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فهرست

صنفی گردشگريجامعه) اولفصل

فعالیتپروانه)  دومفصل

نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري استانهاشوراي)    سومفصل

و گردشگري سازمانیدستیعگی ، صناکانونهاي جوامع صنفی سازمان میراث فرهن) فصل چهارم

نظارت بر تشکلهاي گردشگري کشورشوراي)  پنجمفصل

سایر مقررات)  ششمفصل
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ري تأسیسات و نرخ گذاآئین نامه ایجاد ، اصالح، تکمیل ، درجه بندي 26ماده این دستورالعمل به استناد 
سامان دهی تشکل هاي صنفی بخش گردشگري و کارآمد ر و به منظو1384گردشگري و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 

.نمودن این تشکل ها تدوین و به تصویب می رسد

صنفی گردشگريجامعه) اولفصل

گردشگري با رعایت و دفاترتشکل صنفی گردشگري شخصیتی است حقوقی که توسط گروهی از واحدها )1ماده

.مفاد این آیین نامه ایجاد می شود

می شود که به قصد ارائه خدمات به اطالقو موسساتیتأسیساتگردشگري به آن دسته از واحد ) 1تبصره

.و گردشگري ایجاد شده و فعـالیت می نمایدیدستیعصناگردشگران ، با مجوز سازمان میراث فرهنگی،

الیت در وگردشگري مجوز فعیدستیعصناکه مطابق مقررات از سازمان میراث فرهنگی،حقیقیافراد) 2تبصره

نمایند نیز مشمول مفاد این آیین نامه میی گشت و سایر امور را اخذیمدیریت فنی ، راهنمانظیرزمینه هاي کارشناسی

.قرار می گیرند

تحت عنوان جامعه صنفی گردشگري همان استان در هر استان یک تشکل صنفی ایجاد خواهد شد و)2ماده

.خواهد نمودفعالیت 

ه تعداد واحدهاي گردشگري استان که داراي یک نوع فعالیت هستند بیش از پنجاه واحد در صورتیک) 1تبصره

باشد می توانند پس از اخذ مجوز از شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري استان ، با رعایت مفاد این آیین نامه ، 

.گري فعالیت نمایدتحت عنوان جامعه صنفی همان نوع از واحد گردشهتشکل صنفی مستقل تشکیل دهند ک

در صورتیکه در هر یک از انواع واحدهاي گردشگري ، امکان ایجاد تشکل صنفی استانی میسر نباشد  پس )3ماده

توانند تشکل صنفی همان نوع  از واحدهاي گردشگري میاز تصویب شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور

شکلهاي صنفی نیز تحت عنـوان جامعه صنفی همان نـوع از واحدهاي این نوع از ت. را در سطح کشور ایجاد نمایند

.گردشگري  کشـور با رعایت مفـاد این آیین نامه فعـالیت می نماید

هر یک از تشکلهاي صنفی گردشگري داراي شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در )4ماده

.ت می یابدو گردشگري رسمییدستیعسازمان میراث فرهنگی ، صنا
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امه نسبت به شش ماه از تصویب این آیین نحداکثر ظرف مدتبایدواحدهاي گردشگري هر یک از استانها )5ماده

.دناستان اقدام نمایيگردشگرتشکیل جامعه صنفی 

صنفیو گردشگري استان بر نحوه تشکیل هر یک از جوامعیدستیعاداره کل میراث فرهنگی، صنا)1تبصره

.هد کردنظارت خوا

. هر یک از جوامع صنفی گردشگري توسط هیأت مدیره منتخب اعضاي همان جامعه صنفی اداره می شوند )6ماده

در صورتی که اعضاي جامعه . تعداد اعضاي هیأت مدیره هر جامعه صنفی پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل خواهد بود 

اعضاي هیأت . فت نفر و اعضاي علی البدل سه نفر خواهد بود باشد اعضاي اصلی هحدصنفی بیش از دویست و پنجاه وا

