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 دستورکار جلسه: 
 اهداف و برنامه های کمیسیون گردشگری در دوره نهم صویبت 

 تعیین کمیته های کمیسیون گردشگری 

 پرداختن به مشکالت حوزه گردشگری 

 طرح اخبار و اطالعات گردشگری 

 

است جناب آقای شافعی، ریبا حضور  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یو خدمات اتاق بازرگان یگردشگر ونیسیجلسه کم دومین

قای آدر ابتدای جلسه  برگزار شد.اتاق مشهد  ساختمان مرکزیدر  ،یاز صاحبنظران صنعت گردشگر یجمعمحترم اتاق بازرگانی ایران و 

 گردشگری پرداختند که عبارتند از: علیزاده قناد به بیان اهداف مصوب کمیسیون 

 یستگاه هابه د یدر مورد مسائل مرتبط با حوزه گردشگر یریگ یمو تصم یساز یمتصم یندو مشارکت در فرآ یارائه نظرات مشورت -1

 مرتبط

 کشور یبازرگان یاتاق ها یگردشگر یها ونیسیبا کمی تعامل و همکار ءارتقا -2

 (یجذب و ورود گردشگران خارج یابی،در استان )بازار یبازار هدف گردشگر یتوضع یبررس -3

 ی و بازاریابی کشورهای هدف گردشگریتجار یها اتیه رشیبرنامه اعزام و پذ نیتدو -4

 مرتبط یحوزه ها یلبه مسا یدگیو رس ییبه منظور شناسا یتخصص یها یتهکم یلتشک -5

  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یارتباط مستمر با شورا -6

 یبا هدف رفع ابهامات و توسعه بازار گردشگر یحوزه گردشگر قوانین و ها نامه یینآ یو گردآور ییشناسا -7

ایشان از تشکیل سه کمیته ذیل ساختار این کمیسیون برای پیگیری مشکالت و دغدغه های فعاالن عرصه گردشگری خبر داد و گفت: 

 ینا «کمیته گردشگری سالمت»وط به گردشگری در استان تشکیل شده، در ارتباط با آموزش و سمینارهای مرب «کمیته آموزش و پژوهش»

سالمت کشور است و با توجه به وجود پزشکان حاذق،  یگردشگر یاز قطب ها یکیخواهد کرد چرا که مشهد  یگیریحوزه مهم را پ

است و  ارزآور یاربس یحوزه گردشگر ینحوزه داشته باشد. ا ینتواند رتبه اول را در ا یم یار،بس یها و امکانات مطلوب و هتل هایمارستانب

تواند یکه م است «یگردشگر و توسعه یگذار یهسرما» یته،کم ین. اما سومیردصورت بگ یا یژهبه آن توجه و یددارد و با راهبه هم ینیکارآفر

 کمک کند. یگردشگر یها یرساختز یتگذاران و تقو یهبه جذب سرما

 ییامشکل شناس ینکه به عمل آمده چند ییها یمشهد اشاره کرد: با بررس یاقامت یاز سخنانش به مشکالت واحدها یگریدر بخش د یو

ت. کرده اس یجادرا ا یمشکالت یاقامت یواحدها یهمه صنوف است، برا یبانگیربر ارزش افزوده که گر یاتمال ینکهشده است؛ نخست ا

 یکسان یبرا یاقامت یصدور مجوز ساخت واحدها ،کند یواحدها صادر م یبرا یشهردارکه  ینیسنگ یها ینهقبوض عوارض و هز ینهمچن

 یسرازائر ی،دولت یدر قالب مهمانسرا یدولت یتوسط نهادها یاقامت یواحدها یهرو یب یتساخت و فعالتخصص ندارند،  ینهزم ینکه در ا
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سافران م یرشزوارکش ها و پذ یرقانونیغ یتو فعال یرمجازغ یروزافزون خانه مسافرها یتفعال،  زائرسر، زائرشهر و ... ینیهحس یمت،ارزان ق 

 .عرصه را افزون کرده است ینفعاالن ا یچالش هادر مشهد  ینوروز در مدارس و عدم وجود طرح جامع گردشگر یامدر ا

کالت توان به عنوان مشاس و مالیات ارزش افزوده را میدر حوزه دفاتر خدمات مسافرتی نیز مشکالت تأیید دفاتر مالی، حوزه مالیات علی الر

 اصلی نام برد.

