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 موارد طرح شده 
سختگیری هایی که در آیین نامه صدور مجوز برای مراکز اقامتی اعمال شده و بی رغبتی برای  بعضا توسعه گفت:  یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  تهیکم رخانهیدب سیرئ

 ه و تجدیدنظر قرار بگیرد.  سرمایه گذاران رقم می زند، باید مورد بررسی دوبار 

گاهی قوانین، آیین نامه ها و  برگزار شد، اظهار کرد:  یمخل کسب و کار در حوزه گردشگر نیبه قوان یدگی رس با محوریتکه  رخانهیدب این جلسه نیدر دوم یاکبر لباف یعل

گذاران را ناامید می کند و هم به تشدید فعالیت های  چالش مواجه شود. این رویه هم سرمایهدستورالعمل ها، بستری را ایجاد می کنند تا مسیر فعالیت رسمی در یک بخش بال  

 م.غیررسمی و غیرقانونی، منجر می شود. در عرصه گردشگری و به ویژه در موضوع ایجاد مراکز اقامتی در خراسان رضوی، این رویه را شاهد هستی

، قابل کنترل نیستند و دستگاه های نظارتی نیز نتوانسته اند در این حوزه  وجود دارد یگردشگر خدمات که در حوزه  یمجاز ر یغ یها تیفعال وی تاکید کرد:باید اذعان کنیم،

 د. ن واحدها شو  نیا  تیکه مانع از فعال  یبه نحو  تا  است  رمجازیغ  ی اقامت  یواحدها   میجرا  میزان  شیافزا  ییاجرا  یها  اهدستگ  شنهادیپ  از این منظر،،  ارائه دهند  یعملکرد قابل قبول

  ی واحدها  تیفعال میقانون جرا م،یکن ینیب شیپ رمجازیغ یاقامت یواحدها تیاز فعال یریجلوگ یروز برا  طیبا توجه به شرا یمحکم تر اییاجر  هایضمانت  دیافزود: با یلباف

  ی واحدها  تیفعال میرقم جرا دیبا گرید یکنند و از سو ییمصوبه را اجرا نیا تا میرا مکلف کن ییاجرا یدستگاه ها  دیبا کسویاست. لذا از  1375مربوط به سال  رمجازیغ یاقامت

 .میده  شیرا افزا  رمجازیغ  یاقامت
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وجود ندارد، لذا   یفرهنگ راثی سازمان م یاز سو  یاقامت یواحدها  ی برا  یدرجه بند یابی کرد: ضوابط ارز حیتوسعه تصر یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده استانی  تهیکم سیرئ

  صدور تا زمان    یو درجه بند  یابیبه دنبال آن است که ضوابط ارز  یاز تهران ابالغ شود. دوم بخش خصوص  یر یگیبا پ  دیضوابط با  نیرابطه وجود دارد، نخست ا  نیدر ا  شنهادیدو پ

 . فتدیب  قیبه تعو  یپروانه بهره بردار

ضوابط   یآن است که اجرا  یو بخش دولت یبخش خصوص دیشود، ادامه داد: تاک یتوسط تهران ابالغ م رمجاز یغ یاقامت یبه واحدها یدگیرس یینامه اجرا نییآ نکهیا انیبا ب یو

 صادر شود.   یمجوز  ی مذکور، نباید ضابطه ها  نییتا تع  یستیمعتقد است که با  یبخش خصوص  نیشود، همچن  عینامه تسر  نییآ  نیا

 ی موجود در حوزه گردشگر   یقانون  موانع*روایتی از  

  گفت: براین اساس،  یو جهانگرد  یرانگردیقانون توسعه صنعت ا 7ماده  2مشهد با اشاره به تبصره  یاتاق بازرگان  دبیر کمیسیون گردشگری ،یمحمدرضا هاشم دیادامه س در

  ی لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ای قیز تعلیو ن یو جهانگرد یرانگرد ی ا ساتیو تاس یارتی و ز یاحتی دفاتر خدمات س جادیو ا س ی هرگونه مجوز تاس دیتمد ایصدور 

  ی دولت ریغ یو موسسات عموم یانقالب اسالم یو نهادها یخصوص ،یمتعلق به بخش دولت یو جهانگرد  یرانگرد یا ساتیو تاس یارتیز ، یدفاتر خدمات سیاحت تمامیاست. 