.مدیره با رأي مخفی اعضاي جامعه صنفی انتخاب می شوند

انتخاب مجدد .  مدت خدمت و مسئولیت اعضاي جامعه صنفی از تاریخ انتخاب چهار سال تمام خواهد بود) 1تبصره

.اعضاي هیأت مدیره در دوره هاي بعدي بالمانع است

نظارت خواهد اتحسن اجراي انتخاببر و گردشگري یدستیعنماینده سازمان میراث فرهنگی ،صنا) 2تبصره

.کرد

در صورتی که تعداد حاضرین به این . انتخابات جوامع با حضور حداقل یک سوم اعضاء برگزار خواهد شد) 3تبصره

در صورتی که در این دوره نیز . اعتبار داردحد نصاب نرسد در دوره بعدي انتخابات با حضور حداقل یک چهارم اعضاء 

.آراء حاضرین معتبر خواهد بودباتعداد حاضرین به حد نصاب نرسد ، در دوره سوم انتخابات 

برگزاري اولین انتخابات جوامع صنفی را هیأت پنج نفره اي که توسط رئیس سازمان میراث شیوه نامه) 4تبصره

ین خواهند شد ، حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تصویب این آیین نامه و گردشگري تعییدستیعفرهنگی ، صنا

دوره هاي بعدي در صورت نیاز به بازبینی و یا تخاباتدر ان. تدوین گردیده و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید

.ی باشد، این وظیفه بر عهده شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی گردشگري مشیوه نامهتغییرات در این 

استعفاء ، عزل ، بیماري ، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از در صورتی که بر اثر) 5تبصره

هیأت مدیره ، با وجود جایگزینی اعضاي علی البدل ، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود ، حداکثر ظرف مدت شش ماه 

مدت عضویت این افراد در پایان دوره هیأت مدیره ، به . ددبرگزار گرمی بایست انتخابات براي تعیین اعضاي جایگزین 

تا انجام انتخابات ، افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شـروط قـانونی براي اداره امور جـامعه صنفی . پایان می رسد

.دباشند ، توسط شوراي نظارت استان تعیین می شون



5

از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر را  به عنوان نایب هیأت مدیره هر یک از جوامع صنفی )7ماده

.رئیس ، یک نفر را به عنوان بازرس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند

ت و انجام رئیس هیأت مدیره باالترین مقام اجرایی جامعه صنفی محسوب می شود و اداره جلسات و ابالغ مصوبا

بر عهده را در غیاب رئیس ، نایب رئیس وظایف واختیارات او . مکاتبات جامعه صنفی بر عهده رئیس جامعه صنفی می باشد

.می گیرد

:داراي شرایط زیر باشندبایدافرادي که نامزد انتخابات هیأت مدیره جامعه صنفی می شوند )8ماده

و گردشگري و یا مدیر واجد یدستیعزمان میراث فرهنگی ،صناصادر شده از سوي سافعالیت صاحب مجوز ) الف

.شرایط تأسیسات گردشگري باشند

کارشناسیداشتن حداقل مدرك تحصیلی ) ب

)نیروي انتظامی ، وزارت اطالعات(دارا بودن صالحیتهاي الزم به تأ یید مراجع ذیربط ) ج

یأت مدیره به صورت همزمان مجاز نیست مگر عضویت صاحب مجوز یک واحد و مدیر همان واحد در ه)تبصره

.اینکه صاحب مجوز و مدیر واحد یک نفر باشند

دفتر جامعه صنفی باید در تمام روزهاي هفته در ساعات اداري به جز ایام تعطیل پاسخگوي مراجعین )9ماده

. ي جامعه صنفی استخدام نمایدپرسنل مورد نیاز را خارج از اعضامرتبط جامعه صنفی می تواند براي اداره امور . باشد

.برسدبکارگیري اینگونه افراد باید به تصویب هیأت مدیره جامعه صنفی 

مکان مناسب براي دفتر کار و امکانات مورد نیاز جهت استقرار جامعه صنفی با تصویب هیأت مدیره تأمین ) تبصره