از  یستتور جذب یبرا ی: فرهنگسازتاکید کردو  ه شدجذب گردشگر پرداخت یبرا یشنهاداتیبه ارائه پ آقای علیزاده از سخنان یگریبخش د

ا، هدر سفارت  یفرهنگ یها یزنرا یبرا یبه گردشگران، ساختارساز یزاو ینقاط جهان و اعطا یکشورمان در اقص یها یکنسولگر یسو

 سالمت در یزنرا رو استقرا یخدمات کنسول یزم یجادا ،یاقتصاد یزنهایرا یقاز طر یاران خارجذگیهدر امور سرما یلتسه یساختارساز

فعال  یبه شرکت ها یمتارزان ق یالتتسه یگردشگران و اعطا یمهدرست قانون ب یاجرا ی،در کشور هدف گردشگر یرانا یسفارتخانه ها

 .ماست یشنهاداتحوزه از جمله پ یندر ا

در که  دهدیجدول نشان م ینزد و گفت: ا یرانبه ا یبه جدول ورود گردشگران خارج یاتاق مشهد در ادامه نقب یگردشگر یسیونکم رئیس

ما را دارد؛  یکشور رتبه نخست گردشگران خارج ینو ا آمدند یرانهزار گردشگر از عراق به ا 263و  یلیونم یک پنج ماه ابتدایی سال گذشته،

 .قرار دارند یبعد یهزار نفر در رتبه ها 334با  یههزار و ترک 444 باهزار مسافر، افغانستان  616با  یجانآذربا یتبه بعد جمهورردر 

درصد کاهش  22، 66نسبت به مدت مشابه در سال  67دهد که پنج ماهه نخست سال  یمنشان  ییاروپا یآمار ورود گردشگران از کشورها

 ،یکاقاره آمر یقا،مناطق آفر نسبت به اندبه کشورمان سفر کرده 2417تا  2413اروپایی که بین سالهای  گردشگراندر عین حال  داشته است.

ج سال نشان پن یننوسان را درطول ا ینهستند و نرخ ورود آنها به کشور کمتر ی، گردشگران وفادارتریانوسیهو اق یشرق یایآس یا،آسجنوب

به کشورمان را  یورود المللیینگردشگران ب یررشد چشمگ توانیم یراحت به UNWTOآمار ارائه شده از سوی سازمان  یبا بررس .دهدیم

 سال باشد. ینادر  یاتوافق هسته یامضا تواندیمشاهده کرد که علت آن م 2415در سال 

نسبت به مدت  69همچنین تابستان  .درصد رسیده است 63درصد اشغال به  57از  یماهه اول سال جار 6کشور در  یدرصد اشغال هتل ها

، 37با  یببه ترت یشک یرهسمنان، البرز و جز یاستان ها 69واحد افزایش یافته است. در نوروز سال  9مشابه پارسال درصد اشغال هتل ها 

اشغال هتل  یب( داشته اند. ضر1367) با مدت مشابه سال گذشته یسههتل ها را در مقا شغالا یبضر یشافزا یزانم یشتریندرصد ب24و  21

 .یملحاظ در رتبه چهارم کشور قرار گرفت ینداشت و از ا یشدرصد افزا15نوروز امسال  یامدر ا یزن یخراسان رضو یها

 یزانمدت، م یناما در هم یمرا شاهد بود به کشور یحضور گردشگران خارج یدرصد 44رشد  یاول سال جار متذکر شد: در سه ماهه وی

 .است یافتهدرصد کاهش  6552 یرانیخروج مسافران ا

ایشان در ادامه روسای هر یک از کمیته های تخصصی کمیسیون را معرفی کردند بدین صورت که اقای ابراهیم محرابی مسئولیت کمیته 

ی و توسعه گذارآموزش و پژوهش، آقای ناصر غفران مسئولیت کمیته گردشگری سالمت و آقای فریدالدین عطار مسئولیت کمیته سرمایه

 گردشگری را بعهده گرفتند.
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که  یردشگر: از سند جامع گندگفت ایشاناستان قرار گرفت.  یدفاتر مسافرت یانجمن صنف یسزاده، رئ یول یدسع یاردر اخت یبونادامه، تر در 

 ینا یدر مقام پارلمان بخش خصوص یاتاق بازرگان یدواریماز مشکالت ماست که ام یکی ینو ا یستن یابالغ شود، خبر 66قرار بوده از سال 

 .کند یریگیموضوع را پ

 یهاستاز درخوا یکیکه تاکنون حل نشده است.  یمدار یدر استان اظهار کرد: ما مسائل و مشکالت یآژانس مسافرت 544 یتبا اشاره به فعال وی

 .ها استآژانس یاانجمن حرفه یلبه استان ها تا زمان تشک یاراتاخت یضما، تفو

ه ب یاتیشده و ماموران مال یفمتفاوت تعر ضریب دو در یک جدول بر ارزش افزوده یاتمالدر بحث آن است که  یگرادامه داد: مشکل د وی

ال که ممکن است ما اص یشود درحال یاز سود اخذ شود اما از ابتدا از دفاتر اخذ م یدبا یاتنوع مال ینکنند. ایا رجوع مبه آن ه یا یقهطور سل

 کنند.تعداد دستگاههای ناظر بر دفاتر مسافرتی زیاد است و هر یک به گونه ای عمل می .شیمنداشته با یسود

