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 21/10/1400 تاریخ تهیه گزارش   رویه های اجرایی -مقررات  شناسه

 موضوع عنوان

 بررسی مسایل و مشکالت حوزه گردشگری  -1

 بررسی موضوع ایجاد اسکله تخصصی گردشگری -

 بررسی  موضوع ایجاد نمایشگاه های دائمی عرضه محصوالت و صنایع دستی -

 بررسی تکمیل ذنجیره گردشگری بین جزایر هرمز، الرک و قشم-

 گردشگری اتاق کمیسیون  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

مسافر استان هرمزگان در جنوب ایران از جمله مناطق گردشگر پذیر کشورمان است که بیشترین حجم حضور 

توان در نیمه های مناسب میباشد که البته با برنامه ریزی و ایجاد زیرساختدر آن مربوط به نیمه دوم سال می

های ای در بخشهای بالقوههرمزگان دارای ظرفیت. نخست سال نیز شاهد حضور شمار باالی گردشگران باشیم

های روییده در کیلومتر، وجود جنگل ۹۰۰ور با ترین نوار ساحلی کشطوالنی.فرهنگی، طبیعی و تاریخی است 

های زیبا که برخی پناهگاه حیات وحش اند، همسایگی کوهستان و دریا و دشت در این دریا به نام حرا، جزیره

های خیال انگیز های آبی و بادی هرمزگان را تبدیل به یکی از استاناستان به همراه اشکال مختلف فرسایش

با توجه به اظهارات فعالین اقتصادی در این حوزه مشکالت بسیاری در بحث  .کرده استبرای گردش و تفریح 

گردشگری خصوصا در طول شیوع ویروس کرونا برای این صنعت پیش آمده است. در زمان اوج کرونا حتی 

نشست رییس کمسیون گردشگری با  بعضی از کسب و کارهای در این حوزه به تعطیلی هم کشیده شدند.

 مسایلدر خصوص ات دراین جلس *و جناب آقای آرامی جناب آقای دکتر آشوری _هرمزگانمجلس ده نماین

ولی تا کنون هیچ اقدامی صورت  ،مسائل و انتظارات قبلی فعاالن بخش خصوصی گردشگری صحبت گردید

نگرفته است . دیگر ارگان های مربوطه در این حوزه اداره بنادر، شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری هست 

که عالرغم پیگیری های متعدد بصورت جلسات خصوصی با روسا و کارشناسان مربوطه در بحث ایجاد اسکله 

 گی بین این دستگاها صورت نگرفته است. تخصصی گردشگری هنوز  یک نظر واحد و هماهن

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 در حوزه گردشگری مسایل و مشکالت  یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 مشکالت به شرح ذیل مطرح گردید: 

   متر کیلومتر مرز دریایی ولی یک اسکله تخصصی گردشگری ایجاد نگردیده است  900با توجه به 

 نبود بازارچه های دائمی صنایع دستی  در سطح استان 

  نبود شورای راهبردی گردشگری دریایی در استان 

  عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی ) شهرداری، اداره بنادر، محیط زیست، بخش خصوصی و

 میراث فرهنگی ( و نبود کارگروه تخصصی گردشگری برای هماهنگی بین ادارات زیربط



بندرعباس نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا   
 

 فرم گزارش کارشناسی
 (صوصیخ بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی1پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

 ه های مرتبط عدم وجود ارتباط بین اداره بنادر و داشنگاه و نبود یک دانشگاه تخصصی دریایی با رشت

 با توجه به موقعیت خاص استان .

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

12/10/1400 

سه کارگروه با نماینده  شورای جل ست و  شهرداری، اداره بنادر، محیط زی  ادارات میراث فرهنگی، 

 12/10/1400 خ  تاری در   گردشگری با حضور نمایندگان بخش خصوصی کمیسیون  عالی بانک ها 

ی دولت و در جلسه اصلی شورای گفتگوموضوع مقرر گردید سالن جلسات اتاق برگزار گردید، در 

 مورد بررسی قرار گیرد. خصوصیبخش 

اگر بخش خصوصی بتواند :  جناب آقای دکتر براهیمی ، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

و اظهار نظر داشته باشد می توان جلوی تصمیمات غیر کارشناسی  ددر مسایل مهم و تصمیمات دولت ورود کن

را گرفت، اتاق با رویکرد جدید خود و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد درصدد بر طرف کردن مشکالت 

فعاالن اقتصادی را دارد . با توجه به درخواست شخص استاندار در مسئله ایجاد زنجیره گردشگری در استان و 

جاد کند، بایستی این موضوع را به فال نیک بگیریم تا بتوانیم تحولی در بحث گردشگری استان ایجاد جزایر ای

کنیم . در دولت جدید نگاه جدیدی به بخش گردشگری وجود  دارد بایستی ازین ظرفیت استفاده کرد . 