.می شود

در صورتی که هر یک از اعضا ، . ا به ازاء  نداردعضویت در هیأت مدیره جامعه صنفی افتخاري است و م)10ماده

اموري خارج از وظایف عضویت در هیأت مدیره را بر عهده بگیرد ، هیأت مدیره می تواند حق الزحمه مربوطه را تصویب و 

.پرداخت نماید

:ادهر یک از جوامع صنفی براي انجام امور مربوطه کمیته هایی را به شرح ذیل تشکیل خواهد د)11ماده

و مطالعاتکمیته آموزش) الف

کمیته تبلیغات  و بازاریابی) ب

استانداردهاي فنیتدوین نظارت و ،کمیته بازرسی) ج
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ات صنفیکمیته رسیدگی به شکایات و حل اختالف) د

:منابع مالی هر جامعه صنفی عبارتند از)12ماده

.حق عضویت که توسط اعضاي جامعه صنفی پرداخت می شود) الف

وجوه دریافتی در ازاي ارائه خدمات اعم از خدمات کارشناسی، آموزشی و غیره به اعضاي جامعه صنفی) ب

کمکهاي دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی) ج

کارمزد خدماتی که توسط جامعه صنفی براي وزارتخانه ها ، شهرداریها و سایر سازمانهاي وابسته به دولت انجام ) د

ول عوارض ، مالیات و غیرهمی شود از قبیل وص

میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده توسط شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی سازمان میراث ) 1تبصره

.و گردشگري کشور تعیین می گردد که پس از تصویب رئیس سازمان قابل اجرا خواهد بودیدستیعفرهنگی ، صنا

وضوع این ماده را به حساب شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی مبالغ دریافتی م% 20جوامع موظفند ) 2تبصره

.استان وازیر نمایند

:وظایف و اختیارات جوامع عبارت است از)13ماده

اجراي مصوبات و بخشنامه هاي شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري استان و شوراي نظارت بر ) الف

تشکلهاي صنفی گردشگري کشور

انجام و استانداردهاي فنی و کیفی مرتبطرعایت با هدف احدهاي گردشگري تابعهبر فعالیت وبازرسی ) ب

به منظور جلوگیري از تخلفات احتمالی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، و عدم رعایت استانداردهاي کیفیت صنفینظارت 

ه شوراي نظارت استان خدمات گردشگري ، در صورت مشاهده تخلف در هر یک از واحدها موضوع جهت تصمیم گیري ب

.گزارش می شود

ارائه پیشنهاد درباره امور واحدهاي گردشگري تحت پوشش خود به شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی استان)ج

و یدستیعمیراث  فرهنگی ، صناکل اخذ تقاضا و مدارك از متقاضیان و تکمیل پرونده و ارائه آن به اداره ) د

از بررسی پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن مدارك با رعایت مقررات نسبت به صدور اداره کل پس. گردشگري استان

.مجوز اقدام می نماید
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گردشگري که توسط متقاضیان ارائه شده است و تطبیق آن با و موسسات بررسی نقشه هاي تأ سیسات ) هـ

ضوابط

ه هر سال به شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن حداکثر تا پانزدهم بهمن ما) و

استان جهت رسیدگی و تصویب

تنظیم تراز نامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به شوراي نظارت استان براي رسیدگی و تصویب) ز

ایجاد تسهیالت الزم براي آموزشهاي مورد نیاز اعضاء و پرسنل واحدهاي گردشگري) ح

دستورالعمل حاضر و نظارت بر فعالیت آنها11هاي مندرج در ماده میته تشکیل ک) ط

به پیشنهاد جامعه صنفی و تصویب شوراي نظارت استان کمیته هاي تخصصی دیگري نیز ،در صورت نیاز)1تبصره

