
07733341689



3

4

12

16

26

28

33

34

37



3

استان بوشهر 
استان بوشهر سرزمینی است سرشار از نعمت های خدادادی که دارای غنای طبیعی - تاریخی 
و پیشینه ای از یادگارهای فرهنگی، ادبی و هنری درخشان در جنوب ایران است. استان بوشهر 
از مراکز باستانی تمدن فرهنگ ایران زمین به شمار می رود و قدمت آن به دوره ی ایالمی یعنی 
بیش از چهار هزار سال پیش باز می گردد. همچنین در استان بوشهر بناها و آثار متعدد تاریخی 

از دوران هخامنشی و ساسانی به چشم می خورد. 
بعد از استیالی مسلمانان بر کرانه های شمالی خلیج فارس، بندر سیراف در 240 کیلومتری 
جنوب شرق بندر بوشهر که در دوره ساسانی از بنادر مهم ایران بود مورد توجه مسلمانان قرار 
گرفت و با فعالیت بازرگانان ایرانی به بزرگ ترین بندر قلمرو حکومت اسالمی تبدیل شد به گونه ایی 

که این بندر در قرن چهارم هجری ثروتمندترین و باشکوه ترین 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 مرحله ای تازه شد و در 
این زمان بود که سنگ بنای حضور نظامی - استعماری انگلستان در جنوب ایران و خلیج فارس 
نهاده شد. بوشهر در دوره قاجاریه شهری بود که اکثر دولت های بزرگ در آن کنسولگری یا دفتر 
نمایندگی داشته اند و تجار بزرگ در آنجا فعالیت می کردند. در این دوره بوشهر دروازه جنوبی 

ایران برای مناسبات اقتصادی و تبادل افکار سیاسی و فرهنگی بود. 
جزایر  خلیج فارس،  با  آبی  مرز  مربع  کیلومتر   930 حدود  بودن  دارا  با  بوشهر  استان  اکنون 
شگفت انگیز و بسیار زیبا، بزرگ ترین منطقه انرژی خاورمیانه، بزرگ ترین پایانه صادرات نفتی و 

میعانات گازی در کشور، سایت نیروگاهی برق اتمی، ظرفیت های خاص طبیعی، صنعتی و فرهنگی 
در کنار جاذبه های منحصر به فرد گردشگری و آثار تمدنی، تاریخی و مردمان مهربان، خونگرم و 
مهمان نواز از استان های استراتژیک کشور عزیزمان ایران به شمار می رود. مجموعه پیش رو تنها 

بخشی از فرصت های سرمایه گذاری این استان زرخیز و مستعد در حوزه گردشگری است. 

مقدمه
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پروژه هایی با قابلیت واگذاری به بخش خصوصی 

عنوان پروژه: عمارت رفیعی

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری عمارت رفیعی به بخش خصوصی

مکان اجرا: بافت تاریخی بوشهر – محله شنبدی

مشخصات فنی:   نوع اسکلت: بنایی – سنتی     تعداد طبقات: 2 طبقه     
                        تعداد اتاق ها: 12 اتاق            کاربری پیشنهادی: اقامتی-پذیرایی- صنایع دستی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 3500 میلیون ریال    

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه: 20000 میلیون ریال           پیشرفت فیزیکی: 25 %
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                      واحد هدف کمی: مترمربع

زیر بنا: 528            نوع پروژه: مرمت و احیا 
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عنوان پروژه: عمارت کمندی

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری عمارت کمندی به بخش خصوصی

مکان اجرا: بافت تاریخی بوشهر – محله بهبهانی

مشخصات فنی:         نوع اسکلت: بنایی – سنتی              تعداد طبقات: 3 طبقه     
                              تعداد اتاق ها: 19 اتاق                     کاربری پیشنهادی: اقامتی-پذیرایی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 3000 میلیون ریال     

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه: 26000 میلیون ریال             پیشرفت فیزیکی: 20 %
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                         واحد هدف کمی: مترمربع

زیر بنا: 1010          نوع پروژه: مرمت و احیا 
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عنوان پروژه: عمارت آذین

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری عمارت آذین به بخش خصوصی

مکان اجرا: بافت تاریخی بوشهر – محله کوتی

مشخصات فنی:      نوع اسکلت: بنایی – سنتی           تعداد طبقات: 2 طبقه     
                              تعداد اتاق ها: 12 اتاق                     کاربری پیشنهادی: گردشگری، فرهنگی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 3000 میلیون ریال 