را در استان  یگردشگر یاشاره و اظهار کرد: سال گذشته قطارها یگردشگر یقطارها ینرخ گذار یبه مشکل انجمن ها با راه آهن برا وی

بتوانند  در طول سال بگذارند تا آژانسها یکند و بهتر است نرخ ثابت یم یینتع یرها را متغ یمتشرکت رجا به ما قطار داد اما راه آهن ق یم؛داشت

 .الزم را داشته باشند یزیر مهبرنا

آمدها  رفت و یاد،ها و عمر ز ینههز یلناوگان به دل ینانتقاد کرد و افزود: ا یزن ییدر ناوگان حمل و نقل هوا یرساختیت ززاده از معضال ولی

راهم ها ف یرساختو ز یمندار یحوزه حمل و نقل یندر ا یگردشگر یبرا یمناسب یهایسسرو یزن یارا دچار مشکل کرده است؛ در بحث جاده

 .یستن

درصد کشور ما جوان  45صنعت اظهار کرد:  یندر ا یرانا یگاهبا اشاره به جا یزن رئیس پروژه گردشگری و سالمت طرقبه یری،دل روینپخانم 

 نعتص یتاده از ظرفاستف یرا برا یمطلوب یطاما دولت نتوانسته شرا یریمبهره بگ ییصنعت در بحث اشتغالزا یناز ا یمتوان یم یاست و به خوب

ردشگر نخست در جذب گ یبهره مندند اما رتبه ها ینفت یعمثل ما از صنا ینکهبا وجود ا ینقطر، امارات و بحرامریکا، فراهم کند.  یگردشگر

 .دارند یاررا در اخت

 ییلزاغااشت ی،گذار یهسرما یزانبه م یاشاره ا ها،ی توسعه و سیاستاز برنامه ها یک یچمجلس اعالم کرده در ه یافزود: مرکز پژوهش ها وی

 ییاشتغالزا نهیحوزه در زم یناز منافع ا یبه اندازه کاف یمدارد نتوانسته ا یانهگرا یلنشده و چون دولت نگاه تقل یاز حوزه گردشگر ییو درآمدزا

 .یممند شو بهره یگذار یهو سرما

و  یفناور یها یرساخترا دارد، در ز 63رتبه  یگردشگر یریدهد که کشور ما در شاخص رقابت پذ ینشان م یشد: آمار جهان یادآور دلیری

 یگذار یهسرما یآماده بودن فضا برا ینه، در زم 97رتبه  یمنیو ا یت، در موضوع امن145و بازار کار رتبه  ی، در منابع انسان64اطالعات رتبه 

 را مدنظر قرار دهیم.رتبه ها  ینا یدبا یگردر حوزه گردش یرانا یتبهبود وضع یرا داراست و برا 76رتبه  یزو در حوزه بهداشت ن 76رتبه 

)درصد اصلی درآمد در بحث گردشگری مربوط به گردشگری  یداخل یگردشگر گذاری یتعدم اولو ی،از نداشتن نقشه جامع گردشگر وی

گردشگری، انواع تمرکز به مقاصد خاص و بی توجهی به همه ظرفیت های  ،درصد را به خود اختصاص داده است( 74داخلی است که بیش از 
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، توجه ناکافی به ظرفیت درآمدی جامعه، فقدان نظام آماری دقیق و قابل اعتماد در ایران مختلف عدم برنامه ریزی سفر برای دهک های 

حوزه  مشکالت یو ... به عنوان برخ یرانا سیاحتی یجاذبه ها ینهمناسب در زم یغعدم تبل ،بازارهای گردشگری کشورهای همسایه و منطقه

 یعصنا ینا اتجهان در حوزه صادر 36اما رتبه  یمهست یدست یعجهان به لحاظ تنوع در صنا یدکنندهتول یننام برد و گفت: ما سوم یگردشگر

ا کشور م یبرا یفوق العاده ا ییشد اشتغالزا یم یدست یعشود، از صنا یم یخودروساز یعکه از صنا یتی. اگر ده درصد از حمایمرا دار

 .توانست به همراه داشته باشدیم

 عتصنعنوان کرد: بانک مرکزی سوی منتشر شده از  با اشاره به آمار یزسالمت ن یدر حوزه گردشگر یسیونکم یندهنما غفران،آقای 

 میلیارد دالر در حوزه سالمت 2تا  155نقش داشته است که از این میزان دالر در تولید ناخالص داخلی  یلیاردم 1159 در سال گذشته یگردشگر

 کنیم، اتاق باید در کنار کلیه فعاالن صنعت گردشگری بتواند تولید خدمتای در حوزه گردشگری سالمت ایجاد . اگر بخواهیم بسته بوده است

 امکان ایجاد رایزن سالمت در کنسولگری ها فراهم شود. و کند

 یگذار یاستو س یشده و آماده همراه یسسالمت در استان تاس یگردشگر یانجمن حرفه ا یناول یفرهنگ یراثادامه داد: به همت م وی

