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 دستَرکار جلسِ:
  گسارش عملکرد دوره ای کمیسیون 

 طرح مسائل قابل پیگیری حوزه گردشگری 

 

 
کویؼیَى  ییغ اتبق ایشاى ٍ خشاػبى سضَی ٍ اعضبیثب حضَس آلبی هٌْذع ؿبفعی س 79آخشیي جلؼِ کویؼیَى گشدؿگشی دس ػبل 

صجح دس هحل ػبختوبى هشکضی اتبق ثبصسگبًی ثشگضاس ؿذ دس ایي جلؼِ ضوي اسائِ گضاسؽ  0398ػبعت  7979دی  62چْبسؿٌجِ  هَسخ

 عولکشد دٍ ػبلِ کویؼیَى اعضب ثِ ثیبى هـکالت حَصُ گشدؿگشی پشداختٌذ کِ هْن تشیي آى ثِ ؿشح ریل اػت 3 

  اخیش ثِ صَست هختصش کِ ثخـی اص آى ؿبهل هَاسد ریل اػت 3 اسائِ گضاسؽ عولکشد کویؼیَى دس دٍ ػبل 

  دعَت اص هیْوبًبى ٍیظُ ثب تَجِ ثِ دػتَس کبس جلؼِ ّب اص ػبصهبى ّب ٍ ًْبدّب 

  ثیبى دالیل عذم حضَس کویؼیَى دس ًوبیـگبُ ّبی گشدؿگشی ثیي الوللی 

  فعبلیت کویتِ ّب ٍ کبسگشٍُ ّب 

  جلؼبت ثب اتبق اصٌبف ٍ ؿْشداسی 

  پیگیشی هؼبئل ًشخ گزاسی ٍ ؿٌبٍسػبصی لیوت ّب دس حَصُ گشدؿگشی 

  فشصت ّبی ػشهبیِ گزاسی دس حَصُ گشدؿگشی دس حبل پیگیشی اػت 

  ثشگضاسی ّوبیؾ عشاحی ثؼتِ ثٌذی ػَغبت ٍیظُ خشاػبى سضَی ٍ اًتخبة ػِ عشح ثِ عٌَاى عشح ّبی ثشتش 

  عشح هَضَع آة ثْبی ّتل ّب ٍ ّتل آپبستوبى ّب 

 هؼئلِ تبکؼی گشدؿگشی  عشح 

  ثشلشاسی استجبط ثب کویؼیَى گشدؿگشی خشاػبى جٌَثی 

  پیگیشی گشدؿگشی ػالهت دس ػغح هلی ٍ ثیي الوللی دس اتبق ایشاى 

  عشح هؼئلِ هٌغمِ آصاد التصبدی ٍ گشدؿگشی 

  هؼیش گشدؿگشی ٍیظُ ثب تَجِ ثِ جبدُ اثشیـن 

  س لشاس گشفتِ اػت عفشاى دس دػتَسکبصثشگضاسی جـٌَاسُ ثیي الوللی 

 ... ٍ 

 لشاس گشفتِ ٍ دس ػبل ّبی آتی ایي ستجِ استمب پیذا خَاّذ کشد اهب ایي  6879ػِ صٌعت ثشتش دًیب دس ػبل  ٍگشدؿگشی جض

 صٌعت دس ایشاى جبیگبُ هٌبػجی ًذاسد ٍ ّوچٌیي دسآهذ حبصل اص گشدؿگشی دس ایشاى ثِ ًؼجت ػبیش کـَسّب ثؼیبس ًبچیض اػت 
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 ؿبهل البهت،  گشدؿگشی،خَثی جْت جزة گشدؿگش داسد ٍ اص لحبػ ثشخَسداسی اص هْن تشیي صیشػبخت ّبی  هـْذ پتبًؼیل

% اهکبًبت البهتی دس هـْذ لشاس داسد کِ هی تَاًذ عجمبت هختلف 55، ثیؾ اص لشاس داسد حول ٍ ًمل ٍ ... دس ؿشایظ خَثی

  .% اػت55بهتی ًشخ اؿغبل کوتش اص ٍاحذ ال 620التصبدی ٍ اجتوبعی سا پَؿؾ دّذ ثب ایي ٍجَد دس 

  هیلیًَی گشدؿگشی هـْذ  98اؿبسُ ثِ آهبس 

  ؿْش ًیؼت ایي کالى فشٍدگبُ هـْذ کِ دس ؿبى  9ثیبى هـکالت تشهیٌبل 

 ثبیذ اػتبى ٍ ثِ ٍیظُ هـْذ ػٌذ تَػعِ ساّجشدی داؿتِ ثبؿذ ٍ ٍجَد آى حغ هی ؿَد 

 ً یبص ػٌجی ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ ؿْشداسی دس تبػیغ اهبکي البهتی ٍ اؿبسُ ثِ هـکالت صذٍس هجَصّبی ثی سٍیِ ٍ ثذٍى