.تشکیل خواهد شد

کري کشور تهیه و به دستور العمل نحوه فعالیت کمیته ها توسط شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردش) 2تبصره

.تصویب می رسد

وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها ، شهرداریها و سازمانهاي وابسته به ) ي

دولت

شناسایی واحدهاي غیر مجاز و ارائه گزارش به شوراي نظارت استان به منظور جلوگیري از فعالیت اینگونه ) ك

راساً از فعالیت و پس از تصویب اداره کل استانی ظامی جمهوري اسالمی ایران با اعالم جامعه صنفی نیروي انت. واحدها

رفع پلمپ پس از توقف کامل و . در صورت نیاز واحد غیر مجاز پلمپ خواهد شد. مجاز جلوگیري می نمایدغیرواحدهاي

.می گردد ، انجام خواهد شددائمی فعالیت غیر مجاز که از طریق جامعه به نیروي انتظامی اعالم

فعالیتپروانه)  دومفصل

و یدستیعاز سازمان میراث فرهنگی ، صناقبل از شروع به فعالیت، بایدهر یک از واحدهاي گردشگري )15ماده

ازد به عنوان واحد غیر مجنواحدهاي گردشگري که پروانه فعالیت نداشته باش.نمایددریافت گردشگري پروانه فعالیت 

.تلقی شده و مطابق مفاد این آیین نامه با آن رفتار خواهد شد

را بررسی و پس از پرونده متقاضی ،جامعه صنفی موظف است حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارك) 1تبصره

ت حداکثر ظرف مداست نماید و متقاضی نیز موظف به اداره کل استانی سازمان معرفیصدور پروانه فعالیت تائید جهت

.شش ماه از تاریخ دریافت پروانه فعالیت نسبت به افتتاح واحد مربوطه و شروع فعالیت خود اقدام نماید
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خودداري نماید ، متقاضی اعتراض خود را به شوراي پرونده متقاضی تائیددر صورتیکه جامعه صنفی از ) 2تبصره

نظارت استان حداکثر ظرف مدت یکماه به موضوع شوراي. نظارت بر تشکلهاي صنفی استان بصورت کتبی ارائه می نماید

.شورا  اقدام نمایدینجامعه صنفی موظف خواهد بود مطابق راي ا. رسیدگی خواهد کرد

.معتبر خواهند بودسال 5صادره به مدتپروانه فعالیت) 3تبصره

می تواند با گزارش جامعه صنفی و تائید سازمان میراث فرهنگی پروانه فعالیت صادر شده به دالیل ذیل )16ماده

:دگردباطل صنایع دستی و گردشگري 

و گردشگري کشوریدستیعلغو مجوز صادره توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنا) الف

عدم پرداخت حق عضویت به جامعه صنفی بر اساس دستور العملی که توسط شوراي نظارت بر تشکلهاي ) ب

.و گردشگري کشور تهیه و تصویب می شودیدستیعسازمان میراث فرهنگی ، صناصنفی 

قوانین و مقررات رعایت نشده باشد ، که تشخیص آن بر ،صدور پروانه فعالیتمراحل مربوط به در صورتیکه در ) ج

.عهده شوراي نظارت استان خواهد بود

تشخیص این . صنایع دستی و گردشگري،راث فرهنگیآئین نامه ها و مقررات سازمان می،رعایت قوانینعدم ) د

.استاداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگريموضوع بر عهده 

اجراي مصوبات شوراي نظارت استان و شوراي نظارت کشور که بوسیله جامعه صنفی به واحد ابالغ شده عدم ) ه

.تشخیص این موضوع بر عهده شوراي نظارت استان است. باشد 

نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري استانهاشوراي)    سومفصل

:دگردشوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی استان با ترکیب زیر تشکیل می ) 17ماده

و گردشگري استان به عنوان رئیس شورایدستیعمدیر کل میراث فرهنگی ،صنا) الف

رؤساي هیات مدیره جوامع صنفی استان) ب

و گردشگري استان به عنوان دبیر شورایدستیعمیراث فرهنگی ، صناکلاداره گردشگريمعاون ) ج

