعل در زمینههای تاریخی ،طبیعی و فرهنگی ،میزان استقبال گردشگران ،راههای دسترسی به آن
مناطق و همچنین زیرساختها انتخاب میشوند.
ویژگیهای مناطق نمونه گردشگری عبارتند از:
الف) دارای زمینه و پس کرانههای یک یا ترکیبی از گونههای گردشگری باشد.
ب) از زیرساختهای مناسب خدمت رسانی و ارتباطی و گردشگری برخوردار باشد.
ج) نظام مدیریت جامع گردشگری در منطقه به مرحله اجرا در آمده باشد.
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منطقه نمونه گردشگري ليان

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري ليان در سفر دور اول هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان بوشهر و در حاشيه نيلگون دریای خليجفارس قرار گرفته و

داراي پتانسيل و زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي
خدماتي ،رفاهي و باالخص ورزشهاي آبي از جمله پيست قايقراني ،جت اسكي ،پارك آبي ،ورزشهاي

ساحلي و گشت دريايي ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 500 :هكتار از اراضي راه و شهرسازي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 15كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 1كيلومتر)
محل اجراي طرح :فاصله تا مركز شهر ( 15كيلومتر)

شبكه گاز ( 10كيلومتر)

شبكه تلفن ( 1كيلومتر)

شبكه آب ( 1كيلومتر)

بندر ( 15كيلومتر)

شبكه برق ( 1كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
•
• جاذبههاي مذهبي :امامزاده عبدالمهيمن
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي -طرح جامع
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :موزه خليجفارس ،عمارت ملك
جاذبههاي طبيعي :ساحل دريا

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري دلوار

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري دلوار در سفر دور اول هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان تنگستان و در حاشيه دریای نيلگون خليجفارس قرار گرفته

است و داراي پتانسيل و زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي،
فضاهاي خدماتي ،رفاهي و باالخص ورزشهاي آبي از جمله پيست قايقراني ،جت اسكي ،پارك آبي،

ورزشهاي ساحلي و گشت دريايي ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 200 :هكتار از اراضي راه و شهرسازي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 35كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 10كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 35كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 20كيلومتر)

شبكه گاز ( 5كيلومتر)

شبكه تلفن ( 3كيلومتر)

شبكه آب ( 1كيلومتر)

بندر ( 5كيلومتر)

شبكه برق ( 1كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :ساحل دريا
• جاذبههاي مذهبي :امامزاده عبدالمهيمن
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي -طرح جامع
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :موزه رئيسعلي دلواري ،تپه رشادت

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري ميرمهنا

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري میرمهنا در سفر دور اول هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان گناوه و در حاشيه دریای نيلگون خليجفارس قرار گرفته

است و داراي پتانسيل و زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي،
فضاهاي خدماتي ،رفاهي و باالخص ورزشهاي آبي از جمله پيست قايقراني ،جت اسكي ،پارك آبي،

ورزشهاي ساحلي و گشت دريايي ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 380 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 100كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 1كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 100كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 15كيلومتر)

شبكه گاز ( 10كيلومتر)

شبكه تلفن ( 3كيلومتر)

شبكه آب ( 5كيلومتر)

بندر ( 5كيلومتر)

شبكه برق ( 5كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :ساحل دريا
• جاذبههاي مذهبي :مسجد جامع خان بندر ريگ
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي -طرح جامع
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :برج خان

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري حماد

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري حماد در سفر دور اول هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان ديلم و در حاشيه دریای نيلگون خليجفارس قرار گرفته است

و داراي پتانسيل و زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي
خدماتي ،رفاهي و باالخص ورزشهاي آبي از جمله پيست قايقراني ،جت اسكي ،پارك آبي ،ورزشهاي

ساحلي و گشت دريايي ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 50 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 30كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 1كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 200كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 2كيلومتر)

شبكه گاز ( 1كيلومتر)

شبكه تلفن ( 1كيلومتر)

شبكه آب ( 10كيلومتر)

بندر ( 1كيلومتر)

