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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

  رم دفتر معاونت محترم استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور به عنوان مدیر کل محت 20/08/98مورخ  11704/1/2357/1/3857طرح موضوع نامه شماره

  پیش روی توسعه گردشگری شهرستان نیشابورمشکالت  موانع و  پیرامون) به پیوست( جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 

  ائم به کمیسیون محترم گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان )بانضمام ضم 28/8/98ص  مورخ /2453/98طرح موضوعات نامه شماره

 یشررکتها  یو بهرره برردار   یسبر تأس یابالغ شده از وزارت بهداشت مبن یدنامه جد یینسالمت بخصوص آ یگردشگر یشرکتها یشرویپ یچالش هاپیوست (درخصوص 

 به گردشگران سالمت یدرمان یصیگر ارائه خدمات تشخ یلتسه

 سایر موارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  و یشابورن شهرستان گردشگری توسعه روی پیش مشکالت و موانع رضوی، خراسان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه جلسه یکمین و در سی

 .سالمت طرح و بررسی شد گردشگری های شرکت روی پیش های چالش

ر دجلسه، گفت:  خست اینرئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست با اشاره به مباحث پیرامون گردشگری خراسان رضوی به عنوان دستورکار ن علی اکبر لبافی،

ص ع به خصوموضو ت و اینهایی که در شهرستان های مختلف و یا مشهد داریم؛ قوانین موجود در حوزه گردشگری به عنوان یکی از موانع کسب و کار مطرح اسنشست

 اراضی اند.نموجود  در شهرستان نیشابور که دارای آثار ارزشمند تاریخی است، ملموس می باشد و فعاالن و معین های اقتصادی در این شهرستان از شرایط

شود و با رکز انجام میمخش در بی برای این های مربوط به حوزه میراث فرهنگی در شهرستان و استان، سیاستگذاروی افزود: به دلیل نبود انسجام الزم در تصمیم گیری

کاری در این هبه دنبال را یشابور،نهایی که برای اصالح این تصمیمات داشته ایم، نتیجه مطلوبی اتخاذ نشده است اما امروز به پیشنهاد فرمانداری شهرستان وجود تالش

 خصوص هستیم.

ستان انتظار این است که انسجامی در همه حوزه ها و بخشهای اقتصادی به وجود آید؛ موانع را شناسایی و برای لبافی اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی در ا

های متعددی برای اجرا در حوزه اقتصادی وجود دارد اما حتی در بحث صدور مجوزها نیز دچار مشکل هستیم و بخش خصوصی و حتی آن ها راهکاری ارائه دهیم. طرح
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 جرایی از این وضعیت گالیه مندند اما در مقابل، میراث فرهنگی به هر قیمتی مقاومت می کند. البته کسی مخالف حفظ شرایط موجود نیست امابرخی مسئوالن ا 

هزار میلیارد ری یککند. برای نمونه، همین حاال، در گناباد یک فعال اقتصادی حاضر به سرمایه گذاهای موجود کمک بسیاری به توسعه اقتصادی میاستفاده از ظرفیت

 رو است.ریالی در کنار یک قنات تاریخی این شهرستان است، اما با موانعی در این بخش روبه

رایط بال کنند و شل را دنکنند اگر به صورت بخشی مسائوی بر اهمیت همگرایی در شهرستان ها برای پیگیری مشکالت این بخش تاکید و تصریح کرد: برخی گمان می

گردشگری  ، موانع حوزهین جلسهاهایی را ایجاد می کند. امروز و در حوزه فعالیت خود اصالح یا حفظ کنند، کافی خواهد بود. این رویه برای مردم زیان را صرفا در

درخواست  کنیم. البته پیگیری شهرستان نیشابور را مرور خواهیم کرد و می کوشیم تا در حد امکان، موانع و مشکالت موجود را در چارچوب تفاهماتی در سطح استانی

 جدی ما از متولیان امر،  تفویض اختیارات به استان خواهد بود.

 ضوابط میراث فرهنگی مانع سرمایه گذاری در نیشابور است*

 در عرصه پتانسیل باال ستانی باشهرقرار گرفت. او گفت: نیشابور  شابورین یفرماندار یامور عمران یاکرم مومن نژاد، سرپرست معاونت هماهنگسپس تریبون در اختیار 

ین لی خوبی در اقبال خیصنایع دستی و گردشگری است. طی سال های اخیر، توانسته ایم در بحث بوم گردی رتبه خوبی را در استان کسب کنیم و هنوز هم با است

ی نیز حث صنایع دستبشت. در شتغالزایی خوبی را به دنبال خواهد داحوزه مواجهیم چنانکه طرح های قابل توجهی با سرمایه گذاری مطلوبی در حال ارائه است که ا

 توانسته ایم به خوبی پیش برویم اما مشکل اصلی ما در بخش ضوابط میراث فرهنگی است.

