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 تاریخ برگزاری: 1396/ماه شهریور/23

 شماره جلســه: 18

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع 7:30 ساعت خاتمه: 9:10

        

 دستورکار جلسه: 
 ائه گزارش کارگروه همایش کمیسیونار 

 یدریافت پیشنهادات در خصوص ساماندهی روابط همکاری راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و اقامتگاه 

 

 اهم موارد مطرح شده:
 

  المللیبینک همایش ی به آذرماه و تبدیل آن مهر 12همایش  تغییر زمان برگزاریارائه توضیحات در رابطه با عوامل موثر در 

 خارج از کشورهای گردشگری اتاقهای دو روزه با حضور اعضای کمیسیون

  سپانسر ویژه( به عنوان او معرفی آقای شربتدار )هتل پارسمهر  12گزارش عملکرد اسپانسرهای همایش 

 تیآ المللیبینش شورای شهر و جلسه با هیئت رئیسه اتاق برای برگزاری همای یاشاره به برگزاری جلسه با برخی از اعضا 

 در یداد باه افرکمهم  ینو اشاره به ا یشهما یبرا یرتقد یستهافراد شا یدر خصوص معرف ءاز اعضا یسیونکم یردرخواست دب 

 شوند تأییداتاق هم  یسهرئ یئتجلسه ه

 به صورت مکتوب.و یشات خود در رابطه با هماراز اعضا جهت ارسال نقطه نظکمیسیون  یردب درخواست .. 

 المللیبینو  یملهای یشهما یژهو نکات وها چارچوب یتاشاره به اهم 

 ریامع ینابا استناد به  یازو دادن امت یرتقد یستهانتخاب افراد شا یچارچوب استاندارد برا یک یجادا پیشنهاد 

 گترین مشکل این صنعترزقانون در بخش گردشگری به عنوان بو نبود ها اشاره به وجود آئین نامه 

 1380دود سال ن از حآ.. رشد آن شروع دوباره .و یلیمانند جنگ تحم یلیبنا به دال یراندر ا یگردشگر یاشاره به عقب ماندگ 

 رشته ینا یو عدم به روز بودن آموزش عال

 یستنها یشرفتدر مشهد که مطابق با پ یگردشگر یاشاره به عملکرد سنت 

 این گونه یمنف گذاریرتأثیو آنها به  یفیتک یرائه خدمات باو ها افراد فاقد تخصص و دالل یقاشاره به ورود گردشگران از طر 

 یها در گردشگریتفعال

 استان یبه هدف توسعه گردشگر یدنرس یبرا یو همفکر یبر همکار یدتاک 

 آنها یآگاه یشجهت افزا یمختلف گردشگرهای بخش یبرا یآموزش ینارهایسلسله سم یبرگزار یشنهادپ 

 حوزه ینفعاالن ا یو عملکرد انفراد یمختلف گردشگرهای بخش ینب یاشاره به عدم هماهنگ 

 یدر گردشگر یانو نقش موثر راهنما یتاشاره به اهم 

 بهتر ینظم و هماهنگ یجادجهت ا راهنمایان گردشگریو ها آژانس ینب یهمکار یشنهادپ 

 دشمشکل رفع خواهد  یناها با آژانس یکه در صورت همکار راهنمایان گردشگرینبودن  یمهبه موضوع ب اشاره 

 یگردشگرهای بخش یهکل یتبه حما یانراهنما یازاشاره به ن 

 و ارائه  مکتوب ها به صورتیدرها و لآژانس ها،مسائل مربوط به هتل یهنگو هما یشناس یبدستوالعمل آس یک یهته یشنهادپ

 ربطیآن به مراجع ذ

 یقرآن از ط رییگیان پ( باشد تا امکیان، دفاتر، راهنمایمختلف ) اقامتهای واحد یفشامل شرح وظا یددستورالعمل واحد با یک 

 فراهم شود یگفت و گو دولت و بخش خصوص یشورا

 باشد یرانمتمرکز بر عملکرد مد یدبا یندر کنار برخورد با متخلف یشناس یبنکته که آس ینا یانب 
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  جهت عدم ارائه خدمات به ها یدرو لها ناهتل آپارتم ها،هتل ها،آژانس ینب ینتفاهم نامه ب یادستورالعمل و  یک یجادا یشنهادپ

 کنندمی یتکه بدون مجوز و بسته سفر فعال یافراد

 به اتحاد یدنجهت رس یمختلف گردشگر یهابخش ینمرام نامه ب یک یهته پیشنهاد 

 اهداف یشبردپمؤثر در های یالب پیگیری 

 صورت نها آتوسط  .. که.روزه و یک یتورها یمانند برگزار یگردشگر ینهدر زم یقبل یشهر و شهردار یمشکالت در شورا بیان

 دریگیم

 یینبود مرجع پاسخگوو ها یهاتحاد ینقش نظارت یتاشاره به اهم 

  (بازرس 40) (، هتل آپارتمانبازرس 20هتل )های یهاتحاد یبخش نظارتکمبود نیرو در 

 

 مصوبات جلسه:
 ،یانعق ،یقاسم ،زاده یول :یان) آقا 18/7/96تا روز سه شنبه  یسیونکم المللیبین یشهما یگذاراستیکارگروه س یلتشک .1

 (یمنتجب

 یمختلف گردشگرهای حوزه با یانراهنما تدوین تفاهمنامه صنف یزیکارگروه برنامه ر یمعرف .2

 سالمت یو گردشگر یسیونکم یرمجوعهزهای کارگروه یلجهت تشک یقتلف یتهموضوعات کم یگیریپ .3

 

 :جلسه نحاضری
 ،دهستانی قریشی ،وائید ،ائینم ،قاسمی ،تقدیر ،عنبران ،شربت دار ،قلی زاده ،آجیلیان ،شیرمحمدی ،ابراهیمی ،منتجبی ،ولی زاده ،قانعی یان:آقا

 ، مرصعیغفران ،مزینانی

 ، رستمیخندان دل ،شاه والیتی ،دلیری ،ثابت تیموری ها:خانم

 جلسه: غایبین
 ی، اسدیهاشم ،حصاری نژاد ،فرقانی ،طباطبایی ،سزاوار ،رفیعی ،زاهدپیشه ،شوشتریان ،شجاعی ،درهمی ،ترابیان ،نجفی یان:آقا