و   راتیسازمان تعز یدر حال حاضر از سو. هستند یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یردو جهانگ  یرانگردیمربوط به ا یابالغ یهایمشو خط  هااست یس تیموظف به رعا

 .ردیگ  یصورت نم  یمتخلف اقدام مناسب  ینسبت به واحدها  ییدستگاه قضا

اظهار کرد: ادارات  نیز ها آنو نظارت بر  یگردشگر  ساتیتاس یو نرخ گذار یبنددرجه  ل،یاصالح، تکم جاد،ینامه ا نییآ 23از سخنان خود با اشاره به ماده  یگریدر بخش د یو

نامه عمل کنند و   نییآ نیکه بر خالف ا یگردشگر  ساتیتاس تیسازمان، رأسا از ادامه فعال  یمکلفند به تقاضا رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرو ین ینظارت بر اماکن عموم

است که   یدر حال نی. اندیرا کتبا به سازمان اعالم نما جهیو نت ی نمودهر یجلوگ ند،ینما یو مسافران مبادرت م همانانیم ییرایکه به اسکان و پذ یمجاز ریغ ساتیتاس نیهمچن

 . وجود آورده استه  مجاز ب  یواحدها   تیفعال  یرا برا  یا   دهیمشکالت عد  کناداره اما  یآن از سو  2و    1تبصره    به ویژهماده    نیناقص ا  یاجرا 

از   تیحما  ی،فرهنگ  راثیاز م  انتیبه منظور ص  را مکلف نموده تا  ییاجرا  یها  دستگاه  همچنین  رانیا  یاسالم   یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهور   ۹۸افزود: ماده    یهاشم

منقول ثبت شده    ریمربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غ  یاه  نهیهز  یکی از آن ها، تامین  ی را به انجام برسانند.اقدامات  ی،و توسعه گردشگر   قیتشو ی ودست  عیصنا

  عیصنا ،یرهنگف راثیسازمان م یدر چهار چوب ضوابط قانونباید اعتبارات  نیاتاکید شده که  نهاد مربوطه است.محل اعتبارات  و یدر قالب بودجه سنوات یدر فهرست آثار مل

     شود.  نهیهز  یو گردشگر   یدست
است و از شمول   ی(اتی مال یها تیمعاف ی به استثنا) یو مقررات بخش صنعت گردشگر  ن یاز هر نظر تابع قوان یگردشگر ساتیتاس در این ماده قانونی آن است کهنکته دیگر 

 باشد.   یم  یمستثن  یقانون نظام صنف

قانون   ۴رفع ابهامات با ماده  تا در راستای  ستی اپنجساله ششم توسعه، ضرور ون برنامهنقا ۹۸ماده  2ادامه داد: حال با توجه به تبصره  دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد

  «تحت پوشش یبه تخلفات اشخاص و واحدها یدگیسو ر ینظارت، بازرس ربط،یذ یو تنسیق امور واحدها  میتنظ ت،ینحوه صدور مجوز فعال»تحت عنوان  یا حهیال ،ینظام صنف

 واحد لحاظ گردد.  یا  به عنوان مادهنیز    ی و جهانگرد   یرانگردیه صنعت ابه صراحت در متن قانون توسعارائه شود و  

  نیاز عناو یکی باشدچنانچه قرار  : ها عنوان کرد نآو نظارت بر  یگردشگر  ساتیتاس یو نرخ گذار  یدرجه بند ل،یاصالح، تکم جاد،ینامه انییآ (1)ماده  (ج)با اشاره به بند  یو

ی  مادام، شده است  دیق یگردشگر  ساتینامه تحت عنوان تأس نییاعالم گردد و آنچه که در آ نیز ضوابط آن یستیبا ؛نامه اضافه شود نییبه آ یگردشگر ساتیتحت موضوع تأس

 نباید برای آن صدور پروانه بهره برداری انجام شود.  ،  نشودآن اعالم    یو درجه بند   یابیضوابط ارز  که

طبق ضوابط  تا شده مکلف است  هیکه نقشه جامع شهر ته ییدر شهرها یبه صراحت آمده است که شهردار  نیزها یقانون شهردار 55ماده  2۴اظهار کرد:در تبصره بند  هاشمی

  ا یمحل کسب   ،یتجار ریدر منطقه غ یپروانه ساختمان مندرجاتکه برخالف  یدر صورتهمچنین کند.  دی مان را قنوع استفاده از ساخت ی نیزساختمان  یدر پروانه ها  ،نقشه مذکور

با   ،مستأجر  ایدر صورت احراز تخلف مالک  ونیسیو کم دینما یقانون مطرح م نیا 1۰۰ماده (1)مقرر در تبصره  ونیسیمورد را در کم یشهردار  ،تجارت دائر شود ایو  شهیپ