راث فرهنگی ان از سوی میشهرست در های این آثاروی افزود: وجود آثار تاریخی در نیشابور ظرفیت بزرگی به شمار می آید و ما خواستار تسهیل امور برای توسعه سایت

ر مناطق مایه گذاری دمروز سراهستیم اما سرمایه گذاران دست روی هر قسمت از این ظرفیت ها می گذارند؛ با موانع ناشی از ضوابط میراث فرهنگی مواجه می شوند. 

 یم.دارای جاذبه گردشگری اتفاق می افتد اما در این زمینه با محدودیت بسیاری مواجه هست

دیم که وه بر آن شاهست. عالمومن نژاد تصریح کرد: امسال پروژه ای صد میلیاردی با توضیحی مبنی بر اینکه طرح در منطقه توسعه گردشگری قرار دارد، رد شده ا

 های ما نیز در این زمینه به مشکل دچار هستند.منطقه باغرود قفل شده است و امکان سرمایه گذاری وجود ندارد و معین

گردی، دیگر امیدی به همکاری میراث فرهنگی بهرام ابراهیم زاده، معین روستای سوقند نیشابور نیز گفت: ما در این روستا، به رغم پتانسیل های خوب گردشگری و بوم
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ن ها بیش از هزار متر مربع را در محدوده دهد. آنداریم. میراث فرهنگی حتی در بازسازی دیوار تخریب شده یک دامداری دخالت می کند و اجازه فعالیت به ما نمی 

 ند.حریم میراث اعالم کرده اند. همچنین سه طرح نیمه کاره در همان گام نخست قفل شده اند، به این بهانه که در حریم اثری تاریخی قرار دار

و جاذبه  تفریحی هاین دژ منطق دارد که مسدود شده، اظهار کرد: احمد کمیلی پور، نماینده معین زبرخان نیز با بیان اینکه در حصار زبرخان یک دژ زیرزمینی وجود

اد سودجو در ام دهیم. افرنجا انجخوبی برای گردشگری است اما میراث فرهنگی نه خود اقدامی برای این موضوع انجام می دهد و نه به ما اجازه می دهند تا کاری در آ

 میراث فرهنگی هستیم.آن منطقه در حال حفاری هستند و ما خواستار همکاری 

 علی رغم تفویض اختیار استانی، شهرستان ها به رسمیت شناخته نمی شوند*

ا به رسمیت ههرستان شمهدی وطن پرست، کارشناس و نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: علی رغم تفویض اختیارات استانی، هنوز 

ستعالم اتگاه استانی رد و دسرا می توان در عملکرد معاونت میراث فرهنگی مشاهده کرد. در حال حاضر صدور مجوز صورت می گی شناخته نمی شوند و نمونه این روند

 دهنده می گویند که پاسخ اداره شهرستانی را به رسمیت نمی شناسیم و به همین دلیل پروژه به مرحله اجرا نمی رسد.

ه تهران را عکاس موضوع بستور اندعدادی از پروژه هایی که در استان قفل شده، مربوط به میراث فرهنگی هستند و استاندار وی افزود: بررسی های ما نشان م دهد که ت

 داده است.

ار به استاندطه نیز مین واسکارشناس استانداری خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی که ذیل مثلث توسعه اقتصادی منعقد شده، به موضوعی ملی تبدیل گردیده و به ه

انجام گرفته ذیل این طرح، مربوط  درصد سرمایه گذاری های 40تا  30دستگاه های متولی دستور داده است تا زمان بهره برداری پای کار باشند. از سوی دیگر، بالغ بر 

 به حوزه میراث فرهنگی است.

مرکز بوم  9هم اکنون   نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، گفت: شابوریشهرستان ن یو گردشگر یدست عیصنا ی،فرهنگ راثیاداره م یمسئول گردشگر یسعادت سهینف

عضی از اها هستیم. بران، در همه روستاقامتگاه بوم گردی دیگر نیز در آینده فعال خواهند شد. در این زمینه آماده همکاری با سرمایه گذا 6گردی در نیشابور فعالند و 

 به حفظ حریم تاریخی و همچنین براساس نص قانون انجام می گیرد. ممانعت ها، به واسطه نگرانی نسبت

 ضوابط میراث فرهنگی در سراسر کشور سخت است*
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ث پروژه، ان احدامزاو گفت: در  ی استان قرار گرفت.و گردشگر یدست عیصنا در ادامه تریبون در اختیار احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 

گی در کل ط میراث فرهنانه ضوابباید مشخص شود که پروژه مذکور در حریم آثار تاریخی هست یا خیر و استعالم های الزم نیز برای این منظور اخذ شود. متاسفابتدا 

 کشور سخت است.