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه: 20000 میلیون ریال           پیشرفت فیزیکی: 30 % 
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                       واحد هدف کمی: مترمربع 

زیر بنا: 610           نوع پروژه: مرمت و احیا 
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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( 

ویژگی های 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 طبقات: 1 طبقه     
                              تعداد اتاق ها: 17 اتاق                     کاربری پیشنهادی: گردشگری، فرهنگی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 32000 میلیون ریال 

مبلغ مورد نیاز برای اتمام فاز2 پروژه: 15000 میلیون ریال          پیشرفت فیزیکی: 80 % 
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                             واحد هدف کمی: مترمربع 

زیر بنا: 3400           نوع پروژه: مرمت و احیا 
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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( 

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری قلعه نصوری به بخش خصوصی

مکان اجرا: شهرستان کنگان - شهر سیراف

مشخصات فنی:      نوع اسکلت: بنایی – سنتی           تعداد طبقات: 2 طبقه     
                              تعداد اتاق ها: 24 اتاق                     کاربری پیشنهادی: گردشگری، فرهنگی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 34500 میلیون ریال 

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه: 15000 میلیون ریال           پیشرفت فیزیکی: 75 % 
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                       واحد هدف کمی: مترمربع 

زیر بنا: 1550          نوع پروژه: مرمت و احیا 
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عنوان پروژه: قلعه ملک منصور خان شبانکاره 

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری قلعه ملک منصور خان شبانکاره به بخش خصوصی

مکان اجرا: شهرستان دشتستان - شهر شبانکاره

مشخصات فنی:      نوع اسکلت: بنایی – سنتی           تعداد طبقات: 1 طبقه  
                           تعداد اتاق ها: 12 اتاق                   کاربری پیشنهادی: گردشگری، فرهنگی

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

روش واگذاری: BOT )ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر(
مبلغ هزینه شده تاکنون: 38000

مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه: 0                               پیشرفت فیزیکی فاز اول: 100 %
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                   واحد هدف کمی: مترمربع 

زیر بنا: 2500           نوع پروژه: مرمت و احیا 
توضیحات: فاز اول پروژه 100 % تکمیل و آماده واگذاری  بوده و مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه فاز دوم 10000 میلیون ریال می باشد. 
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عنوان پروژه: قلعه محمدخان دشتی 

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

ویژگی های پروژه
موضوع: واگذاری قلعه محمدخان دشتی به بخش خصوصی

مکان اجرا: شهرستان دشتی - شهر خورموج 

مشخصات فنی:      نوع اسکلت: بنایی – سنتی           تعداد طبقات: 4 طبقه     
                           تعداد اتاق ها: 4 اتاق                    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 پروژه: 0                                   پیشرفت فیزیکی: 95 % 
هدف کمی: توسعه فضای فرهنگی و گردشگری                       واحد هدف کمی: مترمربع 

زیر بنا: 700            نوع پروژه: مرمت و احیا 
توضیحات: گرفتن حق انشعاب آب، گاز، برق و تلفن بر عهده سرمایه گذار می باشد. 



11

امتیازات پروژه های قابلیت واگذاری به بخش خصوصی
توضیحات و دالیل توجیهی 

1( تسریع در مرمت و احیا اماکن تاریخی و جلوگیری از آسیب های وارده بر اثر
2( تقویت  بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در خانه های تاریخی و توسعه گردشگری

3( استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حفظ و احیا و اماکن تاریخی
4( هزینه باالی نگهداری و بهره برداری بنا

5( اجرای اصل 44 قانون اساسی

مشوق ها و امتیازات پروژه های قابلیت واگذاری به بخش خصوصی
1- تشکیل پرونده و ارائه خدمات جهت صدور پروانه بهره برداری و تمدید سالیانه آن به سرمایه گذاران 

هیچ گونه عوارضی ندارد.
2- ارائه تبلیغات و بروشورهای تبلیغاتی از تأسیسات گردشگری در طول سال

3- ارائه تخفیفات مالیاتی در حوزه تأسیسات گردشگری و اقامتی
4- ارائه تعرفه های صنعتی جهت مصارف آب و برق

5- ارائه تسهیالت با نرخ بهره پایین در حوزه گردشگری و اقامتی
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سرمایه گذاری در حوزه ی سد تنگ ارم استان بوشهر 
)پروژه مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شرکت سهامی آب 