  ن امأمور لهیوسه تصمیم ب نی. انماید یم میاتخاذ تصم ماه کیظرف مدت  ،تجارت ای شهیپ ایمحل کسب  یلیتعط رددر مو ،د یاز دو ماه تجاوز نما دیمهلت مناسب که نبا نییتع

 از   ینقد   یاز شش ماه تا دو سال و جزا   یبه حبس جنحه ا  ،تجارت استفاده کند  ایو    شهیکسب و پ  یراب  لیکه عالما از محل مزبور پس از تعط  یو کس  خواهد شداجرا    یشهردار 
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 شود.   یم  لیمجددا تعط  زیمحکوم خواهد شد و محل کسب ن  الیتا ده هزار ر  الیر  کیپنج هزار و  

در بافت   یشهردارمناطق  وهستند  تیمشهد در حال فعالمجاز در سطح شهر ر یغ یشهر، صدها واحد اقامت یصورت گرفته با شورا یادامه داد: با توجه به مکاتبات قبل یو

 .کنند  یتوجه   یب  ،بدون نگاه کالن به اقتصاد بلندمدت شهر،  روزمره  یمنافع اقتصاد  سبمهم به جهت احصاء منافع زودگذر و ک  نیبه ا  رضوی،  حرم  پیرامونی

 میهست  یررسمی غ  یصدها واحد اقامت  تیفعال  شاهد*

 جادیا ازمندین عیصنا گریمانند د یمشهد عنوان کرد: صنعت گردشگر رانیداران و مهمانپذآپارتمان هتل هیاتحاد سیرئ بینا ان،یلیآج یهدنشست ماین از  یگریبخش د در

شاهد  . در حال حاضر شده است جادیا این شهردر سطح  یررقابتیغ  یکه فضا میکالنشهر مشهد معتقد هست یبخش خصوص یسالم است و ما به عنوان تشکل ها یرقابت یفضا

 در این میان، ابهامات قانونی نیز بر دشواری شرایط موجود افزوده است.  .  میهست  ی ررسمیغ  یصدها واحد اقامت  تیفعال

دستگاه   دیاست با تیحائز اهم اریمعضل بس نی. حال از آن جا که امیاست که سال ها با آن مواجه هست یمعضل رمجازیغ یواحدها  تیرسد که فعال یادامه داد: به نظر م یو

 واحدها استفاده کنند.  نیا  تیاز فعال  یر یجلوگ  یها برا   تیظرف  یاز تمام  ییاجرا  یها

وجود   یاقامت یاقشار جامعه، واحدها  یتمام یافزود: در کالنشهر مشهد برا  رد،یگبهمواره مدنظر قرار  دیبه زائران با یخدمات رسان یالزم برا یاستانداردها  نکهیا انیبا ب انیلیآج

 بررسی و نظارت قرار می گیرد.مورد    یفرهنگ  راثیهمواره توسط سازمان م  زیواحدها ن  نیا  تیفیدارد و استاندارد و ک

از صدور پروانه    دینشده است با اعمال  یگردشگر ساتیتاس یبرا یو درجه بند  یابی شد: اگر تاکنون ضوابط ارز  ادآوریمشهد  رانیداران و مهمانپذآپارتمان هتل هیاتحاد  سیرئ بینا

 اجتناب شود.   یبهره بردار 

 فعال هستند   کیدر فصول پ  رمجازیغ  یهزار واحد اقامت  3  حدود*

  رمجازیغ یاقامت  یواحدها تی از فعال  یریجلوگ نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو   یو گردشگر یدست عیصنا  ،یفرهنگ راثیاداره کل م یمعاون گردشگر   ،یدخوریب وسفیادامه  در

مکاتبات صورت گرفته با   . همچنین درشوند یمپلمپ  یتوسط اداره نظارت بر اماکن عموم ، این مراکزما  یاست، اظهار کرد: بنا به تقاضا  یفرهنگ  راثیسازمان م فیاز وظا یکی

 .و بازدارندگی کافی را ایجاد نمی کند  است  پایین  ،واحدها  نیا  جریمه  یتومان برا   ونیلیم  یک  یاهزار    5۰۰که مبلغ    مه ایکرد  اعالم  مرکز

 کرد.   یریگیقانون پ  قیموارد را از طر  نیتوان ا  یصورت م  نیا  ریکنند، در غ  افتیالزم را در  زهایمجو  ،نامه  نییبراساس آ  دیبا  یاقامت  یخاطرنشان کرد: واحدها   یو

برای جلوگیری از تکرار   تومان ونیلیم یکو رقم  بوده 75قانون مربوط به سال  نیاست، چرا که ا رمجازیغ یاقامت یواحدها مهیرقم جر شی ما افزا شنهادیشد: پ ادآوری یدخوریب