شبكه برق ( 1كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :ساحل دريا
• جاذبههاي مذهبي :امامزاده حسن
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي -طرح جامع
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :قلعه حصار

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري خائيز

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري خائيز در سفر دور دوم هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان تنگستان قرار گرفته است .اين منطقه داراي پتانسيل و

زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي خدماتي ،رفاهي و
اكوتوريسم ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 50 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 80كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 1كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 80كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 30كيلومتر)

شبكه گاز ( 30كيلومتر)

شبكه تلفن ( 1كيلومتر)

شبكه آب ( 1كيلومتر)

بندر ( 45كيلومتر)

شبكه برق ( 1كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :نخلستان
• جاذبههاي مذهبي :امامزاده زين الشهداء
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :قلعه زائرخضر خان

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري تپه چگاسه

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري تپه چگاسه در سفر دور دوم هيئت دولت به
استان بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان جم قرار گرفته است .اين منطقه داراي پتانسيل و

زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي خدماتي ،رفاهي،
ورزشي و اكوتوريسم ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 50 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 10كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 1كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 308كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 1كيلومتر)

شبكه گاز ( 1كيلومتر)

شبكه تلفن ( 1كيلومتر)

شبكه آب ( 1كيلومتر)

بندر ( 30كيلومتر)

شبكه برق ( 1كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :نخلستان و جنگل
• جاذبههاي مذهبي :آرامگاه فاضل جمی
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي -طرح جامع
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :کوه پدری و سازههای آبی

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري سرقنات

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري سرقنات در سفر دور دوم هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان دشتستان قرار گرفته است .اين منطقه داراي پتانسيل و

زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي خدماتي ،رفاهي و
اكوتوريسم ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 50 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 90كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 2كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 90كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 20كيلومتر)

شبكه گاز ( 5كيلومتر)

شبكه تلفن ( 4كيلومتر)

شبكه آب ( 2كيلومتر)

بندر ( 90كيلومتر)

شبكه برق ( 2كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
•
• جاذبههاي مذهبي :امامزاده مير هداف
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :آثار هخامنشی بردك سياه

جاذبههاي طبيعي :نخلستان

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري گلوبردكان

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري گلوبردكان در سفر دور دوم هيئت دولت به
استان بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان جم قرار گرفته است .اين منطقه داراي پتانسيل و

زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي خدماتي ،رفاهي و
اكوتوريسم ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 200 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 28كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 2كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 325كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 20كيلومتر)

شبكه گاز ( 5كيلومتر)

شبكه تلفن ( 3كيلومتر)

شبكه آب ( 5كيلومتر)

بندر ( 45كيلومتر)

شبكه برق ( 3كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
•
• جاذبههاي مذهبي :پير بيبي بانو
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :كوه دري (پرديس)

جاذبههاي طبيعي :نخلستان و جنگل

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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منطقه نمونه گردشگري مند

•

توصيف مشخصات كلي طرح :منطقه نمونه گردشگري مند در سفر دور دوم هيئت دولت به استان
بوشهر مصوب گرديد .اين منطقه در شهرستان دشتي قرار گرفته است .اين منطقه داراي پتانسيل و

زمينه سرمايهگذاري ايجاد تأسيسات گردشگري از جمله هتل ،اردوگاه اقامتي ،فضاهاي خدماتي ،رفاهي و
اكوتوريسم ميباشد.

•
• وضعيت اراضي پروژه 50 :هكتار از اراضي منابع طبيعي
• وضعيت زيرساختهاي موجود:
فرودگاه ( 100كيلومتر)
• فاصله تا نزديكترين :راه زميني ( 5كيلومتر)

محل اجراي طرح :فاصله تا مركز استان ( 100كيلومتر) فاصله تا مركز شهرستان ( 30كيلومتر)

شبكه گاز ( 30كيلومتر)

شبكه تلفن ( 5كيلومتر)

شبكه آب ( 5كيلومتر)

بندر ( 55كيلومتر)

شبكه برق ( 5كيلومتر)