منطقه ای 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

حجم مخزن: 4.2 میلیون کیلومتر مربع                          حجم بدنه سد: 45 هزار متر مکعب 
مساحت حوضه آبریز: 136.7 کیلومتر مربع                    مساحت دریاچه: 49 هکتار 

حجم آب قابل تنظیم: 2.4 میلیون متر مکعب 
موقعیت سد: 5 کیلومتری شهر تنگ ارم از توابع شهرستان دشتستان

مهم ترین اهداف احداث سد تنگ ارم
بخش ارم از توابع شهرستان دشتستان به علت شرایط توپوگرافی و داشتن ارتفاع 850 متری از سطح دریا 
امکان آبرسانی از منابع موجود تأمین آب که خطوط انتقال آب کوثر و کازرون می باشد را با دشواری های فنی 
و اقتصادی روبه رو کرده است و از طرف دیگر تأمین آب از طریق چاه های منطقه به دلیل مشکالت کیفی، 
آثار زیانباری به همراه داشته اند. 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 سیالب های فصلی منطقه می باشد که باعث آسیب 

رساندن به محصوالت کشاورزی پایین دست و تخریب زمین های کشاورزی می گردد.

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 توریسم پذیری و
گردشگری در محدوده دریاچه سد ایجاد شده
است که با یک برنامه ریزی مناسب مـی توان از

این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
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سرمایه گذاری در حوزه ی سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر)منطقه نمونه گردشگری(
)پروژه مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شرکت سهامی آب 

منطقه ای استان بوشهر(

مشخصات سد: 
ارتفاع سد: 102 متر از پی                                                      طول تاج: 240 متر

جنس سد: سنگ و سیمان با پوشش بتن مسلح                             نوع سد: بتنی دو قوسی
سیستم تخلیه سیل: تعداد دو تخلیه کننده تحتانی و سرریز جانبی

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 508502 و 3277150 بر 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 می شود و پس از 

طی 30 کیلومتر به محل سد می رسد.
رودخانه شاپور از دامنه های جنوبی کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد و پس از طی حدود 200 کیلومتر 
و گذشتن از دشت های کازرون، خشت، شبانکاره و برازجان با اتصال به رودخانه دالکی و تشکیل رودخانه حله 

به خلیج فارس می ریزد. 

مهم ترین اهداف احداث سد رئیسعلی دلواری 
اراضی  بهبود  اراضی کشاورزی و 4500 هکتار  از آب مخزن 19500 هکتار توسعه  با استفاده  آبیاری: 

کشاورزی موجود پیش بینی شده است.
کنترل سیالب: سیالب های ساالنه به اراضی مزروعی، نخلستان ها، مستحدثات و جاده اصلی آسیب عمده 
می رساند و موجب تخریب سواحل رودخانه تا پایین دست رودخانه حله می گردد. با احداث سد از این خسارات 

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

ساالنه برق آبی 80 گیگاوات پیش بینی 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 8700 هکتار کشت زراعی
شبکه آبیاری و زهکشی نخیالت آبپخش و کلل به مساحت 7700 هکتار 

پتانسیل گردشگری: مطالعات فاز 1 و 2 گردشگری محدوده سد رئیسعلی دلواری توسط مشاور انجام 
گردیده و طرح مذکور جهت اجرا آماده می باشد 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، 

ساختمان ها و ویالهای اقامت، اسکله سازی و گردشگری در دریاچه می باشد.
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مناطق نمونه گردشگری

منطقه نمونه گردشگری از طرح های استراتژیک پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
برنامه پنج ساله چهارم دولت اعالم شده است.  و گردشگری است که به منظور اجرایی شدن مفاد 
منطقه نمونه گردشگری محدوده ایست که به دلیل وجود جاذبه های مهم گردشگری و پتانسیل های 
توسعه، قابلیت احداث مجموعه ای از تأسیسات گردشگری به منظور ارائه کلیه خدمات و کاالهای مورد 

نیاز گردشگران در یک مکان واحد را دارد.
محل ایجاد منطقه نمونه گردشگری می تواند در جوار جاذبه ها و یا در تعامل متناسب با آن باشد. 
این مناطق بیشتر در قطب های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور می باشند و بر اساس پتانسیل بالقوه 
و بالفعل در زمینه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، میزان استقبال گردشگران، راه های دسترسی به آن 

مناطق و همچنین زیرساخت ها انتخاب می شوند.
ویژگی های مناطق نمونه گردشگری عبارتند از:

الف( دارای زمینه و پس کرانه های یک یا ترکیبی از گونه های گردشگری باشد.
ب( از زیرساخت های 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 لیان 
استان  به  اول هیئت دولت  لیان در سفر دور  نمونه گردشگري  توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه   •
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان بوشهر و در حاشیه نیلگون دریای خلیج فارس قرار گرفته و 
داراي پتانسیل و زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي 
خدماتي، رفاهي و باالخص ورزش هاي آبي از جمله پیست قایقراني، جت اسکي، پارك آبي، ورزش هاي 

ساحلي و گشت دریایي مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز شهر )15 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 500 هکتار از اراضي راه و شهرسازي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )1 کیلومتر(       فرودگاه )15 کیلومتر(        بندر )15 کیلومتر( 
    شبکه گاز )10 کیلومتر(      شبکه آب )1 کیلومتر(       شبکه برق )1 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )1 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: موزه خلیج فارس، عمارت ملک

• جاذبه هاي طبیعي: ساحل دریا
• جاذبه هاي مذهبي: امامزاده عبدالمهیمن

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي- طرح جامع 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه 
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منطقه نمونه گردشگري دلوار
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري دلوار در سفر دور اول هیئت دولت به استان 
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان تنگستان و در حاشیه دریای نیلگون خلیج فارس قرار گرفته 
است و داراي پتانسیل و زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، 
آبي،  پارك  اسکي،  جت  قایقراني،  پیست  جمله  از  آبي  ورزش هاي  باالخص  و  رفاهي  خدماتي،  فضاهاي 

ورزش هاي ساحلي و گشت دریایي مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )35 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )20 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 200 هکتار از اراضي راه و شهرسازي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )10 کیلومتر(       فرودگاه )35 کیلومتر(        بندر )5 کیلومتر( 
    شبکه گاز )5 کیلومتر(          شبکه آب )1 کیلومتر(       شبکه برق )1 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )3 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: موزه رئیسعلي دلواري، تپه رشادت

• جاذبه هاي طبیعي: ساحل دریا
• جاذبه هاي مذهبي: امامزاده عبدالمهیمن

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي- طرح جامع 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري میرمهنا
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري میرمهنا در سفر دور اول هیئت دولت به استان 
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان گناوه و در حاشیه دریای نیلگون خلیج فارس قرار گرفته 
است و داراي پتانسیل و زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، 
آبي،  پارك  اسکي،  جت  قایقراني،  پیست  جمله  از  آبي  ورزش هاي  باالخص  و  رفاهي  خدماتي،  فضاهاي 

ورزش هاي ساحلي و گشت دریایي مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )100 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )15 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 380 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )1 کیلومتر(          فرودگاه )100 کیلومتر(      بندر )5 کیلومتر( 
    شبکه گاز )10 کیلومتر(          شبکه آب )5 کیلومتر(       شبکه برق )5 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )3 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: برج خان 
• جاذبه هاي طبیعي: ساحل دریا

• جاذبه هاي مذهبي: مسجد جامع خان بندر ریگ
• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي- طرح جامع 

تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •
خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري حماد
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري حماد در سفر دور اول هیئت دولت به استان 
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان دیلم و در حاشیه دریای نیلگون خلیج فارس قرار گرفته است 
و داراي پتانسیل و زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي 
خدماتي، رفاهي و باالخص ورزش هاي آبي از جمله پیست قایقراني، جت اسکي، پارك آبي، ورزش هاي 

ساحلي و گشت دریایي مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )200 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )2 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 50 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )1 کیلومتر(         فرودگاه )30 کیلومتر(        بندر )1 کیلومتر( 
    شبکه گاز )1 کیلومتر(          شبکه آب )10 کیلومتر(       شبکه برق )1 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )1 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: قلعه حصار
• جاذبه هاي طبیعي: ساحل دریا

• جاذبه هاي مذهبي: امامزاده حسن
• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي- طرح جامع 

تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •
خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري خائیز
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري خائیز در سفر دور دوم هیئت دولت به استان 
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان تنگستان قرار گرفته است. این منطقه داراي پتانسیل و 
زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي خدماتي، رفاهي و 

اکوتوریسم مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )80 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )30 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 50 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )1 کیلومتر(         فرودگاه )80 کیلومتر(        بندر )45 کیلومتر( 
    شبکه گاز )30 کیلومتر(          شبکه آب )1 کیلومتر(       شبکه برق )1 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )1 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: قلعه زائرخضر خان