 . می باشداندک    این تخلف،

 3حدود است و پیش بینی می کنیم که فراوان  رمجازیغ یاقامت یافزود: تعداد واحدها یخراسان رضو یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یگردشگر معاون

 تر است.   نییپا  اریبس  کیرپیواحدها در فصول غ  نیفعال هستند، هر چند که تعداد ا  کیدر فصول پ  رمجازیغ  یهزار واحد اقامت

البته تمامی این موارد مربوط به  که  بودههزار تخت  1۰7 در مجموع دارای ظرفیت هستند، تیشهر مشهد در حال فعالکه در سطح کالن  یاقامت یشد: واحدها  ادآوری یو

  ز ی ن یگرد بوم یاقامتگاه ها و هزار تخت  2۰ رهایهزار تخت، مهمانپذ 2۴هتل آپارتمان ها هزار تخت است. 3۸واحدهای رسمی می باشد. همچنین در بخش هتل ها، این ظرفیت 

 خانه مسافرها است. است. آنچه از این ظرفیت باقی می ماند، سهم  هزار تخت    3

شود، تعداد آن ها در نوسان است، ادامه داد:   یصادر م کسالهیواحدها  نیمجوز ا نکهیا لیخانه مسافر در کالنشهر مشهد وجود دارد و به دل 65۰حدود  نکهیا انیبا ب یدخوریب

  6و حداقل  ردیگبصورت  یشود و با آنان برخورد قانون یریگیپ ییتوسط دستگاه قضا دیله بائمس نیدهند که ا یانجام م رمجازیفک پلمپ غ رمجازیغ یاقامت یاز واحدها یبرخ

 آنان در نظر گرفته شود.   یماه حبس برا 

و استاندارد   یو معمار یضابطه فن رها،یدر خصوص هتل ها و مهمانپذ نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یگردشگر  معاون

  ی دارا  زی ن یبومگرد یاقامتگاه ها  نیندارد، عالوه بر ا ودوج  یضابطه هستند و در صدور مجوزها مشکل یدارا زی وجود دارد، افزود: هتل آپارتمان ها، زائرسراها و خانه مسافران ن

 هستند مجوز  

 

 

 

 

 

 



 بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستدومین    موارد طرح شده و مصوبات
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 توسعه ج.ا.اقانون احکام دائمی  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 8از        4           تعداد صفحه : 13/2/1399      : تاریخ جلسه 

  ، یگرد عتیطب یها، پارک ها مارستانیو هتل ب یسالمت تندرست یمجتمع ها لیسالمت از قب یمراکز گردشگر ،یو گردشگر  یسرگرم ،یحیخاطرنشان کرد: مراکز تفر یو

  نالیترم  انهی واقع در پا  ییرای پذ  یاما واحدها   شتندضابطه دا  میاز قد  یراهن یب  ییرایپذ  ی. واحدها می باشندفاقد ضابطه    ی و...ساحل  یمراکز گردشگر  ر،یو عشا  ییروستا  یگردشگر 

 . به شمار می آیندفاقد ضابطه    ی نیزسنت  یو سفره خانه ها  ینیزم  یمسافربر های    انهیو پاها  فرودگاه    ،ها

کند، خاطرنشان کرد: جامعه هتل   ینم دای مصداق پ یگردشگر  ساتیراجع به تاس یو قانون نظام صنف ستندیصنف ن یگردشگر  ساتی تاس نکهیا انیبا ب این مقام مسئول

  ر یانجمن ز ضر، چهاردر حال حا. ایجاد شده اند زی سالمت ن  یگردشگر یانجمن حرفه ا ی و  گردبوم  یاقامتگاه ها  یشده و در حال ثبت است. جامعه حرفه ا  لیتشک دارانآپارتمان

و صدور نرخ نامه ها و ...  یما از جمله صدور پروانه بهره بردار اراتیاز اخت یاریو بس می باشند تیشده و در حال فعال لیبراساس قانون موجود تشک یفرهنگ راثینظر سازمان م

 شده است.   ضی، تفومذکور که از تهران ابالغ شده، به جوامع    یضابطه ا   اسبراس

حوزه   نیدر ا یافتاد و مکاتبه ا قیکرونا به تعو وعیش لیبرگزار شود که متاسفانه انتخابات به دل رانیمهمانپذ ینوروز مقرر بود که انتخابات نجمن صنف امیادامه داد: قبل از ا یو