 یانمتول میاست که بتوان ینا که در کمیسیون ایجاد شده سالمت یگردشگر یتهکمدغدغه است.  یصنعت گردشگر یها یرساختز یدر تمام

با یک هدف منسجم و راهبری ساختار مناسب بتوانیم فضایی را و  یمگرد آور یزم یک دورسالمت هستند را  یکه در حوزه گردشگر یمتفاوت

 سیونیاست که در کم ینما ا ی. تقاضارسد یک خدمت مثبت و مفید باشدگردشگر سالمت میایجاد کنیم که عمال خدمتی که به دست 

 .باشد یتمحور یسالمت مشهد دارا یگردشگر یتهکم یران،ا اتاق یگردشگر

علی رغم برخی کارشکنی ها، تالش های بسیار زیادی جهت اظهار کرد:  یزسالمت استان ن یگردشگر یانجمن حرفه ا یسرئ نیکونامآقای 

 افتد؛یسالمت کشور در مشهد اتفاق م یدرصد حجم گردشگر 54به  یکنزدثبت انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان انجام گرفت. 

بیمارستان دارای  14 مرکز جراحی محدود، 24بیش از  ،پوست و مو ینیککل 24از  یشب، کپزش 1444افزون بر  یدر،لمترجم و  2444از  یشب

IPD  د. یتندر حال فعال ینهزم ینسالمت در استان در ا یشرکت گردشگر 34و 

 .داشته باشند یشتریب یهماهنگ یو دولت یامر، بخش خصوص ینا یشتراست که در جهت توسعه هر چه ب ینما ا یتقاضا

عدم تعادلی بین هزینه ها و درآمدها در واحدهای اقامتی وجود دارد خانم شاه والیتی، مدیرعامل جامعه حرفه ای هتلداران استان اظهار کرد: 

که باعث می شود هتل را در معرض توقف کار و تعطیلی قرار دهد. اگر سیاست گذاری به سمتی رود که افزایش درآمد را برای مجموعه های 

، خیلی از مشکالت حاضر دیگر به عنوان دغدغه ای برای هتل داران نخواهد بود. به کمک اتاق باید تالش شود به همراه داشته باشداقامتی 

که سیاست ها به سمت افزایش مسافران ورودی حرکت کند و همچنین سیاستهایی اتخاذ شود که به مردم جهت افزایش سفر کمک کند. 

 نرخ نامه مصوب را از مهمان دریافت کند.حتی ل بین عرضه و تقاضا، هتل نمی تواند در شهر مشهد بدلیل عدم تعاد

هتل  انیشهر مشهد به خصوص در م یاقامت یناسالم در واحدها یرقابت یاز فضا یزهتل آپارتمان داران مشهد ن یهاتحاد یسرئ آجیلیان،آقای 

رده ک یجادرا ا یا یدهشود که مشکالت عد یم یفرسته تعر یندر ا یرسم یرغ یگفت. او اظهار کرد: عمده واحدها یرهاآپارتمانها و مهمانپذ

به  مطلوب باشد اما در دراز مدت یدمقصد در کشور شناخته شد، شا ینمشهد ارزان تر ینکهاست و ا یگردشگر یرکن اصل تاست؛ بحث اقام
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. یکی از دغدغه های حوزه گردشگری در مشهد ارائه آمار و ارقام را به دنبال خواهد داشت یتبعات یانمشتر یتخدمات و رضا یفیتک یلدل 

 گردد. می ناصحیح از میزان ورود گردشگر به مشهد می باشد که منجر به قضاوت نادرست از میزان درآمد واحدهای اقامتی در مشهد 

 است. درخواست یاقامت یواحدها یژهبه وو  یفعال در حوزه گردشگر یمتذکر شد: هم اکنون چند قانون مهم، دغدغه بخش خصوص آجیلیان

 .ردبه عمل آودر خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده  یاقتصاد یسیونکم یمتحقق تصم یالزم را برا یها یزنیرا یرانتا اتاق ا یمدار

مراکز وابسته به خود  ینا یدقانون خدمات کشور دولت با 23است که طبق ماده  یدولت یمراکز اقامت یتمتوجه فعال یگرادامه داد: بحث د وی

 یشانهاینهد و هزکنن یم یافتدر یدهاییمراکز عمال سوبس ین. ایستبرخوردار ن ییاجرا یردر مس یرا واگذار کند اما قانون مذکور از پشتوانه کاف

مخل است.  یصنعت گردشگر یبرا ینکنند و ا یکسب م یشتریانتفاع ب یزپس در عرصه رقابت ن یستن یرسم یاقامت یواحدها اندازهبه 

. قانون دیگری که در مجلس مطرح می شود، قانون مدیریت پسماند است؛ که با هزینه های باالیی قانون است ینا یگاهجا یتما تقو یتقاضا

 که به واحدهای اقامتی و هتل ها از سوی شهرداری تحمیل می شود کار را برای فعالین این حوزه دشوار کرده است.