• جاذبه هاي طبیعي: نخلستان
• جاذبه هاي مذهبي: امامزاده زین الشهداء

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري تپه چگاسه
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري تپه چگاسه در سفر دور دوم هیئت دولت به 
استان بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان جم قرار گرفته است. این منطقه داراي پتانسیل و 
زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي خدماتي، رفاهي، 

ورزشي و اکوتوریسم مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )308 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )1 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 50 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )1 کیلومتر(         فرودگاه )10 کیلومتر(        بندر )30 کیلومتر( 
    شبکه گاز )1 کیلومتر(          شبکه آب )1 کیلومتر(       شبکه برق )1 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )1 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: کوه پدری و سازه های آبی 

• جاذبه هاي طبیعي: نخلستان و جنگل 
• جاذبه هاي مذهبي: آرامگاه فاضل جمی

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي- طرح جامع 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري سرقنات
• توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه نمونه گردشگري سرقنات در سفر دور دوم هیئت دولت به استان 
بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان دشتستان قرار گرفته است. این منطقه داراي پتانسیل و 
زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي خدماتي، رفاهي و 

اکوتوریسم مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )90 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )20 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 50 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )2 کیلومتر(         فرودگاه )90 کیلومتر(        بندر )90 کیلومتر( 
    شبکه گاز )5 کیلومتر(          شبکه آب )2 کیلومتر(       شبکه برق )2 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )4 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: آثار هخامنشی بردك سیاه

• جاذبه هاي طبیعي: نخلستان
• جاذبه هاي مذهبي: امامزاده میر هداف

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري گلوبردکان
به  دولت  دوم هیئت  دور  در سفر  گلوبردکان  نمونه گردشگري  منطقه  توصیف مشخصات کلي طرح:   •
استان بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان جم قرار گرفته است. این منطقه داراي پتانسیل و 
زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي خدماتي، رفاهي و 

اکوتوریسم مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )325 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )20 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 200 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )2 کیلومتر(         فرودگاه )28 کیلومتر(        بندر )45 کیلومتر( 
    شبکه گاز )5 کیلومتر(          شبکه آب )5 کیلومتر(       شبکه برق )3 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )3 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: کوه دري )پردیس(

• جاذبه هاي طبیعي: نخلستان و جنگل
• جاذبه هاي مذهبي: پیر بي بي بانو

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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منطقه نمونه گردشگري مند
استان  به  نمونه گردشگري مند در سفر دور دوم هیئت دولت  توصیف مشخصات کلي طرح: منطقه   •
و  پتانسیل  داراي  منطقه  این  است.  گرفته  قرار  دشتي  شهرستان  در  منطقه  این  گردید.  مصوب  بوشهر 
زمینه سرمایه گذاري ایجاد تأسیسات گردشگري از جمله هتل، اردوگاه اقامتي، فضاهاي خدماتي، رفاهي و 

اکوتوریسم مي باشد.
• محل اجراي طرح: فاصله تا مرکز استان )100 کیلومتر( فاصله تا مرکز شهرستان )30 کیلومتر(

• وضعیت اراضي پروژه: 50 هکتار از اراضي منابع طبیعي 
• وضعیت زیرساخت هاي موجود: 

• فاصله تا نزدیکترین: راه زمیني )5 کیلومتر(         فرودگاه )100 کیلومتر(      بندر )55 کیلومتر( 
    شبکه گاز )30 کیلومتر(        شبکه آب )5 کیلومتر(         شبکه برق )5 کیلومتر( 

    شبکه تلفن )5 کیلومتر(

مهم ترین جاذبه هاي گردشگري منطقه اجراي طرح 
• جاذبه هاي تاریخي: عمارت شیرینه و بنگه

• جاذبه هاي طبیعي: جنگل جاجاهو، کوه نمک جاشک
• جاذبه هاي مذهبي: مسجد صاحب الزمان احشام قائدها

• وضعیت مطالعات انجام شده: امکان سنجي 
تأسیسات  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین  کاربري،  تغییر  عوارض  از  معافیت  قانوني:  حمایت هاي  و  مشوق ها   •

خدماتي )آب، برق، راه( تا محل اجراي طرح، صدور پروانه ساخت تأسیسات با لحاظ تخفیف هاي ویژه
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سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی استان بوشهر

دستاوردهای جذب سرمایه گذاری در گردشگری دریایی 
• فعال شدن کارگاه های کشتی سازی در شهرهای ساحلی جنوب کشور 