یجاد کرده ای مشکل ی محدوده حریم رضووی درخصوص پروژه های ساخته شده در اطراف حرم رضوی گفت: برای آن منطقه هم طرحی ابالغ شده که برای پروژه ها

 است و پروژه های سرمایه گذاری گردشگری درجه دو و سه حرم رضوی دچار چالش هایی هستند.

انی داریم راوی و تاریخی فباستان دیناری ادامه داد: در نیشابور که خوشبختانه به عنوان منطقه نمونه بین المللی گردشگری مصوب شده و باید حمایت شود، محوطه های

مچنین هعاونان وی و و یا م که نقطه قوت این شهرستان محسوب می شوندظرفیت تاریخی این شهرستان، این اقتضاء را ایجاد می کند تا جلسه ویژه ای با حضور وزیر

 وط به شهرستان نیشابور است.فرهنگی استان مربمیلیارد تومان از اعتبارات میراث  40استاندار و مقامات متولی استانی برای حل مشکالت آن برگزار کنیم. حدود 

روژه هایی باشد و با پ هنگی میوی خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری، تاکید ما بر تسهیلگری است اما تشخیص ایجاد پروژه در حوزه گردشگری بر عهده میراث فر

 ره خانه سنتی در اراضی کشاورزی را نمی پذیریم.که مطابقت با محیط ندارند، موافقت نمی کنیم. به طور مثال؛ ساخت یک سف

رای سایر قه است. بدر قالب آن انجمن یک راهکارها برای حل مشکالت آن منط« زبرخان»دیناری اظهار کرد: تشکیل یک انجمن و کمک به حفظ محوطه تاریخی 

 یت بیشتری، در سطح ملی بررسی گردد.مشکالت نیز باید جلسات تخصصی با حضور مقامات کشوری برگزار شود و موضوع با حساس

 مسئوالن ما گاهی ریسک پذیر نیستند *

اکید کرد و هنگی استان تیراث فرعلی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین رابطه بر لزوم انعطاف پذیری و همراهی بیشتر اداره کل م

ه به کما آن مدیری ت است اهمین امر باعث می شود تا کمتر برای گره گشایی همت کنند. پاسخ منفی دادن بسیار راح گفت: مسئوالن ما گاهی ریسک پذیر نیستند و

 جویی، قدم بردارد، موفق خواهد بود.رغم موانع موجود، برای چاره

 یی کنند.ان اجرا، اختیارات تفویضی را در استوی افزود: از مسئوالن استان تقاضا داریم تا جرات و جسارت داشته باشند و با پرهیز از موازی کاری

ببینیم علت  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده پیرامون دستور کار نخست این جلسه گفت: باید
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ظور می توان یک کمیته استانی ایجاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط مربوط به عدم اجرای مصوبات در حوزه گردشگری استان چه بوده است؟ عالوه بر آن، برای این من 

 ارد، احصاء نماید.حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را با شرایط موجود تطبیق دهد و مقرراتی که مربوط به چند سال پیش بوده اند و امروز کارآمدی الزم را ند

آن  ا برای اصالحرین، پیشنهادات الزم تواند به این حوزه ورود کرده و این مسائل را بررسی کند و ضمن به روزرسانی قوان نیز می 12وی ادامه داد: کمیته بند )ب( ماده 

م نامه هایی ب تفاهآنها در قال ود؛ زیرافرهنگی شهرستان خواهد ب -ها ارائه دهد. اما سومین اقدام ما، ارجاع این بحث )به جز دو بند آن( به ارکان مثلث توسعه اقتصادی 

ر تفویض اختیا یری بحثکه امضا کرده اند، مسئول تسهیل و پیگیری امور و برطرف ساختن موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری هستند. گام مهم دیگر ما، پیگ

 شهرستانی و استانی خواهد بود. این موارد در چارچوب مصوبات این دبیرخانه به ثبت رسیده و پیگیری خواهند شد.

 چالش های پیش روی گردشگری سالمت استان*

ورد المت، مسدر دستور کار دوم این جلسه، دغدغه های کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در خصوص چالش های پیش روی شرکت های فعال در حوزه گردشگری 

 بحث قرار گرفت.