صنف  نیفعاالن ا یشتیمع یبه چالش ها یدر سخنان یزن یخراسان رضو یگردشگر یانراهنما یانجمن صنف یسروحبخش، رئ هحمیدخانم 

-تیبودن فعال یو فصل یحوزه مجهز هستند، به واسطه مقطع ینا یکه به مهارت ها یگردشگر یرسم یانداد: راهنما یحاشاره کرد و توض

 . روند یم یگریبه دنبال مشاغل دنداشتن امنیت شغلی و نداشتن بیمه  به علت سرخورده شده و یعمال بعد از مدت یشانها

 یتن برنامه برابلکه نداش یستن یستکرد و گفت: مسئله ما نبود تور یدشرق کشور تاک یبرا یگردشگر یرمس یک یفبر ضرورت تعر وی

خرد، یا به جان مکه مشقت سفر ر یستیتواند تور یم یریمس ینچن یجادا یک مسیر گردشگری برای شرق ایران باید تعریف شود؛ سفر اوست.

زم را به ال یبحث و بررس یزاستان ها ن یرامر در سا یانمتول ابوده و ب یموضوع در حال بررس ینکه ا چندیست. کرد یتمدنظر هدا یردر مس

 .کند یفمعر یاللمل ینبزرگ ب یدادرو یک یامر مهم، آن را در قالب برگزار ینمشارکت در ا یتواند برا یم یزن ی. اتاق بازرگانیمعمل آورده ا

 یدخوریب فیوسقرار گرفت.  یخراسان رضو یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م یمعاون گردشگر یاردر اخت یبونتر سپس

هتل آپارتمان با  346تخت،  792هزار و  39هتل با  236ون پرداخت و گفت: هم اکن یگردشگر یآمار و ارقام از اقامتگاه ها ینبه ارائه آخر

 یزاستان ن یبوم گرد یتخت در سطح استان فعالند. تعداد اقامتگاه ها 234هزار و  24 یتبا ظرف یرمهمانپذ 376و  تتخ 612هزار و  24

 یالزم برا یرساختحاصل شده تا ز یموافقت اصول 112 ینهمچن یم؛داشته ا یسه برابر یشیو نسبت به پارسال افزا یدهرس 75امسال به عدد 

 .گردشگران در شهرستان ها فراهم شود یاقامت برخ

آژانس  374، تخت را به خود اختصاص داده اند 17444که ظرفیت  مجوز در استان فعالند یخانه مسافر دارا 654ادامه داد: در حال حاضر  وی

 .کنند یم یدر استان به گردشگران خدمات رسان یزن یگردشگر یرستوران و مجتمع ها 154به عالوه  یگردشگر یراهنما 444بند )ب( و 

 یامهزار مسافر در ا 64تا  94 یناقامت مسافران در استان وجود دارد که ب یتخت برا 169هزار و  144خاطرنشان کرد: در مجموع  بیدخوری

 یاز مسافران را در خود جا یادیکه شمار ز یمهم دار یررسمیراکز غکنند. البته م یم یمشهد سکن یاقامت یهر شب در واحدها یک،پ

 .دهندیم
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در  یادیز یگذار یهشود، گفت: در استان ما سرما یدر طول سال اشغال م یاقامت یدرصد واحدها 64 ی،کشور یانگیندر م ینکها یانبا ب وی 

کمتر  یدرصد از متوسط کشور 44تا  34ما  یاقامت یها یمت. البته قیمداشته باش یشتریطلبد که انسجام ب یرا م ینانجام شده و ا ینهزم ینا

 . دهند یواحدها ارائه م یراناست که مد ییها یفتخفرقابت ناسالم و به خاطر  ینبوده و ا

درصد بیشتر نسبت به سال گذشته واحدهای اقامتی را  24بر اساس آمارهای گرفته شده گردشگران خارجی امسال مقام مسئول افزود:  این

 .اشغال شده بود یهتل آپارتمان ها توسط مسافران عراق یبرخ یتدرصد ظرف 44ماهه امسال  6در اشغال کرده اند. 

ضه ها و نسبت به رفع عار بایستی برنامه عملیاتی و اولویت بندی، بیان کرد با داشتن یکشرکت رجا در خراسان  یرمد ی،هاشم علیرضا

 مشکالت شناسایی شده اقدام نمود.

