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& آب و نيرو - امور گمرکي - پست و تلگراف و تلفن - دريايي - راه آهن - شهرداري - فرهنگ و هنر - گذرنامه - واردات و صادرات - هواپيمايي
کشوري

& وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي - وزارت امور اقتصادي و دارايي
 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد1373.4.15هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:1370 - مصوب قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي) 11ماده (
]z 1370]" آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي - مصوب"

 - به منظور ترغيب و جذب جهانگردان خارجي در قالب گشت هاي سياحتي به کشور، سفارتخانه ها و نمايندگان سياسي جمهوري1ماده 
اسالمي ايران در خارج از کشور موظفند تسهيالت و خدمات صدور رواديد سياحتي براي اتباع کشورهاي مختلف جهان که داراي مناسبات

 روز فراهم کنند.10سياسي با ايران هستند و به قصد بازديد و سياحت و زيارت به ايران سفر مي کنند را حداکثر ظرف 
 - کليه مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بيگانه شامل اداره گذرنامه - گمرک - فرودگاه - راه آهن - بنادر مستقر در مبادي ورود و2ماده 

خروجي مرزها و همچنين شهرها موظفند تسهيالت الزم را براي جهانگردان فراهم کنند.
 - سازمان هواپيمايي کشوري، راه آهن جمهوري اسالمي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني، شهرداريها، سازمان پايانه ها و گمرک3ماده 

موظفند محل مناسبي را براي استقرار دفاتر اطالعات جهانگردي در مبادي ورودي و خروجي و داخل شهره در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي قرار دهند.

 - عالوه بر کاالهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمرکي که بر اساس ضوابط مصوب تعيين شده است، هر4ماده 
ً مي تواند همراه داشته باشد به کشور وارد کند و به هنگام خروج از جهانگرد مي تواند کاالهاي مشروح زير که جنبه تجاري نداشته و عرفا

کشور خارج نمايد، فهرست مشخصات اين وسايل در برگه " کاالي همراه جهانگرد" در گمرک ثبت، مي شود.
 - جواهرات شخصي1
 - يک عدد دوربين عکاسي2
 - يک عدد دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غير حرفه اي3
 - يک عدد دوربين چشمي4
 - يک دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل5
 - يک دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل6
 - يک دستگاه کامپيوتر شخصي قابل حمل7
 - جعبه وسايل کمک هاي اوليه8
 - يک چادر اردويي با وسايل آن9

 متر، وسايل اسکي معمولي و آبي، راکت تنسي و وسايل5.5 - وسايل ورزشي از قبيل وسايل ماهيگيري، قايق تفريحي کوچکتر از 10
مشابه

تبصره - ورود تفنگهاي شکاري بر اساس آيين نامه اي خواهد بود که جداگانه تهيه و به هيأت دولت ارائه مي شود.
 - مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که با خودروي شخصي خود وارد کشور مي شوند هر گاه براي آن5ماده 

 منعقد در1954خودرو جواز عبور از کانون هاي جهانگردي کشورهاي ملحق به قرارداد گمرکي ورود موقت وسائط نقليه شخصي سال 
نيويورک در دست داشته باشند و به گمرک ورودي ارائه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم
اظهارنامه يا تأديه وجه الضماني به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده کنند و يا در مدت مزبور چندين با با وسيله خود از راه هاي

مجاز وارد و خارج شوند.
اداره گمرک مي تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان

مدت اعتبار جواز تمديد کند.
 - استفاده از مزاياي اين ماده موکول به اين است که جواز عبور داراي سه شرط باشد:1تبصره 

الف - جواز مزبور براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد.
ب - مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

ج - در هيچ يک از قسمتهاي مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگي يا حک و اصالح وجود نداشته باشد مگر اينکه کانون صادرکننده جواز،
اصالحي را که به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي کرده باشد.

 - ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ايران شش ماه متوالي يا2تبصره 
بيشتر در خارج اقامت داشته باشند.

 متر مربع، صنايع دستي،12 - هر جهانگرد هنگام خروج از کشور، مي تواند عالوه بر لوازم شخصي، يک قالي يا دو قاليچه تا حداکثر 6ماده 
آالت موسيقي ايران و ساير کاالهاي ايراني را در حدي که جنبه تجارتي نداشته باشد از کشور خارج کند.

 - خروج اشياي عتيقه، مسکوکات قديمي، آثار اصيل فرهنگي، کتب خطي، تابلوهاي نقاشي عتيقي و مانند آنها مجاز نيست.1تبصره 
 - خروج سه کيلو خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شرکت شيالت و قبض خريد فروشگاه شيالت فرودگاه بالمانع است.2تبصره 
قانون امور آيين نامه اجرايي 180 و 174 - جهانگرداني که از ايران عبور مي نمايند همچنان از تسهيالت گمرکي مذکور در مواد 7ماده 

 برخوردار خواهند بود.گمرکي
 - گمرک ايران موظف است صندوق هايي را براي نگهداري کاالهاي قابل ورود و يا غير قابل ورود جهانگردان يا اخذ هزينه انبارداري در8ماده 

 ماه است. مقررات و هزينه نگهداري کاال و بيمه ( در صورت تمايل جهانگردان) در پشت4انبار موقت مرزها تأمين کند. حداکثر مدت نگهداري 
قبض رسيد درج مي شود.

 - در مسيرهاي عمده رفت و آمد جهانگردان خارجي اعم از جاده ها، پايانه ها مسافرتي هوايي، زميني، درايي داخل و خارج شهرها9ماده 
بازار و اماکن تاريخي و ديدني، تابلو و عاليم راهنما به زبانهاي فارسي و عنداللزوم زبانهاي ديگر با رعايت معيارهاي بين المللي و رايج به
وسيله دستگاه هاي اجرايي و با نظارت و همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و نصب مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
عناوين تابلوها و عاليم مورد نياز را به دستگاه ها ذيربط اعالم خواهد کرد. زمان بندي نصب عاليم و تابلوها با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالم و دستگاه هاي ذيربط انجام خواهد گرفت.
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 - به منظور توسعه و گسترش هماهنگ مسافرت هاي درايي، سازمان بنادر و کشتيراني موظف است عالوه بر ايجاد تسهيالت الزم10ماده 
براي پذيرش کشتي ها مسافربري و قايق هاي تفريحي و ورزشي حامل جهانگردان و قايقرانان، تعرفه ها ترجيحي با تخفيف ويژه براي

شناورهاي مذکور فراهم کند.
ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است براي کليه افراد شاغل در بخش11ماده  مرکز آموزش خدمات   - 

جهانگردي دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات اقامتي و پذيرايي که در چارچوب آيين نامه درجه بندي تأسيسات اقامتي و پذيرايي و ضوابط
و مقررات فعاليت مي کنند، خدمات آموزشي کاربردي فراهم کنند. همچنين کليه مراکز جهانگردي موظفند بر اساس بخشنامه ها معاونت

سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام و گواهينامه الزم را دريافت کنند.
 - الف - تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسيسات12ماده 

جهانگردي از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از
نوع پروانه و کاربري زمين بر اساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي، فقط در مورد ساختمان محاسبه

و دريافت کنند.
تبصره - شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر

تخفيف محاسبه و دريافت کنند.
ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه هاي سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف ب - تأسيسات 
مشمول تعرفه هاي بخش صنايع است و دستگاه هاي ذيربط موظفند هزينه ها مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربري محل و ميزان

مصرف بر اساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دريافت کنند.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
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