• ایجاد زمینه های 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 

انسانی مورد نیاز صنعت کشتی سازی 
• ایجاد اشتغال مستقیم در صنعت حمل و نقل دریایی 

• زمینه سازی 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 کنوانسیون های بین المللی

شرایط اختصاصی متقاضیان استفاده از تسهیالت وجوه اداره شده

 mfd.pmo.ir ثبت نام در سامانه •
• ارائه گزارش کامل مطالعات توجیه اقتصادی طرح مورد تقاضا

• ارائه گزارش کامل مشخصات فنی، پیش فاکتور و قراردادهای ذیربط
• فعالیت جاری و توانمندی های فعلی متقاضی باید مرتبط با موضوع طرح درخواستی باشد. 

• صالحیت فنی، اجرایی و مالی متقاضی می بایست توسط واحدهای مرتبط سازمان و بانک عامل 
بررسی و تأیید شود.
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mfd.pmo.ir فرآیند اعطای تسهیالت در سامانه نرم افزای

فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی
• ایجاد مرکز تأمین شناورهای تفریحی و مسافری و ارائه خدمات گردشگری دریایی

• توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی
• راه اندازی خط مسافری با بنادر کشورهای همسایه

• سرمایه گذاری در زمینه احداث سایت شناورهای تفریحی )مارینا( در سواحل دریا

ثبت نام 
اولیه

صدور 
ارکان 
اعتباری

تکمیل 
فرم تقاضا 

بازرسی
از طرح

تکمیل 
پرونده 

پرداخت 
تسهیالت

بررسی طرح 
در کمیته 
وجوه اداره 

شده

صدور 
معرفی 

نامه
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روستاهای هدف گردشگری استان بوشهر
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ش

فاصله از مرکز 
kmوضعیت تهیه و اجرای طرح هادی

موقعیت محل
بر اساس سیستم 
utm مختصات
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***_8025دشتستانبوشهرشول1
3258630519838

3260460514717

***_12560دشتستانبوشهررودفاریاب2

***_6015دشتستانبوشهردرودگاه3
3241125510380

3244665510679

_**_8020گناوهبوشهرجزیره شمالی4
3255661467682

3255803467016

_**_18020دیلمبوشهرحصار5
3303265429334

3301681429112

_**_30050عسلویهبوشهرهاله6
3030987663238

3031811661837

***_8025تنگستانبوشهرگشی7
3182727545296

3190706527019

***_7515دشتیبوشهراحشام قائدها8
3172631522953

3148944529586

***_3535بوشهربوشهرچاه کوتاه9
3216400506154

32114099513366
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• روستای چاه کوتاه• روستای جزیره شمالی

روستاهای هدف گردشگری 

• روستای درودگاه • روستای حصار 

• روستای رودفاریاب

• روستای گشی

• روستای هاله
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موقعیت روستاهای استان بوشهر در مسیر توسعه ی گردشگری
)پروژه 2022 بوشهر توریسم(

شهرستان دیلم
روستای گردشگری حصار 

شهرستان گناوه 
روستای گردشگری جزیره شمالی

روستای گردشگری جزیزه جنوبی 

شهرستان دشتستان                               شهرستان دیر
روستای گردشگری درودگاه                      روستای گردشگری جاشک 
روستای گردشگری رودفاریاب                   روستای گردشگری سجادیه 
روستای گردشگری خیرك                       روستای گردشگری جبرانی

روستای گردشگری تنگ زرد
روستای گردشگری شاهیجان

شهرستان بوشهر                                     شهرستان جم
روستای گردشگری چاهکوتاه                    روستای گردشگری کوهچر
                                                       روستای گردشگری بیدبلند

شهرستان تنگستان                                شهرستان کنگان
روستای گردشگری گشی                         روستای گردشگری تمبک
روستای گردشگری بندر رستمی                روستای گردشگری پرك

روستای گردشگری بندر بوالخیر
روستای گردشگری بندر عامری

شهرستان دشتی                                    شهرستان عسلویه 
روستای گردشگری فقیه حسنان                روستای گردشگری هاله 
روستای گردشگری گلستان                     روستای گردشگری بندو

هرمزگان



31

ج افرس ی خل

خوزستان

فارس

کهکیلویه و 

بویراحمد

هرمزگان
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جدول تأسیسات اقامتی گردشگری استان بوشهر

تعداد تخت تعداد اتاق تعداد عنوان فعالیت

873 352 11 هتل
934 327 8 هتل آپارتمان
123 109 48 بوم گردی
784 212 12 مهمانپذیر

- - 7 سفره خانه سنتی
- - 36 رستوران بین راهی

518 284 3 مجتمع تفریحی گردشگری
- - 34 دفاتر خدمات گردشگری

3232 1284 159 جمع
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صنایع دستی

سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در 

آن به سرعت دیده می شود.

