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  مقدمه

و نظارت  ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگريآيين نامه  12در اجراي ماده 

هماهنگي و حفظ وحدت ، با عنايت به لزوم شفاف سازيو هيئت محترم وزيران  04/06/1394 بر آنها مصوب

آيين نامه مذكور،  25اد ماده گردشگري و به استن رويه در اجراي مقررات مربوط به نرخ گذاري تاسيسات

  .تبصره جهت اجرا به شرح ذيل ابالغ مي گردد 6ماده و 12دستورالعمل نرخ گذاري تاسيسات گردشگري در 

 

  تعاريف) 1ه ماد

  معاونت گردشگري/ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  :سازمان

  ادارات كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانها :ادارات كل

گردشگري  كليه تاسيسات، منظور از تاسيسات گردشگري در اين دستورالعمل :تاسيسات گردشگري

آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و ) 1(ماده ) ج(موضوع بند 

كه با  مي باشند )تر يا شركت هاي خدمات سياحتي و جهانگرديادف( 16 رديفرد موبجز  ،نظارت بر آنها

  .رعايت قوانين و مقررات مربوط و اخذ پروانه بهره برداري مشغول فعاليت مي باشند

 براساسكه  مورد تائيد سازمان گردشگري حرفه اي آن دسته از تشكل هاي :تشكل گردشگري

آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و  25دستورالعمل ماده 

  .ده و فعاليت مي نمايندبر آنها تشكيل ش نظارت

 آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها :آيين نامه

  هيئت محترم وزيران 04/06/1394مصوب 

  در تاسيسات گردشگري اق، اغذيه، اشربه و ساير خدمات قابل ارائهتنرخ ا :نرخ

  .بردار تاسيسات گردشگري كه پروانه بهره برداري بنام وي صادر شده است بهره :بهره بردار

يت خدمات در هر يك از تاسيسات گردشگري كه موفق به دريافت گواهينامه استاندارد كيف) 2ماده 

و تائيد  مربوطه تشكل گردشگري اوليه پس از تاييد ،توسط بهره بردار پيشنهاد شدهگردشگري شده اند، نرخ 

  .گردد كل استان، يك نسخه از آن به منظور نصب در واحد ارسال مي اداره  نهايي
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ه موفق به دريافت گواهينامه آن دسته از تاسيسات اقامتي كنرخ اغذيه، اشربه و ساير خدمات  :1 تبصره

توسط بهره بردار پيشنهاد و با تائيد تشكل گردشگري ابالغ  استاندارد كيفيت خدمات گردشگري شده اند،

  .مي گردد

در چرخه  مشمول طرح تطبيق استانداردها كه تاسيسات گردشگري آن دسته از نرخ :2 تبصره

  .گردد بردار ابالغ مي به بهره از سوي اداره كل استان توسط سازمان تعيين واستانداردسازي قرار نگرفته اند 

  

استانداردهاي كيفيت خدمات گردشگري آنها ضوابط و آن دسته از تاسيسات گردشگري كه  نرخ) 3ماده 

و با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم  مربوطه و تشكل گردشگري اداره كلنشده، مشتركاً توسط  ابالغهنوز 

  .شود بردار ابالغ مي تعيين و به بهره ساليانه اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

و  ي را به ادارات كلسازمان مي تواند حسب تشخيص، مسئوليت كليه فرايندهاي مربوط به نرخ گذار :تبصره

ايت خط مشي ـف به رعـموظ مرجع تعيين شدهاين صورت،  در. تفويض نمايد يا تشكل هاي حرفه اي مرتبط

  .باشندو سياست هاي ابالغي سازمان درخصوص نرخ گذاري تاسيسات گردشگري مي 

  

ظر تشكل گردشگري و اداره كل استان درخصوص نرخ تاسيسات گردشگري، ن درصورت اختالف) 4ماده 

جهت حل و فصل موضوع بعمل را اقدامات الزم  پانزده روزاداره كل استان موظف است ظرف مدت حداكثر 