 6مت است. گری سالگردشگری سالمت هم اکنون زیرنظر دبیرخانه گردش حسین نیکونام، رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سالمت استان در این خصوص گفت: حوزه

فی و حاظ تداخل صنعددی را به لبه ما ابالغ شد که نقدهای زیادی بر آن وجود دارد و موارد مت گران سالمت در جذب گردشگر لیعملکرد تسهنامه  وهیشماه پیش  7یا 

 امنیتی ایجاد کرده بود.

ر و ماده حیط کسب و کاممستمر  ار کرد: آیا نظر بخش خصوصی دخیل در این زمینه دریافت شده است؟ طبق آیین مواد دو و سه قانون بهبودلبافی نیز در این باره اظه

 قانون رفع موانع تولید، برای دستورالعمل هایی که صادر می شوند باید نظر بخش خصوصی فعال در آن حوزه، اخذ شده باشد. 60

 حوزه گردشگری سالمت استوظیفه دولت تسهیل در *

کمک به  در ادامه محمد اسماعیل خیامی، مسئول گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: وظیفه دولت و بخش خصوصی،

ل داده ایم که اعضای موثری در بخش توسعه گردشگری سالمت در کشور و ساماندهی ظرفیت های آن است. در خراسان رضوی، کمیته گردشگری سالمت را تشکی

رداری شرکت های دولتی و خصوصی در عضویت آن دارند و مصوبات خوبی در این راستا اخذ شده و در حال اجراست. اما در این میان، آیین نامه تاسیس و بهره ب
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باید مجوز خود را از این وزارتخانه اخذ کنند و از طرفی، این تسهیلگر حوزه گردشگری سالمت از سوی وزارت بهداشت صادر شد که طبق آن، شرکت های تسهیلگر  

مدارک پزشکی داشته  مجوزها تنها به شرکت های حقوقی داده می شود. در واقع، شرایط به گونه ای است که مجوز را به هر شرکتی که یکی از اعضای هیئت مدیره اش

های گردشگری در این زمینه ورود کرده اند در حالیکه ممکن است صالحیت کافی را برای این مهم نداشته باشد، می دهند. در این میان و از سال گذشته، برخی آژانس 

 باشند و این رویه برای ما نگرانی هایی را رقم زده است.

رد؟ آیا ین را می پذیزشکی اپگاه علوم لبافی در واکنش به نکات مطرح شده، به طرح چند سوال اساسی پرداخت و گفت: آیا شرکت ها در این زمینه محق هستند و دانش

 نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر در حوزه گردشگری، برای دستورالعمل صادره اخذ شده است؟

 سال 6ارگان، طی  3مجوز از  4*

ی دو جهانگر ییواسافرت هات مانجمن دفاتر خدمبهروز مهینی جعفرآبادی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سواالت مطرح شده، عنوان کرد: دغدغه 

گری به ظرفیت باالی گردش مجوز مختلف از سه ارگان متفاوت اخذ کرده اند. در استان ما نیز با توجه 4سال اخیر  6این است که فعاالن گردشگری سالمت در طی 

 ردشگری سالمتگر حوزه دارند. امروز بیشترین حجم فعالیت سالمت، کارگروهی ویژه تشکیل شده و سازمان ها و ارگان های مختلف در شورای راهبری آن عضویت د

سالمت و در  گروه گردشگریدر کار مربوط به این شرکت ها است پس اگر شیوه نامه مذکور با روند فعالیت این شرکت ها منافات دارد، باید اعالم شود. این موضوع باید

 سطح استانمان پیگیری شود.

گری سالمت وی در گردشاستانداری خراسان رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: سهم خراسان رضزائران  یامور رفاه یهماهنگسرپرست اداره کل ی، احمد قربان

رجحیت ار منافع ملی بگروهی  کامال برجسته و جایگاه استان ما در این زمینه مشخص است. اگر شرایط به گونه ای است که با اجرای این شیوه نامه، منافع جمعی و

 ی پذیرد.متاثیر  ده می شود، الزم است تا از سوی اتاق پیگیری الزم انجام و گام های اصالحی برداشته شود چرا که استان ما مشخصا از این موضوعدا

و  ییافرت هوات مسدماخدفاتر ی استان نیز تریبون را در اختیار گرفت و گفت: و گردشگر یدست عیصنا دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی،

وافق این دو تت خالف ی، طبق توافق نامه وزارتخانه های میراث فرهنگی و بهداشت، در عرصه گردشگری سالمت نقش تسهیلگری دارند اما اگر قرار اسجهانگرد