مهمترين جاذبههاي گردشگري منطقه اجراي طرح

•
• جاذبههاي طبيعي :جنگل جاجاهو ،كوه نمك جاشك
• جاذبههاي مذهبي :مسجد صاحبالزمان احشام قائدها
• وضعيت مطالعات انجام شده :امكان سنجي
• مشوقها و حمايتهاي قانوني :معافيت از عوارض تغيير كاربري ،تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات
جاذبههاي تاريخي :عمارت شيرينه و بنگه

خدماتي (آب ،برق ،راه) تا محل اجراي طرح ،صدور پروانه ساخت تأسيسات با لحاظ تخفيفهاي ويژه
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سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دریایی استان بوشهر
دستاوردهای جذب سرمایهگذاری در گردشگری دریایی

•
• ایجاد زمینههای الزم به منظور توسعه دامنه فعالیت پیمانکاران به ویژه در جنوب کشور
• ایجاد اشتغال مستقیم در کلیه سطوح تحصیلی و مهارتی به دلیل گستردگی و تنوع نیروی
فعال شدن کارگاههای کشتیسازی در شهرهای ساحلی جنوب کشور

انسانی مورد نیاز صنعت کشتیسازی

•
• زمینهسازی برای اشتغال پایدار در زمینه تعمیر ،نگهداری و راهبری کشتی
• اشتغال غیرمستقیم برای تأمین خدمات و نیازهای جانبی
• اشتغال غیرمستقیم در اثر رونق اقتصادی در مناطق محروم
• ارتقاء استانداردهای ایمنی
• توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر
• توسعه کمی ناوگان با ورود شناورهای جدید
• نوسازی و کاهش سن ناوگان
• جایگزینی شناورهای فرسوده سنتی
• نصب تجهیزات ایمنی ،مخابراتی و امنیتی بر اساس استانداردها و کنوانسیونهای بینالمللی
ایجاد اشتغال مستقیم در صنعت حمل و نقل دریایی

شرایط اختصاصی متقاضیان استفاده از تسهیالت وجوه اداره شده

•
• ارائه گزارش کامل مطالعات توجیه اقتصادی طرح مورد تقاضا
• ارائه گزارش کامل مشخصات فنی ،پیشفاکتور و قراردادهای ذیربط
• فعالیت جاری و توانمندیهای فعلی متقاضی باید مرتبط با موضوع طرح درخواستی باشد.
• صالحیت فنی ،اجرایی و مالی متقاضی میبایست توسط واحدهای مرتبط سازمان و بانک عامل
ثبت نام در سامانه mfd.pmo.ir

بررسی و تأیید شود.
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فرآیند اعطای تسهیالت در سامانه نرم افزای mfd.pmo.ir
صدور
معرفی
نامه

بررسی طرح
در کمیته
وجوه اداره
شده

تکمیل
پرونده

تکمیل
فرم تقاضا

ثبت نام
اولیه

پرداخت
تسهیالت

بازرسی
از طرح

صدور
ارکان
اعتباری

فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دریایی

•
• توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی
• راهاندازی خط مسافری با بنادر کشورهای همسایه
• سرمایهگذاری در زمینه احداث سایت شناورهای تفریحی (مارینا) در سواحل دریا

ایجاد مرکز تأمین شناورهای تفریحی و مسافری و ارائه خدمات گردشگری دریایی
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روستاهای هدف گردشگری استان بوشهر