• بخشی از خدماتی که معاونت صنایع دستی به فعالین این حوزه می دهد:
1. ارائه تسهیالت و حمایت مالی در هر حرفه و صنعتی یکی از مهم ترین مولفه های پیشرفت و 
البته ایجاد زمینه اشتغال است، به همین منظور شناسایی و معرفی هنرمندان و فعاالن صنایع دستی 
از خدمات معاونت صنایع دستی  نیاز  برای دریافت تسهیالت مورد  مالی  بانک ها و مؤسسات  به 

استان می باشد. 
2. تولیدکنندگان صنایع دستی معاف از مالیات می باشند. 

نمونه های موردی در زمینه سرمایه گذاری و ایجاد کارگاه های تولیدی رشته های بومی استان 
با توجه به مواد اولیه موجود در منطقه قابلیت ایجاد کارگاه های تولیدی را به صورت گروهی دارند. 

رشته حصیر بافی یکی از رشته ای بسیار پرطرفدار استان می باشد.
1. ایجاد کارگاه های حصیربافی در دشتستان، بوشهر و گناوه جزء فرصت های سرمایه گذاری 

این منطقه می باشد. دلیل انتخاب این شهرها وجود نخلستان های این منطقه می باشد.
2. ایجاد کارگاه های صنایع دستی دریایی در شهرهای بوشهر، گناوه، دیر، تنگستان و کنگان با 

توجه به سواحل بی نظیری که در این مناطق وجود دارد.
3. ایجاد کارگاه های گلیم بافی در دشتستان و جم با توجه به حضور عشایری که در این منطقه 

ساکن شده اند.
4. ایجاد کارگاه های خوس دوزی در منطقه جنوب استان با توجه به اینکه این هنر در آداب و 

فرهنگ این منطقه ریشه دارد. 
5. ایجاد کارگاه های ساخت لنج تزیینی در سراسر استان با توجه به اینکه صنعت گران فعال در 

این رشته و رشته چوب در سراسر استان حضور دارند.
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چگونه می توان از خدمات معاونت صنایع دستی استفاده کرد؟
با دریافت یکی از مجوزهای سه گانه و یا کارت شناسایی می توان از خدمات معاونت صنایع 

دستی استفاده کرد. 
تولید کارگاهی  پروانه  انفرادی،  تولید  پروانه  • درخواست دریافت مجوزهای سه گانه که شامل 
و جواز تأسیس کارگاه و کارت می باشد. متقاضی درخواست خود را به صورت آنالین در سامانه 
my.ichto.ir ثبت می کند. کارشناس معاونت صنایع دستی پس از بررسی پرونده درخواستی و 

بازدید از فعالیت ایشان در صورت تأیید مجوز درخواست شده را صادر می کند. 

• خدماتی که معاونت صنایع دستی به صنعت گران دارای مجوز ارائه می دهد: 
1. معرفی جهت شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی 

2. معرفی جهت شرکت در بازارچه های صنایع دستی 
3. معرفی جهت دریافت تسهیالت کم بهره 

4. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شاغلین به صورت رایگان 

• برگزاری نمایشگاه های استانی:
1. برگزاری بازارچه موقت نوروزی 

2. نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی 
3. نمایشگاه زیورآالت سنتی 

4. نمایشگاه حصیربافی 
5. برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور 31 استان کشور. 
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تسهیالت

تسهیالت اعطائی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری
تسهیالت مالي که حسب ضوابط سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري پس از 

تأمین منابع به پروژه ها اعطا مي گردد شامل موارد ذیل مي باشد:
1- اعطاي تسهیالت مالي جهت احداث و ایجاد پروژه 

2- اعطاي تسهیالت مالي جهت توسعه و تکمیل پروژه 
3- اعطاي تسهیالت مالي جهت اصالح و بازسازی تجهیزات مورد نیاز پروژه ها

• 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 30 % پیشرفت فیزیکی 

- ارائه اسناد الزم برای احراز توانایی تأمین وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیالت مطابق 
ضوابط و مقررات بانک عامل