 وزارتخانه، مجموعه های تسهیلگر دیگری نیز ایجاد شود، به معنای موازی کاری و تناقض است.
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ر حوزه ه اند و نه دعال بودفموضوع باید از سوی شورای گفتگو پیگیری شود. کسانی که در خصوص این شیوه نامه نظر داده اند در حوزه پزشکی  وی تاکید کرد: این 

 .نامه مذکور باید لغو شودگردشگری. در نتیجه ابالغ چنین شیوه نامه ای که توافق دو وزارت را عمال رد می کند، صحیح نیست و شیوه

است شرکت  ه و اگر قرارصادر شد همین رابطه، احمد ولی زاده رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان ابراز کرد: مجوزهایی موازی با مجوزهای دو وزارتخانهاما در 

 های تسهیلگر وارد کار شوند، مشکالتی بروز خواهد کرد.

ن حوزه خانه برای ایو وزارتدر پشت تریبون قرار گرفت و ابراز کرد: تفاهم نامه ای بین لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگ

ن نشست، در رح شده در ایباحث مطممنعقد شده اما یک وزارتخانه با اعالم شیوه نامه ای، تفاهم مذکور را نقض کرده و استان ها به چالش دچار کرده است. به استناد 

 ی آوریم.را به عمل م ری الزممه دو وزارتخانه در استان تاکید خواهیم کرد و در گام بعدی از سوی شورای گفتگو در این زمینه پیگیوهله اول بر اجرای توافق نا

وانیم برای بت واهد شد تاخستخراج وی ادامه داد: البته به موازات پیگیری های انجام شده، شیوه نامه مذکور در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مطرح و نواقص آن ا

اشته دت عدیده ای ری مشکالحذف این بحث، گام های بعدی را برداریم. این اقدامات موضوع را تا حدی حل می کند؛ همان طور که در گذشته نیز در حوزه موازی کا

 ایم که با مساعدت دستگاه های استان برخی از آن ها از طریق شورای گفتگو مرتفع شد.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

در حوزه  نع جدیبا عنایت به گزارش مفصل معاون محترم فرمانداری شهرستان نیشابور و معین های اقتصادی پیرامون وجود موا

  سفند نود دودر اکه  ضوابط عرصه حریم شهر کهن نیشابور بازنگری سرمایه گذاری با طرح مباحث آثار تاریخی و فرهنگی، و ضرورت 

ین راضی ااتصویب گردیده است و عدم تصویب طرح جامع گردشگری شهرستان و طرح جامع محور گردشگری باغرودو بالتکلیفی 

 رر گردید:د و مقمحور و همچنین چگونگی اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به حوزه سرمایه گذاری معین های اقتصادی پیشنها

 مصوبات از طریق دفتر جذب استانداری پیگیری گردددالئل عدم اجرای  -1

موضوع بررسی تمامی ضوابط و مقررات حوزه گردشگری و میراٍث فرهنگی به کمیسیون گردشگری اتاق ارجاع گردیده تا در  -2

دفتر محترم جذب 

استانداری، کمیسیون 

گردشگری، دبیرخانه 

 شورا،

 بیست روز
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 قالب  قوانین و مقررات مخل کسب کار بررسی و پیشنهادات اصالحی ظرف بیست روز به دبیرخانه شورا ارائه گردد 

ضالع ارات اات مربوط به حوزه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی جهت حل و فصل به شهرستان با استفاده از اختیموضوع -3

 محترم مثلث اقتصادی فرهنگی ارجاع گردد.

 ضرورت پیشنهادات تفویض اختیلرات استانی پیگیری شود -4

2 

بهداشت  سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با وزارت 24/02/98نظر به اینکه حسب توافق نامه مورخ

جهت  رخارجهدرمان صدور مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سالمت ،و معرفی شرکتهای مورد تایید برای معرفی به وزارت امو

امه در تفاهمن فرهنگی و گردشگری است، اما اخیرا وزارت بهداشت برخالفاخذ ویزای درمانی از وظایف قانونی وزارت میراث 

ید لذا ی نمایماقدامی جهت تشکیل شرکت های تسهیل گر به منظور مجوز های جدید نموده است که این امر مشکالتی را ایجاد 

 مقرر می گردد 

 موضوع چگونگی اخذ نظر بخش خصوصی از وزارتخانه ذیربط دنبال شود  -1

 مایدنن گردشگری اتاق نسبت به بررسی دستوالعمل موضوع شیونامه اقدام و پیشنهادات اصالحی ارائه کمیسیو -2

 از طریق شورای گفت گو تا انجام اصالحات بر اجرای توافق نامه قبلی تاکید شود -3

دبیرخانه شورا،  کمیسیون 

 گردشگری

 بیست روز

 
 

 