دفبتش خذهبت هؼبفشتی ٍ ّوچٌیي خبًِ هؼبفش کِ هعضل اػت ٍ ثشای صذٍس هجَص ٍ تبػیغ آى ثبیذ کویتِ ای ؿبهل 

س صَست ًگشفتِ اػت )ًوبیٌذگبى ػبصهبى هیشاث ، اػتبًذاسی ٍ .. ( تـکیل ؿَد ٍ ثعذ اص ًیبصػٌجی هجَص صبدس ؿَد کِ ایي کب

 ّضاس خبًِ هؼبفش دس هـْذ دس حبل فعبلیت ّؼتٌذ  9ٍ دس حبل حبضش 

  اؿبسُ ثِ فعبلیت ّبی غیش لبًًَی دس صهیٌِ ٍسٍد ٍ خشٍج تَسّب کِ تَػظ دالالى اًجبم هی ؿَد ٍ هَجت تعغیلی ثؼیبسی اص

ّب ، ػبصهبى ّب ٍ ... کِ هغبثك ثب لبًَى غیش لبًًَی  ٍاحذ البهتی هشثَط ثِ ًْبد 288آطاًغ ّب ٍ ّتل ّب گشدیذُ اػت ٍ فعبلیت 

 اػت ٍ ثبیذ ٍاگزاس ؿَد 

  اػتفبدُ اص فضبی هجبصی دس تَػعِ گشدؿگشی اّویت داسد 

 958  ٍ ّضاس ًیشٍ دس حبل فعبلیت ّؼتٌذ کِ فعبلیت دفبتش  7888عذد دس اػتبى ثب ثیؾ اص  588آطاًغ هؼبفشتی دس ػغح ؿْش

 غیش هجبص ایٌتشًتی هَجت ایجبد هـکل ثشای ػبیشیي گشدیذُ اػت 

  آطاًغ ّب 08کِ اؿبسُ ثِ هـکل عَاسض ؿْشداسی کِ اص دفبتش عَاسض تجبسی هَلت دسیبفت هی کٌذ ٍ ایي دسحبلیِ اػت %

 هبًع کؼت ٍ کبس ؿذُ اػتهـکل ثشصگ هبلیبت ثش اسصؽ افضٍدُ ًیض عشح هؼتبجش ّؼتٌذ ٍ 

  اؿبسُ فعبلیت گؼتشدُ دالالى دس حَصُ گشدؿگشی ػالهت ٍ آػیت ایجبد ؿذُ اص عشیك آى 

  ِّضاس ًفش افضایؾ  508ثیؾ اص  ثِ 79هبُ اٍل ػبل  2ّضاس ًفش گشدؿگش تشن ثِ ایشاى آهذًذ کِ ایي سلن دس 658دس ػبل گزؿت

 یبفتِ اػت 

  اؿبسُ هَاصی کبسی ّب ٍ عذم اتحبد دس حَصُ گشدؿگشی ٍ ّوچٌیي عذم حوبیت ایي ثخؾ اص ػَی دٍلت 

  اؿبسُ ثِ هـکالتی کِ پشٍطُ ّبی گشدؿگشی دس ساثغِ ثب پشداخت آة ، ثشق ٍ ... داسًذ 

  دس جبرثِ ّبی گشدؿگشی ؿٌبختِ ؿذُ ثِ دلیل ًجَد تٌَعکبّؾ هذت هبًذگبسی گشدؿگش دس هـْذ 

  اؿبسُ ثِ حؼبػیت ٍ آػیت پزیشی صٌعت َّاپیوبیی کِ ًیبصهٌذ تصوین گیشی ّبی کالى دس دٍلت داسد 

  یکی اص هـکالت هْن گشدؿگشی عذم آؿٌبیی ثب هفبّین ٍ تعبسیف ٍ اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی اػت 

 کالت هْن اػت عذم ًیبص ػٌجی ّب دس پشٍطُ ّبی گشدؿگشی یکی اص هـ 

  ثَم گشدی دس حبل حبضش فشصت ًیؼت ثلکِ تْذیذ اػت چشا کِ هتٌبػت ثب اػتبًذاسد ّبی جْبًی عول ًـذُ اػت 
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  ؿجکِ ػبصی ثش استجبط هَثش اػتَاس اػت ٍ تٌْب اػتفبدُ اص ؿجکِ ّبی هجبصی ثِ هعٌبی ؿجکِ ػبصی ًیؼت 