 انجام گرفته است.   ارت  تجمعدن و    ،و سازمان صنعت  یبه دادستان

را در  یتواند دستور قطع یم یجمهور استیر یمرکز باشد. لذا معاون حقوق هیمنوط به ابالغ دیبا یحوزه گردشگر یها هیاتحاد تیعدم فعال ایو  تیعنوان کرد: فعال یدخوریب

 خصوص صادر کند.   نیا

  ی اقامت یموقت به واحدها  یدر خصوص ارائه مجوز تجار یضمن انتقاد از عملکرد شهردار  یخراسان رضو  یدشگر و گر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یگردشگر  معاون

آمار و اطالعات مربوطه در حوزه   یموقت به واحدها اعطا شده است. اگر شهردار یمجوز تجار ۴۰۰ وری شهر 17در محدوده  ،به طور مثال ی از شهردار  یکوچک هیافزود: در ناح

 از مشکالت حل خواهد شد.   یار یبس  دهیم،الزم را انجام    یرا به ما بدهد تا هماهنگ  یدشگر گر  ساتیتاس

 ردیقرار گ  ینیمورد بازب  یگردشگر   ساتیاخذ مجوز تاس  موانع*

رقم   شیعنوان کرد: تجربه نشان داده که افزا یخراسان رضو  یاستاندار یگذار  هیازسرما تیپرست،کارشناس دفتر جذب و حماوطن  ینشست، مهد این از یگریبخش د در

  ی و رانندگ ییمقررات راهنما ت یسبب رعا یتخلفات رانندگ مهیجر شیمختلف چندان مانع از کاهش تخلفات نشده است، چنان که افزا یدر حوزه ها رمجازیغ تیدر فعال میجرا

به میزان کافی را  تیفعال نیا سکیداد تا ر شنهادیپ دیرا با یو چه رقم خواهد بود ریتا چه حد امکان پذ رمجازیغ یواحدها  میرقم جرا شیکه افزا باید بپرسیم. لذا نمی شود

 افزایش دهد و مانع از فعالیت غیرمجاز گردد؟

بی رغبتی آن ها برای فعالیت زیر   لیو دال ستندین چرا به دنبال اخذ مجوز رمجازیغ یو اقامتگاه ها  یکرد که دفاتر خدمات مسافرت  یبررس دیاظهار کرد: به اعتقاد بنده، با یو

را در   یهاتیو تنب میجرا نیز ستند یمجوز ن افتیکه قادر به در ییواحدها یو برا  میموانع را برطرف کن ن یرابطه وجود دارد ا نیدر ا ی. اگر موانع خاصچتر قانون را احصاء نماییم

 .ابدیکاهش    شانیها  تیفعال  تا  میرینظر بگ

 در نظر گرفته شود   رمجازیغ  یاقامت  یاخذ مجوز توسط واحدها   یبرا   یالتیتسه*

از زائران   ییرای پذ یموجود برا  یها تیظرف یاز تمام دی کالنشهر مشهد، با ازیو ن یفعل تیاستان عنوان کرد: با توجه به وضع یدادگستر  ندهینما ن،یسروش ام رضایادامه، عل در

ساماندهی واحدهای غیرمجاز و هدایت آن ها در مسیر اخذ   .انجام بگیردبه اخذ پروانه آنها م ا الز واحدهای فاقد مجوز و یجهت سامانده زی ن یا ژهیو داتیو تمه میاستفاده کن

 مجوز، باید مورد تاکید مسئوالن امر باشد. 

نامه   نییبه آ دی با یگرفت، خاطرنشان کرد: نگاه جامع دهیافراد را ناد  نیتوان ا یکنند، لذا نم یم تیفعال رمجازیغ یهزار واحد اقامت 3در  یار یکار بس یرو ین نکهیبا اشاره به ا یو

واحدها    نیا یاخذ مجوز برا  یرا برا  یالتیتسه ،هینامه اول نییو با اصالح آ  باشندتحت کنترل و نظارت  رمجاز یغ یاقامت یتا واحدها  ردیگبصورت  یاقامت  یصدور مجوزات واحدها

 . رندیدر نظر بگ

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  دومین  موارد طرح شده و مصوبات
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه
صنایع ، معادن عدم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار درحوزه گردشگری ) ارائه دهنده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 

 (  12/11/1398/ص مورخ 3331/98طی نامه شماره و کشاورزی خراسان رضوی 

 عه ج.ا.اقانون احکام دائمی توس 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 8از       5           تعداد صفحه : 13/2/1399      : تاریخ جلسه 

تا  داشته باشیم رمجازیغاقامتی  یله واحدها ئبه مس ینگاه جامع تر دیافزود: با ،عمل می کندحوزه  نیخود را در ا فیو وظا فیتکالبه  ییقضا دستگاه نکهیا انیبا ب نیام سروش

را در آیین نامه ها و قوانین خود به عمل آورند تا نه  اصالحات الزم  وموجود را بسنجند  یها  زمیمکان دیبا متولی یحل و فصل شود. سازمان ها یا شهیمشکل به صورت ر نیا

 باب تخلف گشوده باشد و نه ظرفیت ها از دست بروند.  