ردیف

نام روستا یا محل گردشگری

1

شول

بوشهر دشتستان

2

رودفاریاب

3

درودگاه

استان

شهرستان

فاقد طرح

دارای طرح هادی

بوشهر دشتستان 125

60

_

*

*

*

60

15

_

*

*

*

 4جزیره شمالی بوشهر

گناوه

80

20

_

*

*

_

5

حصار

بوشهر

دیلم

180

20

_

*

*

_

6

هاله

بوشهر

عسلویه

300

50

_

*

*

_

7

گشی

بوشهر

تنگستان

80

25

_

*

*

*

 8احشام قائدها بوشهر

دشتی

75

15

_

*

*

*

بوشهر

بوشهر

35

35

_

*

*

*

9
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چاه کوتاه

بوشهر دشتستان

اجرا شده

80

25

_

*

*

*

نیاز به بازنگری

در حال اجرا

شهرستان

استان

فاصله از مرکز
km

وضعیت تهیه و اجرای طرح هادی

موقعیت محل
بر اساس سیستم
مختصات utm

y

x

3258630

519838

3260460

514717

3241125

510380

3244665

510679

3255661

467682

3255803

467016

3303265

429334

3301681

429112

3030987

663238

3031811

661837

3182727

545296

3190706

527019

3172631

522953

3148944

529586

3216400

506154

513366 32114099

روستاهای هدف گردشگری

• روستای جزیره شمالی

• روستای چاه کوتاه

• روستای درودگاه

• روستای حصار

• روستای هاله

• روستای رودفاریاب

• روستای گشی
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موقعیت روستاهای استان بوشهر در مسیر توسعهی گردشگری
(پروژه  2022بوشهر توریسم)

شهرستان دیلم
روستای گردشگری حصار
شهرستان گناوه
روستای گردشگری جزیره شمالی
روستای گردشگری جزیزه جنوبی
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شهرستان دشتستان
روستای گردشگری درودگاه
روستای گردشگری رودفاریاب
روستای گردشگری خیرک
روستای گردشگری تنگ زرد
روستای گردشگری شاهیجان

شهرستان دیر
روستای گردشگری جاشک
روستای گردشگری سجادیه
روستای گردشگری جبرانی

شهرستان بوشهر
روستای گردشگری چاهکوتاه

شهرستان جم
روستای گردشگری کوهچر
روستای گردشگری بیدبلند

شهرستان تنگستان
روستای گردشگری گشی
روستای گردشگری بندر رستمی
روستای گردشگری بندر بوالخیر
روستای گردشگری بندر عامری

شهرستان کنگان
روستای گردشگری تمبک
روستای گردشگری پرک

شهرستان دشتی
روستای گردشگری فقیه حسنان
روستای گردشگری گلستان

شهرستان عسلویه
روستای گردشگری هاله
روستای گردشگری بندو

کهک
ی
ل
و
ب
ی
ویراح ه و
م
د

خوزستان

خجلی
افرس

فارس

هرمزگان
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جدول تأسیسات اقامتی گردشگری استان بوشهر
عنوان فعالیت

تعداد

تعداد اتاق

تعداد تخت

هتل

11

352

873

هتل آپارتمان

8

327

934

بوم گردی

48

109

123

مهمانپذیر

12

212

784

سفره خانه سنتی

7

-

-

رستوران بین راهی

36

-

-

مجتمع تفریحی گردشگری

3

284

518

دفاتر خدمات گردشگری

34

-

-

جمع

159

1284

3232
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صنایع دستی
سرمایهگذاری در حوزه صنایع دستی از ریسک پایینی برخوردار است و تقریباً برای اکثر افراد
قابل دسترسی است .همچنین اشتغال در صنایع دستی زود بازده است و نتیجه سرمایهگذاری در
آن به سرعت دیده میشود.
• بخشی از خدماتی که معاونت صنایع دستی به فعالین این حوزه میدهد:

 .1ارائه تسهیالت و حمایت مالی در هر حرفه و صنعتی یکی از مهمترین مولفههای پیشرفت و

البته ایجاد زمینه اشتغال است ،به همین منظور شناسایی و معرفی هنرمندان و فعاالن صنایعدستی
به بانکها و مؤسسات مالی برای دریافت تسهیالت مورد نیاز از خدمات معاونت صنایع دستی
استان میباشد.
 .2تولیدکنندگان صنایع دستی معاف از مالیات میباشند.
نمونههای موردی در زمینه سرمایهگذاری و ایجاد کارگاههای تولیدی رشتههای بومی استان
با توجه به مواد اولیه موجود در منطقه قابلیت ایجاد کارگاههای تولیدی را به صورت گروهی دارند.
رشته حصیر بافی یکی از رشتهای بسیار پرطرفدار استان میباشد.
 .1ایجاد کارگاههای حصیربافی در دشتستان ،بوشهر و گناوه جزء فرصتهای سرمایهگذاری
این منطقه میباشد .دلیل انتخاب این شهرها وجود نخلستانهای این منطقه میباشد.
 .2ایجاد کارگاههای صنایعدستی دریایی در شهرهای بوشهر ،گناوه ،دیر ،تنگستان و کنگان با
توجه به سواحل بینظیری که در این مناطق وجود دارد.
 .3ایجاد کارگاههای گلیم بافی در دشتستان و جم با توجه به حضور عشایری که در این منطقه
ساکن شدهاند.
 .4ایجاد کارگاههای خوسدوزی در منطقه جنوب استان با توجه به اینکه این هنر در آداب و
فرهنگ این منطقه ریشه دارد.
 .5ایجاد کارگاههای ساخت لنج تزیینی در سراسر استان با توجه به اینکه صنعتگران فعال در
این رشته و رشته چوب در سراسر استان حضور دارند.
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چگونه میتوان از خدمات معاونت صنایع دستی استفاده کرد؟
با دریافت یکی از مجوزهای سه گانه و یا کارت شناسایی میتوان از خدمات معاونت صنایع
دستی استفاده کرد.

•

درخواست دریافت مجوزهای سه گانه که شامل پروانه تولید انفرادی ،پروانه تولید کارگاهی

و جواز تأسیس کارگاه و کارت میباشد .متقاضی درخواست خود را به صورت آنالین در سامانه

 my.ichto.irثبت میکند .کارشناس معاونت صنایع دستی پس از بررسی پرونده درخواستی و
بازدید از فعالیت ایشان در صورت تأیید مجوز درخواست شده را صادر میکند.
• خدماتی که معاونت صنایع دستی به صنعتگران دارای مجوز ارائه میدهد:
 .1معرفی جهت شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی

 .2معرفی جهت شرکت در بازارچههای صنایع دستی
 .3معرفی جهت دریافت تسهیالت کم بهره
 .4برگزاری دورههای آموزشی تخصصی شاغلین به صورت رایگان
• برگزاری نمایشگاههای استانی:

 .1برگزاری بازارچه موقت نوروزی
 .2نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی
 .3نمایشگاه زیورآالت سنتی
 .4نمایشگاه حصیربافی
 .5برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور  31استان کشور.
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تسهیالت
تسهیالت اعطائی به سرمایهگذاری در بخش گردشگری
تسهيالت مالي كه حسب ضوابط سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري پس از
تأمین منابع به پروژهها اعطا ميگردد شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1اعطاي تسهيالت مالي جهت احداث و ايجاد پروژه
 -2اعطاي تسهيالت مالي جهت توسعه و تکمیل پروژه
 -3اعطاي تسهيالت مالي جهت اصالح و بازسازی تجهيزات مورد نياز پروژهها
• شرایط مورد نیاز برای معرفی طرح به بانک عامل

 -دریافت موافقت اصولی ،مجوز ایجاد و پروانه ساختمانی مطابق با مصادیق گردشگری

 ارائه طرح فنی ،مالی و اقتصادی دارای توجیه داشتن حداقل  % 30پیشرفت فیزیکی ارائه اسناد الزم برای احراز توانایی تأمین وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیالت مطابقضوابط و مقررات بانک عامل
 نداشتن مطالبات غیر جاری و عدم سوء سابقه نزد بانکهای عامل• مشوقها و حمایتهای قانونی از سرمایهگذاری در بخش گردشگری