 یها استیالزم است مسافران را با س: کشورمان گفت یوفادار گردشگر یانبه مشتر یگردشگران خارج یلبدتبر لزوم  یدبا تاک یزنایشان 

در طی یک سال گذشته دلیل افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور نیز پایین  .وندتا به کشورمان وفادار ش یمدرست و مناسب جذب کن

 جهت جذب توریست انجام نگرفته است.آمدن ارزش پول کشورمان بوده است وگرنه اقدام خاصی طی این یکسال 

 یاربس یرشده که مس یفسوادکوه تعر -تهران یبرا یقطار گردشگر یراظهار کرد: از سنوات گذشته مس یزن یلیر یدر خصوص گردشگر وی

خود را  یتم فعاله یشابورکاشان و ن یقطار برا ین. او تاکنون بسیاری از وزرا، سفرا و مقامات دولتی از این مسیر بازدید داشته اند است یباییز

 وجود دارد.یادی الت و مشکالت ز، معضعلی رغم دولتی و نیمه دولتی بودن شرکت رجاهاشمی اذعان کرد: . آغاز کرده است

 یگذار هیسرما یشهما یسخن پرداخت؛ او ابتدا به برگزار یراداستان به ا یفرهنگ یراثاداره کل م یگذار یهمعاون سرما یناری،د آقای سپس،

 مشارکت یدادرو یناتاق مشهد خواست تا در ا یگردشگر یسیونکم یمهرماه امسال اشاره کرد و از اعضا 19منطقه شرق کشور در  یگردشگر

 .کنند

ال استان در خردادماه امس یفرهنگ یراثم یدر مشهد به عنوان مصوبه پنل تخصص یاقامت یو توسعه واحدها یجادا یاز طرح امکان سنج وی

ا ه تیاسطرح را امسال کامل کنند تا وزارتخانه بتواند براساس آن س ینهتلداران ا یاست که جامعه حرفه ا یننام برد و گفت: خواهش ما ا

 .کند ابالغرا به استان 

پروژه ها در مشهد مستقر  یندرصد ا 74مورد عنوان کرد و افزود:  274استان را  یدر حوزه گردشگر یگذار یهسرما یتعداد پروژه ها دیناری

شود؛  یومان برآورد مت یلیاردهزار م 16تومان اعالم شده بود که هم اکنون  یلیاردهزار م 9پروژه ها قبال  یندر ا یگذار یهاست. حجم سرما

 .دارند یزیکیف یشرفتدرصد پ 54کنند و هم اکنون  یجادهزار شغل ا 11ها قرار است  وژهپر ینا

: با آن شد و گفت ییاجرا یاتو کنکاش عمل یطرح جامع گردشگر یخواستار بررس یزن یگذار حوزه گردشگر یهبابازاده، سرما حمیدآقای 

 .یمحوزه را حل کن ینمشکالت ا یاقتصاد ینبا کمک اتاق به عنوان مع یمتوان یم یکردیرو ینچن

 ی،جلسات آت از ی،مشورت -یساختار تخصص یناهداف ا یناز اعضا درخواست کرد با توجه به تدو یسیونکم یسرئ یبنا یموری،ثابت ت خانم

 .اثر داده شود یبآن ترت یها یاستگذاریات و سمجموعه ارائه کنند تا در اقدام ینها و نظرات خود را به صورت مدون به ا یدگاهد



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 9
کمیسیون گردشگری صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1991/ماه مهر /11

 شماره جلســه: 2

 

 رئیس جلسه: علی اکبر علیزاده قنادآقای  دبیر جلسه: سید محمدرضا هاشمیآقای  ساعت شروع 11:11 ساعت خاتمه: 12:11

        

 یدمجو ت یفتعر یطرف، از مسئله گردشگر یکامروز از سخنان خود پرداخت:  بیانبه  یراناتاق ا یسرئدر ادامه آقای غالمحسین شافعی،  

 یلیها خیسهقام یناست که ا ینا یتواقع یرد؛گ یصنعت با صنعت خودرو و نفت صورت م ینا ینب ییها یاسق یگر،د یو از سو یشودم یادیز

قرار دارد؛ در کشور  ییباال یاربس یگاهدر جا یگردشگر یکه نقش اقتصاد ینیمب یم یم،کن یرا بررس یافتهتوسعه  یاگر کشورها. یستجا نناب

خش ها ب یگراقتصاد از داش بر  گذاریاثر یزانکشور قرار گرفته و م یباال یرده ها یادر سطح و  یبه لحاظ بهره ور یحوزه گردشگر یزما ن

 .است یینپا یاربس یشباال و ستانده ها یارآن به اقتصاد بس یداده ها یراتجارت باالتر است ز یاو  یکشاورز یامثل صنعت 

در حال ای برخی کشورهو  یافتهتوسعه  یکشورها برنامه ریزی اقتصادی: در افزود کشور یو گردشگر یفرهنگ یراثم یعال یعضو شورا این

از  یو طبق برآوردها، سهم گردشگر یمعقب هست ینهزم ینرا به خود اختصاص داده اما متاسفانه ما در ا یخاص یگاهجا یتوسعه، گردشگر

مالحظه است اما سهم کشور ما از  قابل یگردشگر یبرا یاقتصاد یمولفه ها یررقم نسبت به سا ینهفت درصد است که ا یتجارت جهان