  ۹۸عنوان کرد: در سال  ست،ین  قیدق رمجازی غ یاقامت یهزار واحدها3تعداد  نکهیا انیبا ب یاماکن عموم یامور اقامت، مسئول «رضا مظلوم دی س»نشست این از  یگر یبخش د در

 پلمپ شدند.   یواحد اقامت  1۴۰  یال  13۰حدود  

خواهد   شی مشکالت افزا نیا ی در سال جار ثامن است و احتماال یشهردار  بیدر طرح تخر میرا که ما نسبت به پلمپ آن اقدام کرد ییاز واحدها یار یخاطرنشان کرد: بس یو

 نیزم متیکه بر سر ق یاختالف لیشده اما به دل بیوجود دارند که اطراف آن ها تخر ییبعضا مسافرخانه ها ،یکمبود بودجه شهردار  لیبه دلو موجود  تی. با توجه به وضعافتی

 مشکل حل و فصل شود.   نیا  وثامن برگزار شود    یبا حضور شهردار   یونیسیکمتا    میاست. لذا منتظر هست  یمسائل به قوت خود باق  نی، ادارندثامن    یبا شهردار 

حال از آن جا   گذرد، یسال م 2۰مشهد حدود  یشهردار  یلیمناطق هستند، افزود: از طرح تفص نیا جمله باغ رضوان و ... از میمحله، نوغان و بافت قد لتپ نکهیا انیبا ب مظلوم

چرا که    رد،یگبصورت    یدنظریتجد  کلیت آن  نیدر ا  دیدهد، لذا با  یحوزه را نم  نیدر ا  رمجازیغ  یاقامت  ی واحدها   بیکفاف تخر  یاست و بودجه شهردار   میعظ  اریطرح بس  نیکه ا

 آن بسیار کُند و با دشواری پیش می رود.   یاجرا 

 کنندیم  ینینشعقب  ی رامونیپ  یهامطهر به محدوده از محدوده حرم   رمجازیغ  یاقامت  یواحدها*

هستند، عنوان   یدر محدوده حرم مطهر رضو رمجازیغ یاقامت یغالب واحدها نکهیمشهد با اشاره به ا ی شهردار یمعاونت اقتصاد  ییاجرا ریفرد، مد ییکامران کال دیادامه س در

کنند و مجوز موقت   یمراجعه م یفرهنگ راثیبه سازمان م ی،شهردارتوسط پلمپ د. آن ها اغلب بعد از در حوزه اقامت دارن طوالنی تیواحدها سابقه فعال بعضی از این کرد: 

 کند.  لیتعط  یکاربر  رییتغ  لیواحدها را به دل  نیتواند ا  ینم  یصورت شهردار   نیکه در ا  نمایند  یم  افتیدر

خود   یقانون فیطبق وظا یکنند. اگر چه شهردار یم ینیعقب نش یرامونی پ یبه محدوده ها  یاز محدوده حرم مطهر رضو  زرمجایغ یاقامت ی فرد خاطرنشان کرد: واحدها  ییکال

 است.   یکار شهردار   تیشود، مانع از فعال  یاعطا م  دهاواح   نیکه به ا  یموقت  هایآورد اما مجوز  یبه عمل م  یریآن ها جلوگ  تیواحدها از ادامه فعال  نیا  یکاربر  رییدر صورت تغ

از محل را   یسال بهره بردار  3۰واحدها سابقه مازاد بر  نیندارند اما اگر ا یمجوز تجار  رمجاز،یغ یاقامت یواحدها عمده مشهد افزود:  یشهردار یمعاونت اقتصاد  ییاجرا ریمد

توسط   آن ها یواحدها باال است و آزادساز  نیا متیلذا ق رد،یگ یکامل در نظر م  یتجار کیبه عنوان  شهیآنان حق کسب و پ یبرا یدادگستر یداشته باشند، کارشناس رسم

 . ستین  یکار آسان  یشهردار 

  ی ه آن ها تجارکنند و ما ب یمراجعه م  یکه به شهردار ییمهم به مثابه حکم قانون است، عمال واحدها نیرا دارد که ا یفرماندار  هیدییموقت تا یعنوان کرد: مصوبه تجار  یو