شوراي نظارت استان در اولین جلسه یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراي ) 1تبصره

خزانه دار ـر را به عنوان نظارت بر تشکلهاي صنفی کشور و یک نفر را به عنـوان دبیـر شوراي نظـارت استـان و یک نف

.مدیره جوامع صنفی عضو شورا باشندهیاتانتخاب شدگان می بایست از بین رؤساي . می نمایدانتخاب
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سال انتخاب 4این افراد براي مدت . نفر از رؤساي جوامع می توانند براي پذیرش هر سه سمت انتخاب شودیک

صورتی که فرد انتخاب شده در هر یک از این سمتها از در . انتخاب مجدد آنها در دوره هاي بعدي بالمانع است. می شوند

ریاست هیات مدیره جامعه صنفی مربوطه خود کناره گیري نموده و یا برکنار شود ، شورا در اولین جلسه بعدي خود فرد 

.جایگزین را انتخاب می نماید

لی این شورا توسط شوراي مقررات مربوط به نحوه اداره جلسات شوراي نظارت استان و آئین نامه ما)18ماده

و گردشگري کشور تعیین و پس از تصویب رئیس یدستیعنظارت بر تشکلهاي صنفی سازمان میراث فرهنگی ، صنا

.سازمان ابالغ می شود

وظایف و اختیارات شوراي نظارت استان)19ماده

ایجاد هماهنگی بین جوامع صنفی استان و نظارت بر عملکرد آنها) الف

پروانه فعالیت جهت بررسی و تقاضاير در مورد ضوابط خاص داخلی جوامع صنفی تحت پوشش براي اظهار نظ) ب

تصویب در شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور

تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان جوامع صنفی به اداره هاي امور مالیاتی، هیأتهاي حل اختالف مالیاتی و سایر ) ج

.الزم و ضروري پیش بینی شده استب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف مراجعی که به موج

شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی و و گردشگري یدستیعمیراث فرهنگی ، صناسازماناجراي مصوبات ) د

و گردشگري کشور یدستیعسازمان میراث فرهنگی ، صنا

مقررات فنی ، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ،اتاستانداردهاي کیفی و فنی ارائه خدمنظارت بر اجراي ) هـ

. بیمه گزاري، زیبا سازي و سایر مقررات مربوط به واحدهاي تحت پوشش خود که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود

موران انتظامی در اجراي مقرراتهمچنین همکاري با مأ

رف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به شوراي تنظیم تراز نامه و صورتهاي مالی ساالنه خود و تسلیم آن ظ) و

.نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور براي رسیدگی و تصویب 

شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور مکلف است ترازنامه و صورتهاي مالی شوراي نظارت استان ) ز

تأیید تراز نامه به منزله مفاصا حساب دوره . ابالغ نمایدرا ظرف مدت یک ماه رسیدگی و نتیجه را به شوراي نظارت استان

.استان خواهد بود ارتعملکرد شوراي نظ

براي تصویب کشورتنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به شوراي نظارت ) ح

و نظارت بر اجراي آن
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رسیدگی پروانه فعالیت را تقاضاهاي مربوط به دلیلی نتواند در صورتیکه هر یک از جوامع صنفی به هر )20ماده

این روند تا رفع مشکل جامعه صنفی مذکور ادامه . شوراي نظارت استان این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفتنماید

.خواهد داشت

عهده شوراي پروانه فعالیت بر رسیدگی به تقاضاهاي مربوط بهتشخیص عدم توانایی جوامع صنفی در ) 1تبصره

.نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور خواهد بود

می تواند جوامع صنفی موضوع این ماده را با سایر شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی گردشگري کشور) 2تبصره