 -1بر اساس ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  1370/7/7و
اصالحات بعدی ،کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از
سوخت ،آب و برق ،تلفن ،فاضالب اعم از انشعاب و مصرف ،انواع خدمات بیمهای ،عوارض ،مالیات،
وام بانکی و غیره مشمول تعرفهها ،مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع میباشند .بنا بر ماده
 5مصوبه هیأت وزیران به شماره  /118320ت  49515هـ به تاریخ  ،1392/6/21بخشهای
گردشگری و صنایعدستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از نظر
بهرهمندی از تسهیالت و امکانات مورد نیاز ،مشمول تعرفهها ،دستورالعملها ،مقررات و مصوبات
بخش صنعت میباشد.
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 -1-1معافیتهای مالیاتی :به استناد ماده  31قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام
مالي كشور مصوب سال  ،1394درآمدهاي خدماتي هتلها و مراكز اقامتي گردشگري داراي پروانه
بهرهبرداري ،از تاريخ شروع بهرهبرداري به مدت  5سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10
سال با نرخ صفر مشمول ماليات ميباشند.
 1-2عوارض صدور پروانه ساختمانی :بر اساس ماده  12آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت
ایرانگردی و تأسیسات 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 میباشند و شهرداریها مؤظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و
کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط
در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند .همچنین بر اساس تبصره ماده فوقالذکر شهرداریها
مؤظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی ،عوارض مقرر را بر اساس تعرفه
بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند.
 -2اعطای تسهیالت بانکی جهت توسعه ،تکمیل و تجهیز تأسیسات گردشگری و همچنین
اعطای یارانه سود و کارمزد.
 -3بر اساس اصالحيه آييننامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت گردشگري در خارج از
حريم شهرها و روستاها مورخ  ،1394/6/28اجراي پروژههاي گردشگري مختلف در مقياس باال،
مشروط به رعايت نصاب اراضي تعيين شده دستگاههاي تخصصي قابل واگذاري ميباشد.
 -4بر اساس ماده  3قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع (مصوب سال ،)1346
امكان واگذاري عرصههاي جنگلي به صورت اجاره و بهرهبرداري براي اجراي طرحهاي گردشگري
با انعقاد قرارداد صورت ميپذيرد.
 -5سازمان امور اراضي كشور به استناد ماده  9قانون افزايش بهرهوري مصوب سال 1389
و اصالحات بعدي آن ،مؤظف است اراضي ملي خارج از محدوده و حريم شهرها را پس از صدور
موافقتنامه تأسيس و تصويب طرح مطالعاتي با قيمت كارشناسي به سرمايهگذاران حوزه گردشگري
به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمايد.
 -6به استناد ماده  7آئیننامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره از کمکهای بالعوض برای تأمین
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بخشی از زیرساختهای گردشگری تا ورودی مناطق بهرهمند خواهند شد.
 -7تهیه و تدوین فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش گردشگری کشور؛ فرصتهای
سرمایهگذاری این امکان را برای سرمایهگذار فراهم میآورد تا ضمن اطالع از خالصه مشخصات
اقتصادی ،مالی و فنی پروژه ،از پیشرفت فیزیکی پروژه ،محل اجرای پروژه و سایر مشخصات طرح
مطلع گردند.
 -8بر اساس ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم از مقررات مالی دولت مصوب
 ،1380/11/27به منظور تسریع در امر توسعه هتلها ،اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری:
 -8-1سازمان ملی زمین و مسکن مؤظف است اراضي مورد نياز را براي فعاليتهاي گردشگري
به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله به سرمايهگذاران واگذار نمايد ،كه
بر اساس دستورالعمل اجرايي اين قانون با صدور موافقت تأسيس و تصويب طرح مطالعاتي ،اراضي
واقع در محدوده و حريم شهرها به ميزان طرح مصوب قابل واگذاري ميباشد.
 -8-2تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در کمیسیون ماده ( )5موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
به طور فوقالعاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
 -8-3عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع
بهرهبرداری توسط سرمایهگذاران به شهرداری پرداخت خواهد شد.
 به استناد تبصره  2ماده  2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  1376واصالحات بعدی و مصوبه شماره /74579ت  39116که مورخ  1387/05/13هیئت محترم وزیران،
تغییر کاربری اراضی طرحهای گردشگری مورد نیاز مردم معاف از پرداخت عوارض میباشند.
 -9بر اساس ماده  6قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( )1370سازمان زمین
شهری ،شهرداریها ،سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط
مؤظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقهای یا تمام شده به گونهای که موجب تقلیل
درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند.
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عمارت کازرونی