 شود.   یداده م  یاجازه بهره بردار  م،یکن  یموقت اعطا م

هستند و   گرید یها هیو اتحاد یاز ادارات گردشگر  ییمجوزها یواحدها دارا  نیآن است که ا لیکند، به دل یاعطا م یموقت که شهردار  یتجار  هایشد: مجوز ادآوریفرد  ییکال

 برخورد کرد.   یتوان با مسائل قهر   یاز موارد نم  یاریباشند. آن چه که مسلم است در بس  یم  اریسابقه بس  یدارا  نیهمچن

  ی و حقوق  یقیاعم از حق  یبه صراحت اشاره دارد که هر فرد  یقانون نظام صنف  2امور توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: ماده    ری ،مدیمشرف  نیاز نشست، حس  یگریبخش د  در

 . دجواز کسب باش  یدارا  دیشود که با  یمحسوب م  یکند، فرد صنف  تیفعال  یعیو توز  یخدمات  ،ید یتول  یها  تیاز فعال  یکیدر  

هنوز جواز کسب خود را    رانیاما هتل آپارتمان ها و مهمانپذ   قرار دارند  یفرهنگ  راثیند و تحت نظارت مه اخارج شد  یکرد: در حال حاضر هتل ها از شئون نظام صنف  حیتصر  یو

قانون در سازمان   نینظارت، کنترل و ... باشد که متاسفانه ا ملشا دیبا زین آن فی. تعرخاصی تدوین و تصویب شودخصوص قانون  نیدر ا دیکنند. لذا با یم افتیاز اصناف در

  یاطالع حوزه نیدر ا یفرهنگ راثیسازمان منظارتی  تیاز ظرف لیت دارند اما ما فعابازرس در حوزه نظارت اصناف  1۰۰شد: حدود  ادآوری یمشرفوجود ندارد. یفرهنگ راثیم

 تاکید داریم که ظرفیت های موجود در این بخش اگر به درستی مدیریت شود، در بخش بازرسی ها، نظارت های موثرتری رغم خواهد خورد. م.  یندار

در خصوص صدور پروانه کسب   دیکرد: همکاران حوزه اصناف با عنوانی در سخنانی خراسان رضو یحکومت  راتیاداره کل تعز یو مال یمنش، معاون ادار کتای دیام ان،یپا در

است و در چارچوب  اصناف  و اتاق  یفرهنگ راثیسازمان م نیخصوص اختالف نظر ب نیبرسند، چرا که در ا جهیبرگزار کنند و به نت یجلسه ا یگردشگر ساتیاز تاس یبرخ

 باید حل و فصل شود.   تعامل
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  دومین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 8از    6      تعداد صفحه : 13/2/1399     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف 

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات  دالیل اصالح  پیشنهاد اصالحی  متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

 توسعه قانون 7ماده  2تبصره  1

   جهانگردی و ایرانگردی صنعت

صدور یا تمدید هرگونه مجوز  -7ماده "

تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و  

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی  زیارتی و

عهده وزارت و نیز تعلیق یا لغو آن به

اسالمی است. کلیه دفاتر   فرهنگ و ارشاد

خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات 

متعلق به بخش   ایرانگردی و جهانگردی

و نهادهای انقالب اسالمی و دولتی، خصوصی

به  عمومی غیر دولتی موظف موسسات

های ابالغی  رعایت سیاستها و خط مشی

 مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند  وزارت

مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو  -1تبصره 

مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی 

 .راه و ترابری است وزارت

ی که  اشخاص حقیقی و حقوق کلیه -2تبصره 

ایجاد   اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس 

مسافرتی  سیاحتی و زیارتی ودفاتر خدمات

کنند موظفند حسب مورد نسبت  کرده و یا می 

تبصره  به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و 

صورت عدم اخذ یک آن اقدام نمایند و در

اه  جریمه نقدی از پنجمجوزهای یاد شده به 

میلیون  صد( ریال تا 50.000.000میلیون )

 ( ریال و تعطیل دایمی محل100.000.000)

 ".محکوم خواهند شد کار

انجام نظارت های الزم بر  

 7اجرای مندرجات ماده 

جرا موجب ضابطه مندی ا

وزه  فعالیت های ح

 گردشگری می شود 

 

  اصالح،  ایجاد، نامهآیین  23ماده  2

 گذارینرخ و  بندیدرجه تکمیل،

 بر نظارت و  گردشگری تاسیسات

 آنها

 

 

ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی :   23ماده 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند به تقاضای 

سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تاسیسات 

نامه عمل کنند و برخالف این آیین  گردشگری که

 همچنین تاسیسات غیر مجاز که به اسکان و 

 

مقرر شد پیرامون چگونگی 

و  1عدم تحقق اهداف تبصره 

آئین نامه نظر  23ماده  2

شهرداری و اداره اماکن و 

سایر مبادی ذیربط اخذ و در 

 جلسه بعدی مطرح گردد.