.جوامع صنفی همان استان ادغام نماید

سازمانگردشگري و یدستیعجوامع صنفی سازمان میراث فرهنگی ، صناکانونهاي) چهارمفصل

و گردشگري کشور که فعالیت اعضاي تحت پوشش یدستیعجوامع صنفی سازمان میراث فرهنگی ، صنا)21ماده

.کشور تشکیل خواهند دادسطح آن از یک نوع باشد ، کانون همان جامعه صنفی را در 

از یک نوع باشد ترکیب رؤساي هیات مدیره جوامع صنفی استانها که فعالیت اعضاي تحت پوشش آنها ) 1تبصره

.اعضاي هر یک از کانونها را تشکیل می دهند

در صورتیکه در هر یک از استانها ، جامعه صنفی در یکی از انواع واحدهاي گردشگري تشکیل نشده ) 2تبصره

وع موض. تعیین خواهد کردکشوريباشد ، شوراي نظارت استان یک نفر از اعضاي صنف مذکور را جهت عضویت در کانون

.یکسان باشدظرفعالیت واحد فرد انتخاب شده الزاماً می بایست با موضوع کانون مورد ن

شرکت ،هر یک از کانونهاي جوامع صنفی مجاز است براي تشکیل مؤسسات مالی و اعتباري ، بانکی)22ماده

.کشور اقدام نمایندتعاونی ، صندوق قرض الحسنه و دیگر مؤسسات پولی و اعتباري طبق قوانین و مقررات جاري 

.کانونهاي جوامع صنفی می توانند موسسات موضوع این ماده را با کمک و همکاري یکدیگر ایجاد نمایند) تبصره

و گردشگري کشور آیین نامه یدستیعشوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی سازمان میراث فرهنگی ، صنا)23ماده

.امع صنفی را تهیه و تصویب می نمایدداخلی و دستورالعمل هاي مورد نیاز کانونهاي جو

گردشگري کشورصنفی نظارت بر تشکلهاي شوراي)  پنجمفصل

:شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور با ترکیب زیر تشکیل می شود)24ماده

و گردشگري کشور به عنوان رئیس شورایدستیعرئیس سازمان میراث فرهنگی، صنا) الف
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نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري استان  این نماینده می بایست از بین رؤساي هیات نماینده شوراي) ب

.توسط شوراي نظارت استان انتخاب و معرفی شودهامدیره جوامع صنفی استان

.سازمان که در غیاب رئیس سازمان جلسه شورا را اداره خواهد کردگردشگريمعاون ) ج

گردشگري به عنوان دبیر شورانظارت و ارزیابی خدمات مدیر کل ) هـ

:وظایف و اختیارات شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري کشور به شرح زیر است)25ماده

صنفینظارت بر انتخابات و فعالیت جوامع) الف

نظارت بر نحوه عملکرد شوراي نظارت استان) ب

ابطال انتخابات یا عزل هیأت مدیره جوامع صنفی) ج

تالف بین جوامع صنفی و شوراي نظارت استانرسیدگی به اخ) د

لغو و ابطال مصوبات جوامع صنفی و شوراي نظارت استان) هـ

تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه هاي اجرایی مورد نیاز جوامع صنفی و شوراي نظارت استان) و

کشور و ارائه آن به شوراي عالی تهیه و تدوین آیین نامه داخلی شوراي نظارت بر تشکلهاي صنفی گردشگري ) ز

و گردشگري براي تصویبیدستیعمیراث فرهنگی، صنا

تهیه و تدوین آیین نامه نحوه برخورد با متخلفین واحدهاي صنفی گردشگري کشور و ارائه آن به شوراي عالی ) ح

و گردشگري براي تصویبیدستیعمیراث فرهنگی، صنا

و گردشگري کشوریدستیعمیراث فرهنگی ، صنااجراي مصوبات شوراي عالی سازمان ) ط

از در آمدهاي خود را به حساب شوراي نظارت بر تشکلهاي % 25شوراي نظارت استان موظف است ) 26ماده