  تَس ًجبیذ ثیکبس ثبؿٌذ اهب دس ٍالعیت ایٌگًَِ اػت چشا کِ دالالى ٍ ثب تَجِ ثِ آهبس گشدؿگشاى ٍسٍسدی ثِ هـْذ ساٌّوبیبى

 ساًٌذگبى تبکؼی ٍ ... ثبصاس سا دس دػت گشفتِ اًذ 

  تعذیل ًیشٍ دس دفبتش هَجت افضایؾ آهبس ثیکبسی هی ؿَد کِ خَد هَجت ثشٍص هـکالت هتعذد هی ؿَد ٍ اگش دٍلت همذاس اص

 ل ًیشٍ جلَگیشی هی ؿَد ثیوِ آى ّب سا پشداخت کٌذ اص ایي تعذی

  ٍسٍد گشدؿگش ثِ ایشاى ثی ثشًبهِ اػت دس صَستی کِ ثبیذ ثب ثشًبهِ سیضی کبهل صَست ثگیشد کِ ؿبهل 3 هذت البهت ، هحل

البهت ، لیذس ٍ آطاًؼی دس ایشاى کِ کبس گشدؿگش سا پیگیشی هی کٌذ ثبؿذ ؛ دس ایي صَست اص فعبلیت دالالى جلَگیشی هی ؿَد 

 ِ گشدؿگشی ثبیذ ؿفبف ثبؿذ تب هؼبئل ٍ هـکالت ثِ ًتیجِ ثشػذ ًگبُ دٍلت ث

  دالس خشج کٌٌذ دسآهذ حبصل اص گشدؿگشی  7888ًفش ّؼتٌذ کِ اگش ّش کذام  788گشدؿگشاى ٍسٍدی ثِ ایشاى اص ّشات دس سٍص

 آهذ صبدسات ثیـتش هی ؿَد ساص د

 چٌیي ًیبص ثِ سایضى گشدؿگشی ًیض حغ هی ؿَد ٍ کٌؼَلگشی ّب ثبیذ هَجت جزاثیت ایشاى جْت جزة گشدؿگش ؿًَذ ٍ ّو

 ّوچٌیي خذهبت کٌؼَلی دس ثشخی اص کـَسّب کِ اتجبع آى ّب ثِ ایشاى ٍاسد هی ؿًَذ ، اسائِ ًوی ؿَد 

  صٌعت گشدؿگشی هی تَاًذ ثْتشیي جبیگضیي ًفت ثبؿذ 

  ُهیلیَى گشدؿگش دس  28بس دس ػبل ّضاس ًفش جوعیت آى اػت ٍلی ثش عجك آه 98خذهبت ؿْشی عشلجِ ٍ ؿبًذیض ثِ اًذاص

عشلجِ تشدد هی کٌٌذ  ٍ دس عَل سٍص آهبس ثبالیی اص تشدد دس ایي ؿْش ٍجَد داسد ، اًتخبة هؼَلیي هتخصص ثشای عشلجِ ٍ 

 ؿبًذیض ثؼیبس اّویت داسد 

  سػتَساًْب ٍ ٍاحذّبی پزیشایی اسصؽ افضٍدُ ثبیذ اص ػَد گشفتِ ؿَد ٍ ًِ کل فشٍؽ 

  غیش لبًًَی اػت  75ضشیت الشاع اص ػبل  ،ثش اػبع لبًَى 

  دس ػشهبیِ گزاسی ّب دٍسُ ثبصگـت ػشهبیِ اّویت داسد 

  ّتل ّب ٍیتشیي ؿْشّب ٍ کـَسّب ّؼتٌذ ٍ گشدؿگشی تجول ًیؼت ٍ هی تَاًذ تبثیشات هثجت فشٌّگی داؿتِ ثبؿذ 

 

 آلای هٌْذس ضافعی در خصَظ هسائل هطرح ضذُ در جلسِ:  سخٌاى جٌاب ی چکیذُدر اداهِ 

  ِتجبست ٍ ػیبحت ، ػیبػت سا ثذًجبل داسد ، اثتذا گشدؿگشی ٍاسد هی ؿَد ٍ ثعذ سٍاثظ ػیبػی کِ ایي هَضَع ثبیذ هَسد تَج

 دٍلت ٍ ثخؾ خصَصی لشاس ثگیشد 

  اثشگزاسی ثخؾ خصَصی دس سٍاثظ ٍ گشدؿگشی صیبد اػت 

 َػعِ سٍاثظ اجتوبعی ٍ فشٌّگی هلت ّب سا فشاّن هی کٌذ تَػعِ گشدؿگشی ، ت 

  گشدؿگشی هی تَاًذ سٍی هؼبئل ػیبػی تبثیشگزاس ثبؿذ 

  هؼئَلیي دٍلتی گشدؿگشی سا جٌغ لَکغ تلمی هی کٌٌذ ٍ ثِ اّویت آى پی ًجشدُ اًذ کِ ایي ثبٍس غلظ اػت 
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  ثشًبهِ ثبیذ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ تب ّذف هـخص ثبؿذ 