  



 

 وکشاورزی خراسان رضویاتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن 
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 8از    7      تعداد صفحه : 13/2/1399     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف 

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات  دالیل اصالح  پیشنهاد اصالحی  متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت   2

به   نمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبامی

 .نمایند سازمان اعالم 

جلوگیری از ادامه فعالیت  -1تبصره 

و غیر مجاز  تاسیسات گردشگری متخلف

باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص 

سازمان و در صورت لزوم همراه با الک و  

مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت 

  .باشد گیرد که حدود آن به اعالم سازمان می

درجه و تعطیل در موارد سلب  -2تبصره 

دایم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این  

ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل 

نسبت به محو نام و سایر عالیم و آثار واحد 

ها و مانند آن اقدام گردشگری از روی تابلو

 .نمایند 

   

قانون برنامه پنجساله    98ماده  3

ششم توسعه جمهوری اسالمی 

 نایرا

دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت  -الف

از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و 

تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام  

 :دهند

های مربوط به پژوهش، حفاظت و هزینه -1

مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در 

ربط آثار در های ذیفهرست آثار ملی و فهرست

حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه  اختیار و در

را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود  

تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط  

صنایع دستی و قانونی سازمان میراث فرهنگی، 

 .شودگردشگری هزینه می

تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و  -2

 مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای

های مالیاتی است و از شمول قانون نظام  معافیت 

 .صنفی مستثنی می باشد
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شماره و تاریخ  ردیف 
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 توضیحات:  3

قاون برنامه پنجساله   98ماده  2با توجه به تبصره 

 2ششم توسعه، ضروریست جهت رفع ابهامات با ماده 

نحوه "ای تحت عنوان قانون نظام صنفی، ارائه الیحه 

صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای 

ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات اشخاص 

به صراحت در متن قانون   "و واحدهای تحت پوشش

توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی به عنوان 

 .ای واحد لحاظ گرددماده 

با هدف رفع برداشت های صورت 

گرفته از تشخیص دستگاه های 

متولی صادرکننده مجوز  

مقررگردید از دو مرجع معاونت 

محترم حقوقی ریاست جمهوری و 

شورای عالی نظارت استعالم شود و 

پس از اخذ نظارت واصله مجدد  

 مطرح گردد. 

  

  اصالح،  ایجاد، نامهآیین  1بند ج ماده  4

 گذارینرخ و  بندیدرجه تکمیل،

 آنها بر نظارت و  گردشگری تاسیسات

 تعاریف: 

تاسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ  -ج

مجوزهای الزم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

  :نمایند به شرح زیر تاسیس یا فعالیت می 

 هتل، متل و مهمانپذیر 

 زایرسراها ها، آپارتمان مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل 

 مسافرها  خانه و

  سنتی  هایاقامتگاه  و گردی های بوماقامتگاه 

 مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری 

 های گردشگری ها و محوطه ها، اردوگاه مجتمع

های سالمت مراکز گردشگری سالمت از قبیل مجتمع

 درمانی و هتل بیمارستان تندرستی و آب 

های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و پارک ها و محیط

 عشایری 

 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی 

راهی  های منفرد بین واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری 

 موجود

های خدمات  تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع

 راهی رفاهی بین 

ها،  )ترمینال( فرودگاه  واحدهای پذیرایی واقع در پایانه 

 های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی ه پایان

 های مسافری مرزی کشورواحدهای پذیرایی واقع در پایانه 

 های سنتی خانهسفره 

 مناطق نمونه گردشگری 

 های سالمت دهکده 

 های خدمات مسافرتی و جهانگردی دفاتر یا شرکت 

مقرر گردید موضوع ابالغ ضوابط  

  11،  10،  8،  7،  6،  4ردیف های 

، بند ج   15،  14،  13،  12، 

تاسیسات گردشگری از طریق 

وزارتخانه مربوطه پیگیری شود و 

تا مادامیکه ضوابط ارزیابی و درجه 

بندی ابالغ نشود از صدور پروانه 

 بهره برداری اجتناب شود 

عدم ابالغ ضوابط مانع     

ها و نظارت های  پیش بینی

 الزم می گردد 

 

 