 راي صادرهو  گرفته قراربررسي مورد  و تشكل ملي مربوطه سازماناز سوي درغير اين صورت موضوع . آورد

  .مالك عمل خواهد بود

  

د تائيبررسي و  د،نباش مرتبط درصورتيكه تاسيسات گردشگري استان فاقد تشكل گردشگري )5ماده 

خواهد و تشكل ملي مربوطه  سازمانبرعهده تا زمان تشكيل تشكل استاني، مشتركاً  پيشنهاديهاي نرخنامه 

  .بود

  

ماه هرسال جهت اجرايي شدن به تاسيسات گردشگري رمهتاسيسات گردشگري از ابتداي  نرخ) 6ماده 

تشكل هاي گردشگري بايد حداقل يك ماه  .ابالغ شده و براي مدت يك سال شمسي داراي اعتبار مي باشد

را منضم به  پيشنهاداتبعمل آورده و بررسي نرخنامه ها درخصوص اقدامات الزم را قبل از موعد مقرر، 

  .به اداره كل استان ارائه نمايند جهت بررسي و اقدام الزم گزارش توجيهي كارشناسي
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و تشكل گردشگري اداره كل استان و امضاء نرخنامه تاسيسات گردشگري بايد ممهور به مهر ) 7ماده 

  .نصب گردد بوده و در محل مناسبي كه در معرض ديد مستقيم مشتريان قرار دارد،مربوطه 

 هستند، آيين نامه 25موضوع ماده  كه فاقد تشكل تاسيسات گردشگريآن دسته از نرخنامه : 1تبصره 

  .صادر خواهد شد صرفاً با مهر و امضاء اداره كل استان

  .گردد لحاظ بايد در نرخنامه.. ش افزوده و ماليات بر ارزحق سرويس و  كليه عوارض قانوني نظير :2 تبصره

  

برداران تاسيسات گردشگري موظف به رعايت نرخنامه هاي ابالغي مي باشند و در صورت بهره ) 8ماده 

  .آيين نامه با آنها برخورد خواهد شد) 17(مطابق ماده  تخطي،

و كميت درصورتيكه به كاهش كيفيت  مبالغ كمتر از نرخنامه ابالغي ارائه هرگونه تخفيف و اخذ :تبصره

  .، بالمانع استخدمات منجر نشود

  

در قالب تور مسافرتي  گردشگراني كهند براي آن دسته از موظف اقامتي تاسيسات گردشگري كليه)  9ماده 

براي اق را تخدمات سياحتي و جهانگردي مجاز اقدام به رزرو مي نمايند، نرخ ا شركتهاي/ از طريق دفاتر و

اعمال  از نرخنامه ابالغيكمتر % 20و براي ساير واحدهاي اقامتي حداقل % 25داقل حستاره  5هتلهاي 

  .نمايند

  

دشگران داخلي و خارجي يكسان بوده و مبناي آن نرخ ريالي نرخ تاسيسات گردشگري براي گر )10ماده 

هرگونه تبديل و تعويض ارز  بر اساس دستورالعمل و نرخ ابالغي از سوي بانك مركزي  .مصوب مي باشد

  .  صورت خواهد پذيرفت

  

ادارات كل ميراث فرهنگي، حيح اين دستورالعمل برعهده نظارت، كنترل و اجراي صمسئوليت )  11ماده 

نظارت عاليه  و اداره كل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سازمان بوده صنايع دستي و گردشگري استانها

ايي توان كارشناسي و اجر ازسازمان مي تواند در اين زمينه  .بر حسن اجراي امر را برعهده خواهد داشت

  .تشكل هاي گردشگري استفاده نمايد

  

و جايگزين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قبلي  از تاريخ ابالغ الزم االجرا اين دستورالعمل )12ماده 

  952/آح. خواهد بودموجود در اين زمينه 

 

 

 

 

  