 یذى ثِ ّذف ٍ ًیبص ػٌجی جبی ّذف سا هی گیشد کِ ایي اؿتجبُ اػت گبّی اثضاس سػ 

  تکثشگشایی ثذٍى هغبلعِ ٍ ًیبصػٌجی دس ثخؾ ّبی هختلف ٍ ثِ ٍیظُ گشدؿگشی ثؼیبس ثبة ؿذُ اػت 

  ًجَد ثشًبهِ هَجت اتالف هٌبثع هی ؿَد 

  هـکالت ثبیذ سیـِ یبثی ؿَد ٍ اص پبیِ اصالح ؿَد 

 ا ثِ گشدؿگشی تغییش داد ٍ ّضیٌِ ّبی گشدؿگشی سا ًَعی ػشهبیِ گزاسی تلمی کشد ثبیذ ًگبُ ثشًبهِ سیضاى س 

 29  کـَس ثِ هؼیش ثیي الوللی جبدُ اثشیـن پیَػتٌذ ٍ اتبق ثبصسگبًی تـکیل دادًذ کِ ایشاى ًبئت سئیغ ایي اتبق اػت 

  عذم ٍجَد ؿشکت ّبی هذیشیت ًَیي دس گشدؿگشی ثِ عَس جذی احؼبع هی ؿَد 

 یٌفعبى دس ثشًبهِ سیضی ّبی گشدؿگشی اػتفبدُ ًوی ؿَد کِ اگش ایي اتفبق ثیفتذ ثؼیبسی اص هـکالت سفع هی ؿَد اص ًغش د 

 اخیشا ػْن هبلیبت خشاػبى سضَی اص هبلیبت کل کـَس کبّؾ یبفتِ اػت 

 . ثخؾ خصَصی ٍ دٍلت هکول یکذیگشًذ ٍ ثبیذ ثبّن هتحذ ثبؿٌذ تب ثتَاى ثِ اّذاف سػیذ 

 

 

      

  هصَبات جلسِ:     

 پیگیری برگساری ّوایص ًمص فٌاٍریْای ًَیي در تَسعِ گردضگری -1

 پیگیری ارائِ طرح احیای زیرساختْای گردضگری در جادُ ابریطن با ّوراّی اتاق ایراى -2

درخَاست بِ ریاست هحترم اتاق ایراى در ایي خصَظ تَسط خاًن  پیگیری هبحث ضبکِ سازی ٍ ارائِ -3

 دکتر دلیری

 پیگیری طرح بستِ سَغات ٍیژُ استاى خراساى با برًذ اتاق بازرگاًی خراساى رضَی  -4

 ارائِ درخَاست حك بیوِ راٌّوایاى گردضگری با ارایِ درخَاست از سَی ریسس اًجوي صٌفی راٌّوایاى -5

افسٍدُ ٍ هسایل دفاتر خذهات هسافرتی ابا ارایِ درخَاست اًجوي صٌفی  پیگیری هسایل حمَلی ارزش -6

 دفاتر خذهات هسافرتی
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 :تعداد صفحــات 5
کمیسیون گردشگری صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگساری: 1397/ماه دی/26

 شماره جلســه: 11

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع 8:30 ساعت خاتمه: 11:30

        

 
 

  :جلسِ يحاضری
 قانعی ، ولی زاده ، حسین پور ، نیکخو ، شوشتریان ، بلبل عنبران ، تقدیر ، قریشی ، شجاعی ، قلی زاده ، دلخوش ، دوائی ، اسدی ، نجفی  یاى:آلا

 ، غفران ، زاهدپیشه ، ابراهیمی  معصومی ، نمائی ، شیرمحمدی ، رفیعی، فرقانی ، 

 ثابت تیموری ، دلیری ، روحبخش ، شاه والیتی ، رستمی  ّا: خاًن

 جلسِ: غایبیي
 ثٌبًظاد ، ًَثخت علیضادُ ، لبػوی ، عجبعجبیی ، هٌتججی ، ّبؿوی ، دّؼتبًی یاى:آلا

 ؿبلچیبى خاًن ّا :

 جلسِ: هیْواًاى
 ایراى ٍ خراساى رضَی بازرگاًی، صٌایع، هعادى ٍ کطاٍرزی هٌْذس ضافعی ، رئیس اتاقآلای 

 