- نداشتن مطالبات غیر جاری و عدم سوء سابقه نزد بانک های عامل 

• مشوق ها و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
و   1370/7/7 مصوب  جهانگردی  و  ایرانگردی  صنعت  توسعه  قانون   8 ماده  اساس  بر   -1
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 بیمه ای، عوارض، مالیات، 
وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند. بنا بر ماده 
بخش های  تاریخ 1392/6/21،  به  هـ  به شماره 118320/ ت 49515  وزیران  هیأت  مصوبه   5
گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر 
بهره مندی از تسهیالت و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات 

بخش صنعت می باشد.
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1-1- معافیت های مالیاتی: به استناد ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام 
مالي کشور مصوب سال 1394، درآمدهاي خدماتي هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري داراي پروانه 
بهره برداري، از تاریخ شروع بهره برداري به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 

سال با نرخ صفر مشمول مالیات مي باشند.
2-1 عوارض صدور پروانه ساختمانی: بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت 
ایرانگردی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه 
از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی  از جمله مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردی، 
مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها 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 فوق الذکر شهرداری ها 
مؤظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، عوارض مقرر را بر اساس تعرفه 

بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند.
2- اعطای تسهیالت بانکی جهت توسعه، تکمیل و تجهیز تأسیسات گردشگری و همچنین 

اعطای یارانه سود و کارمزد. 
3- بر اساس اصالحیه آیین نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعالیت گردشگري در خارج از 
حریم شهرها و روستاها مورخ 1394/6/28، اجراي پروژه هاي گردشگري مختلف در مقیاس باال، 

مشروط به رعایت نصاب اراضي تعیین شده دستگاه هاي تخصصي قابل واگذاري مي باشد.
4- بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع )مصوب سال 1346(، 
امکان واگذاري عرصه هاي جنگلي به صورت اجاره و بهره برداري براي اجراي طرح هاي گردشگري 

با انعقاد قرارداد صورت مي پذیرد. 
5- سازمان امور اراضي کشور به استناد ماده 9 قانون افزایش بهره وري مصوب سال 1389 
و اصالحات بعدي آن، مؤظف است اراضي ملي خارج از محدوده و حریم شهرها را پس از صدور 
موافقت نامه تأسیس و تصویب طرح مطالعاتي با قیمت کارشناسي به سرمایه گذاران حوزه گردشگري 

به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نماید.
6- به استناد ماده 7 آئین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره از کمک های بالعوض برای تأمین 
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بخشی از زیرساخت های گردشگری تا ورودی مناطق بهره مند خواهند شد.
7- تهیه و تدوین فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری بخش گردشگری کشور؛ فرصت های 
سرمایه گذاری این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می آورد تا ضمن اطالع از خالصه مشخصات 
اقتصادی، مالی و فنی پروژه، از پیشرفت فیزیکی پروژه، محل اجرای پروژه و سایر مشخصات طرح 

مطلع گردند. 
مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون   22 ماده  اساس  بر   -8

1380/11/27، به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها، اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری: 
1-8- سازمان ملی زمین و مسکن مؤظف است اراضي مورد نیاز را براي فعالیت هاي گردشگري 
به قیمت کارشناسي به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله به سرمایه گذاران واگذار نماید، که 
بر اساس دستورالعمل اجرایي این قانون با صدور موافقت تأسیس و تصویب طرح مطالعاتي، اراضي 

واقع در محدوده و حریم شهرها به میزان طرح مصوب قابل واگذاري مي باشد.
و  فرهنگی  میراث  سازمان  پیشنهاد  با  هتل ها  استقرار  برای  اراضی  کاربری  تغییر   -8-2
گردشگری در کمیسیون ماده )5( موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
شروع  از  ساله  ده  تا  پنج  اقساط  به  تراکم  فروش  و  کاربری  تغییر  از  ناشی  عوارض   -8-3

بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری پرداخت خواهد شد.
و   1376 مصوب  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون   2 ماده   2 تبصره  استناد  به   -
اصالحات بعدی و مصوبه شماره 74579/ت 39116 که مورخ 1387/05/13 هیئت محترم وزیران، 

تغییر کاربری اراضی طرح های گردشگری مورد نیاز مردم معاف از پرداخت عوارض می باشند. 
زمین  سازمان   )1370( جهانگردی  و  ایرانگردی  صنعت  توسعه  قانون   6 ماده  اساس  بر   -9
ذیربط  سازمان های  و  وزارتخانه ها  سایر  و  کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  شهرداری ها،  شهری، 
مؤظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل 

درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. 
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