همراهی بانک ها تسهیالت بانکی به بخش گردشگری ناشی از ویروس کرونا نیز در خواست همچنین در بحث 

در خصوص بازپرداخت اقساط بانکی را داریم چرا که هنوز صنعت گردشگری نتوانسته خساراتی که تعطیلی 

 . های ناشی از ویروس کرونا را جبران نمایند

مزیت قالب استان نوار ساحلی است و این  جناب آقای احمدی، کارشناس اداره بنادر و دریانوردی:

ا برای این استان است. گاها در جزیره هرمز دوبرابر جمعیت آن گردشگر به این جزیره یعنی یک ظرفیت بی انته

ورود میکند ولی چه امکاناتی فراهم شده که مردم جزیره از آن منتفع بشوند. جناب آقای شهردار یک بازدیدی 

د. حدود ساحل شهر از نوار ساحلی داشته اند ولی متاسفانه تاکنون جلسه ای برای پیگیری مشکالت نداشته ان

بندرعباس بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد از نحوه دسترسی مردم به نواحی ساحلی و امکانات موجود در 

نوار ساحلی، باورهای سنتی مردم که یک جاذبه گردشگری محسوب میشود، بایستی واگذاری مجوزها با 

. فرصت ها و تهدید های نوار ساحلی بایستی کارشناسی صورت گیرد و جوابگوی نیاز مردم و گردشگران باشد

مورد بررسی قرار گیرد. غنی ترین مکان ها مربوط به نوار ساحلی است و متاسفانه فقیرترین افراد هم در این 

ناحیه قرار دارند. جمع آوری بانک اطالعات گردشگری و برگزاری هفته های فرهنگی و سنتی و بررسی موانع 

عت گردشگری بسیار حائز اهمیت می باشد. در سه قسمت شهر می توان در بحث مخل کسب وکار نیز در صن
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ورود کرد، ولی بایستی مطالعات دقیق در آن صورت گیرد  از لحاظ بستر سازی و  اسکله تخصصی گردشگری

  الیروبی و ایجاد موج شکن که بیشتر این موارد در حیطه اختیارات اداره بنادر می باشد.

اگر تصمیمات کارشناسی ، مدیرکل محترم اداره کل میراث فرهنگی استان: جناب آقای بناوند

سرلوحه کار باشد قطعا آسیب کمتری در این بخش خواهیم دید و کارها بصورت اصولی پیش خواهد رفت. 

بندرعباس عالوه بر مقصد گردشگری مبدا گردشگری نیز هست و خروج گردشگر از این شهر به جزایر سه گانه 

یرد ولی طی این سالها این استان در این بخش درگیر یکسری قوانین دست و پا گیر گردیده است. صورت میگ

نبود شورای راهبردی گردشگری در . سرمایه گذار زمانی بایستی جذب شود که زیرساخت آماده شده باشد

 .استان که می تواند کمک مثمر ثمری در این خصوص داشته باشد 

نوار ساحلی شاید تا االن نگاهی به  حترم سرمایه گذاری شهرداری:جناب آقای عامری، مدیر م

سمتش نبوده ولی قطعا موارد بازدارنده ای در این خصوص بوده است. صدور مجوزها و نبود نگاه تخصصی و 

در  97کارشناسی در بحث اسکله گردشگری دریایی دیگر عوامل بازدارنده در این حوزه بوده است. در سال 

جلسات شهرداری در خصوص پروژه گردشگری موافقت صورت گرفته و مصوب گردیده است. مجوز ار یکی از 

محیط زیست و اداره بندر نیز اخذ گردیده است. ولی هنوز مشاور تخصصی از سمت اداره بنادر معرفی نشده 

وزه ورود خواهد است. اگر تمام مسایل بصورت شفاف وجود داشته باشد قطعا سرمایه گذار نیز راحت به این ح

 کرد.

 پیشنهادات

 :شرح ذیل صورت گرفتحوزه گردشگری مشکالت بررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

وضعیت مجوز درخصوص مکان بین دو اسکله پشت شهر پیشنهاد گردید  شهرداری بندرعباس درخصوص  -1

گزارشی   بازگشت سرمایه به دبیرخانه شورا تا اسکله کنار بازار ماهی فروش ها و همچنین وضعیت سرمایه گذار و

 اعالم نماید

گردید اداره بنادر اطالعات کامل از مکان هایی که برای اسکله تخصصی گردشگری مشخص گردیده  مقرر -2

جهت پیگیری و شناسایی سرمایه میراث فرهنگی اعالم و نقاط بصورت شفاف  طی نامه درخواست است را 

 گیرد .گذار اقدامات الزم صورت 

مقرر گردید سازوکار تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری توسط میراث فرهنگی اعالم و پیش نویس دستور -3

 العمل توسط سازمان میراث فرهنگی آماده گردد.

علی جهت استقرار ه با هماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی بازدیدی از منطقه پنج پیشنهاد میگردد -4

 صورت گیرد و نتیجه این بازدید به دبیرخانه شورا اعالم گردد.نمایشگاه دایمی صنایع دستی 
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ن کاربری آن مقرر شد اداره بنادر، میراث فرهنگی و شهرداری درخصوص اسکله نخل ناخدا و مشخص شد-5

سکله تخصصی ااز ادرات مربوطه گرفته و مطالعات الزم در اسرع وقت جهت ایجاد منطقه استعالمات الزم 

 نطقه صورت گیرد. گردشگری در این م

گاهی در الزم بین اداره بنادر ،  دانشگاه و بخش خصوصی با توجه به نیاز رشته های دانش هماهنگی های -6

زم جهت الو مرتبط با صنعت گردشگری شناسایی و نسبت به ایجاد آن در اسرع وقت پیگیری های استان 

  ایجاد رشته های مرتبط در استان صورت گیرد. 

الزم درخصوص صدور مجوزات در بحث سرمایه گذاری در بخش گردشگری و اخذ مجوزات در هماهنگی  -7

 اسرع وقت 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 جلسات بصورت خصوصی با نمایندگان مجلس جناب آقای آشوری و جناب آقای آرامی  -1

 شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق ایران  -2

 جلسات مکرر با میراث فرهنگی درخصوص مشکالت حوزه گردشگری  -3

 تصویبنامه درخصوص سند راهبردی توسعه گردشگری -4

 