 .استیجزو ده کشور اول دن ی،موجود در مسئله گردشگر یها یتاز نظر ظرف یرانکه ا یستدرحال یندرصد است و ا یمکمتر از ن یزان،م ینا

 یت،وفقعدم م ینعامل ا ینو مهم تر یممحور موفق نبوده ا یندهد که ما در استفاده از ا یآمار و ارقام نشان م ینکرد: ا یدتاک یراناتاق ا رئیس

درباره سند جامع  یفرهنگ یراثو حال وزارت م یفرهنگ یراثسازمان م یردو سال اخ یکیحوزه است. در  ینا یبرا ینبود نقشه راه جامع

برداشته  یکه از گذشته در حوزه گردشگر ی. هر گامیما یدهنرس ینهزم ینمطلوب در ا یجهانجام دادند اما هنوز به نت یکشور اقدامات ریگردشگ

 .بوده است یبرنامگیمشخص و همراه با ب یبسته و بدون دورنما یشده با چشم ها

ودرو کرد: ما در صنعت خ یحتصر یرد،گ یصورت م یچون خودروساز یعصنا یربا سا یصنعت گردشگر ینکه ب یایسهبا اشاره به مقا وی

 9که فرانسه در کل  یستدرحال ین. ارخانه هم در حال اخذ مجوز هستندکا 32و  یمهست یپروانه بهره بردار یکارخانه دارا 42 یتشاهد فعال

 یانو در ب یمهست یسصنعت دارند و ما هنوز در حال صدور پروانه تاس ینواحد فعال در ا 5 یواحد و کره جنوب 11ژاپن  ی،واحد خودروساز

 .راه است شهنق یکو نداشتن  یبرنامگیها حاصل ب یناما ا یمکن یارقام اشاره م ینخود به ا یشرفتآمار توسعه و پ

ر صنعت در کشور زد و گفت: د یکلتساخت موتورس یعصنا یتهم به وضع یکشور نقب یو گردشگر یفرهنگ یراثم یعال یعضو شورا این

جمع تعداد  یکهواحد؛ درحال 214 یعنیواحد هم در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آن ها  33و  یمدار یدیکارخانه تول 177 یکلت؛موتورس

 یلیپین،نگالدش، فب یلند،عربستان، پاکستان، هند، تا یه،ترک یوان،تا ی،اندونز ی،کره جنوب یدر کشورها سیکلتتورساخت مو یصنعت یواحدها

 .رسد یواحد م 92ژاپن و کره به  ی،مالز ین،چ

کار  یاقتصاد توانند یواحدها م ینا یم،نداشته باش یمبابت تحر یمشکل یچکه اگر ه یمسوال را از خودمان بپرس ینا یدشد: با یادآور شافعی

 ؟باشد یرتواند رقابت پذ یم یتمام شده آن ها در بازار جهان یمتق یاکنند و آ

 یدتول یهزار تن گوجه فرنگ 544و  یلیونم 6داشت و گفت: در کشور ما ساالنه  یرب گوجه فرنگ یدهم به کارخانجات تول یااشاره وی

هزار تن رب گوجه  744به  یزآن ن یگرهزار تن د 544و  یلیونم2شود و  یم یازه خورمقدار ت ینهزار تن از ا 544و  یلیونم3شود که یم

 .هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است 444و  یلیونم2 یدتول یکه برا یستدرحال ینا ؛شود یم یلتبد یفرنگ
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 تیدر خصوص وضعبه سهم اندک ایران در گردشگری حالل در دنیا اشاره کرد. همچنین از سخنانش  یگریدر بخش د یراناتاق ا رئیس 

اطراف مان  یاست، کشورها یشرفتهپ یارما در حوزه سالمت بس یتو وضع یسالمت در منطقه گفت: امکانات پزشک یدر حوزه گردشگر یرانا

مشهد  رود ویسالمت به هندوستان م شگریگرد یرواز از کابل برادو پ یکه چرا هفته ا ینجاستخدمات هستند اما سوال ا ینا یازمندن یزن

 یاورد؟را به دست ب یتموقع ینافغانستان نتوانسته ا یکیدر نزد

خواهند یرا م ینو اماک یستندها به دنبال هتل مجلل ن یستاز تور یاریبس یم،دار یوضع مشابه یزن یعتطب یادامه داد: در حوزه گردشگر شافعی

و بسیاری از  رانندیها در کشور ما گرفتار و ح یستتور ولی متاسفانه ؛هستیمامکانات در کشور پر از چنین که در کشور خود ندارند و ما  ببینند

 .هستند یگرفتار دالل باز آنها

 یروین یتترب دیازمنشود. ما ن یلتبد یتاولو یکبه  یدبا یدر بخش خصوص یکردن گردشگر یریتکرد: گردشگران سالمت و مد یحتصر وی

در  یشگرگرد یراهنما ینکهاست. ا یصد برابر مهم تر از هر نکته ا یهقض یندر ا یو مسائل فرهنگ یمهست یماهر در حوزه گردشگر یانسان