.این مبالغ مطابق آیین نامه داخلی این شورا هزینه خواهد شد. صنفی گردشگري کشور واریز نماید

سایر مقررات)  ششمفصل

در هر یک از و فصول خاص پر رونق گردشگريتأسیسات اقامتی موقت در ایام و یا ساماندهی د ایجا)27ماده

.استانهاي کشور با تصویب و نظارت شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی استان امکان پذیر خواهد بود

موظف است در صورتیکه تعداد مسافرین بیش از امکانات اقامتی موجود باشد شوراي نظارت استان ) 1تبصره

از قبیل عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر سایر دستگاههاي دولتی . نسبت به ایجاد تأسیسات اقامتی موقت اقدام نماید
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استان در جهت راه تآموزش و پرورش، هالل احمر ، شهرداریها ، فرمانداریها و غیره موظف به همکاري با شوراي نظار

.نداقامتگاههاي موقت هستیا ساماندهی اندازي

شوراي نظارت استان می تواند در صورت نیاز براي متقاضیان بخش خصوصی مجوز تاسیسات اقامتی ) 2تبصره

.اینگونه واحدها فقط اجازه فعالیت در همان فصل را خواهند داشت. فصلی صادر نماید

هر یک از جوامع صنفی مانع از اعمال نظارت مقرر در قوانین جاري از سوي در چارچوب فعالیت )28ماده

.دستگاههاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیر دولتی که در قوانین جاري کشور قید گردیده است ، نخواهد بود

پوشش آن تحتتأسیسات گردشگري که بصورت زنجیره اي اداره می شوند در صورتیکه تعداد واحدهاي)29ماده

فی گردشگري کشور در خواست تشکیل یک جامعه واحد باشد می توانند از شوراي نظارت بر تشکلهاي صن50بیش از 

.جامعه صنفی را صادر خواهد کردچنینمجوز تشکیل ،پس از بررسی هاي الزمشورا . صنفی مستقل را بنماید

با رعایت مفاد خدمات گردشگري و ارزیابی اداره کل نظارت جوامع صنفی موضوع این ماده تحت نظارت ) 1تبصره

بدین منظور شورائی با عضویت روساي هیات مدیره اینگونه جوامع و ریاست مدیر کل . نماینداین آیین نامه فعالیت می 

شوراي نظارت استانها عمل با مقررات مربوط به مطابق ااین شور. تشکیل خواهد شدنظارت و ارزیابی خدمات گردشگري 

ت در شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی این آیین نامه جهت عضوی23نماینده این شورا مطابق بند ب ماده . خواهد کرد

.وگردشگري کشور انتخاب خواهد شدیدستیعسازمان میراث فرهنگی، صنا

بایست میتأسیسات گردشگري که به صورت زنجیره اي اداره می شوند براي تشکیل یک جامعه صنفی) 2تبصره

.شش آن در یک استان الزامی نخواهد بودمفاد این آیین نامه را رعایت نمایند ، اما قرار گرفتن تأسیسات تحت پو

اي تحت نظارت شوراي نظارت بر تشکل هاي صنفی جامعه صنفی تأسیسات گردشگري زنجیره) 3تبصره

.گردشگري کشور فعالیت خواهند کرد

تأسیسات گردشگري زنجیره اي براي تشکیل یک جامعه صنفی می توانند از انواع مختلف باشند  اما هر ) 4تبصره

.و گردشگري مجوز دریافت کرده باشندیدستیعاین تأسیسات می بایست از سازمان میراث فرهنگی ، صنایک از

تأ سیسات گردشگري زنجیره اي که تشکیل یک جامعه صنفی می دهند می بایست از یک عنوان واحد ) 5تبصره

له اي را  که در آن قرار گرفته اند را تأسیسات گردشگري تحت پوشش این جوامع نام شهر ، منطقه یا مح. استفاده نمایند

.در دنبال عنوان تأسیسات گردشگري زنجیره اي که تحت پوشش آن قرار دارند استفاده می نمایند