 .باشد یمهم م یاررا بلد است، بس یرانو هنر ا یاتادب یخچقدر تار یآرامگاه فردوس

فرصت  یناز ا دیها شده و با یخارج یارزان برا یاربس یمکان یراناست؛ ا یهیبد یمسئله گردشگر یکرد: اثرات فرهنگ یدتاک یراناتاق ا رئیس

 .یمکن یلتبد یندهآ یبرا یدارپا یو آن را به فرصت یماستفاده کن

در حوزه  تیبودم که فعال یدهزد و گفت: قبال شن ینقب یدر صنعت گردشگر یاز سخنانش به حضور بخش خصوص یگریدر بخش د وی

و اخذ  یذارگ یهالزم از بخش سرما یتبا عدم حما ینکهکسب و کار سخت تر است؛ به خصوص ا یفضا یحوزه ها یهنسبت به بق یگردشگر

 .استهمراه  ینهزم ینالزم در ا یمجوزها

 یتامورم یناظهار کرد: با اکشور  یو گردشگر یفرهنگ یراثم یعال یجمهور در شورا یسرئ یخود از سو یدجد یتبا اشاره به مامور شافعی

بخش  .یمداشته باش یا یژهتوجه و یکه به گردشگر یدهکرده است و اکنون زمان آن رس یدابخش پ یندر ا یدینقش جد یاتاق بازرگان

 یدر شورا و یمکن یداراه حل ها را پ یدجلسات با ینو ما در ا یدراه حل رفع مشکالت برآ یافتندرصدد  یدبا شکل،از طرح م یشترب یخصوص

 .یممطرح کن یو گردشگر یفرهنگ یراثم یعال

وجود دارد، جنس برخورد با  یاقتصاد یستمکه در س یاساس یخواند و گفت: اشکال یهمگان یرا درد یرسم یرغ یاقامت یواحدها وی

 یرمولدغ یها تینگار به تمام فعالاست که ا یبه گونه ا یتشفاف است؛ امروز وضعغیرو  یرمولدغ یمولد و شفاف نسبت به کارها یهایتفعال

 یدیر عاب یاتبه دنبال تحقق موضوع مال یاتاق بازرگان یلدل ینکنند. به هم یم یمهرا جر یو هر کار شفاف ددهن یپاداش م یرشفافو غ

ز لحاظ اقتصادی ا. اگر سرمایه دار ببیند که کار مولد مانند گردشگری و یا تولید باشد یم یابیمقوله در حال ثمر یناست و خوشبختانه ا یهسرما

رود. بنابراین بایستی وسوسه هایی که منجر به کار غیر مولد و زیرزمینی جذابیت دارد حتماً به دنبال سرمایه گذاری در این زمینه ها می

 شود را حذف کنیم.می

خطاب به  ،یردحوزه صورت بگ ینبه ا یا یژهتوجه و یداست و با یاساس یمحور یدست یعصنا ،یدر بخش گردشگر ینکها یانبا ب شافعی

 یتاهم یهز بقا یشآنچه ب یمکن یانتخاب م یترا به عنوان اولو یادیموضوعات ز یکرد: وقت یداتاق مشهد تاک یگردشگر یسیونکم یاعضا
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ز کنند آن ها تمرک یمشخص شود و بر رو یتسه تا چهار اولو یتخصص یها یسیوندر کم یدمعتقدم با یلدل ینهم هافتد؛ ب یدارد از قلم م 

 .یمنقطه مطلوب برس یکتا به 

وی گفت: بسیاری از زواری که به مشهد مشرف می شوند هزینه هایشان بیشتر از درآمدشان است. بنابراین نباید اینطور برداشت شود که 

نین باید دوباره یادآور شد که اشتباه محض است که برخی سازمانهای دولتی مراکز سودآوری مشهد از سهم گردشگری بسیار باالست. همچ

اقامتی برای پرسنل خود تاسیس می کنند. چرا که هزینه هایی که صرف ساخت زائرسرا کرده اند به مراتب بیشتر از این است که مهمانان 

 با دادن یارانه کمک کرد. جهت گردشگری، قشار کم درآمد جامعه خود را در بهترین هتل های مشهد مستقر کنند. همچنین می توان به ا

گفت:  و ایشان در انتهای سخنان خود به مالیات بر ارزش افزوده و جلسات متعددی که با مجلس شورای اسالمی برگزار کرده اند اشاره کرد

کلیه نظرات و مستندات در خصوص مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده و از طریق دفتر ایشان به مجلس شورای اسالمی انعکاس پیدا 

 کند و چنانچه نیاز به معرفی نماینده ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی است، این امکان را می توان فراهم کرد.

 د.ش یراتاق مشهد به پاس زحماتش در دوره گذشته تقد یگردشگر یسیونکم یشینپ یسرئ ی،جلسه از محمد قانع ینا یاندر پا
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