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 دستورکار جلسه: 
  2017گزارش رویدادهای گردشگری در سال 

 طرح مباحث موردنظر اعضای محترم 

 
 

 اهم موارد مطرح شده:
 صدور  ها،تلهزش افزوده را بر یاتمال ،پسماند ،یکطرح تراف :مختلف مانندهای در بخش یاز مشکالت گردشگر یبرخ یانب

 ،هتل آپارتمان 400حدود  ،هتل 220 :فعال یاقامت یواحدها یبا توجه به تعداد باالها ساخت و ساز هتل یهرو یب یمجوزها

 فعال یمجوعه دولت 500از  یشب ینو همچن یرمهمان پذ 500از  یشب

 ید 20و  19 یخدر تار یگذار یهو توسعه سرما یگردشگر یشگاهدر نما یسیونحضور کم پیشنهاد 

 همزمان با رزرو هتل در مشهد یفرودگاه یزاطرح صدور و بیان 

 در شهر مشهد ینیشاد همگام با اعتقادات د یفضا یجادا پیشنهاد 

 در مشهد یو مدت ماندگار یبه کاهش گردشگر ورود اشاره 

 شهر یو شورا یبا شهردار یسیونکم یو همراه یهمکار یلبه تما اشاره 

 موجود در سطح شهر یتابلوها یقاز طرها جاذبه یدر معرف ینقش مهم شهردار بیان 

 یبخش خصوص یمحدود کننده برا ینبه قوان اشاره 

 آن یبرا یقدق یزی.. و برنامه ر.وها یشگاهمانند نما یدادهاشرکت در رو یتبه اهم اشاره 

 یمختلف گردشگرهای به نبود آمار بروز و موثق از بخش اشاره 

 ردستانتان و کو بلوچس یستان، سیخراسان رضو آنهاینو فارس و بدتر یالنگهای استان یرانکسب و کار در ا یطمح بهترین 

 فت و گو گ یوراشجز دستور کار آن بوده است و در جلسه  یسیونکم یلکه از ابتدا تشک یاتیو مال یبه مسائل حقوق اشاره

 .نامه درآمده است یینبرارزش افزوده به صورت آ یاتمال %12با حضور استاندار  یدولت و بخش خصوص

 ورود گردشگر به صورت مختصر که شاملهای چالش بیان: 

 1_ است یکاف یتفاقد جذاب یخارج یسفرها یو خروج یسالن ورود :یمشکالت فرودگاه 

 2_ یبهداشتهای یسنامطلوب سرو یفیتک 

 3_ ایجادههای یرساختحمل و نقل و ز یستمسهای یکاست 

 4_ در سطح کشور یاقامت یکمبود واحدها 

 سالمت یگردشگر ینهدر زم یزدو  یرازشهای خوب استان یزیبه برنامه ر اشاره 

 ستات صادقانه و خدما جذاب یزبانیارائه م نهاوفادار هستند و اصوآل یانبه دنبال مشتر یابرند دنهای نکته که هتل ینا بیان 

  هادیشنپ و یدر گردشگر یاصفهان و نقش کمرنگ بخش دولت یگردشگر یسیونبا کم یراناتاق ا یسجلسه رئ یجهنت یانب 

 یبه بخش خصوص یریتیو مد ییبخش اجرا یواگذار

 یو بخش خصوص یراثبه عنوان اتاق فکر سازمان م یگردشگر یسیونبه کم اشاره 

 ده استش ییرونما 96در سال  یولاختتام یافته  88که در سال  مبنای طرح جامع مشهدبه بروز نبودن آمار  اشاره 

 توسط عراق یتاورفال یپروازها %70تصاحب به  اشاره 

 مشهد دربه عدم وجود برند خاص  اشاره 
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  مختلف استهای آن وجود اختالفات در بخش یتمشهد عدم موفق یاستراتژ ینبه عنوان اول یگردشگر بیان 

 و مقصد مشهد باشد مبدأ یکه شامل شهرها و کشورها یطرح جامع گردشگر یتاهم بیان 

 رفتار با گردشگر یحدر آموزش نحوه صح یبه نقش شهردار اشاره 

 وها ساختمان ینما ،به مشکالت بافت اطراف حرم اشاره ... 

 که شامل: یمهم در خراسان رضو یو قراردادها 2017سال  یگردشگر یدادهایگزارش کوتاه از رو ارائه 

 1-  شدن آن یاتیعملعقد تفاهمنامه با تاتارستان عدم 

 2- ته است(کشورها را بدنبال داش یناستقبال سفر به ا)مانند صربستان  ییسفر به کشورها یبرا یزاحذف صدور و 

 3_ خدمات ینده اارائه دهنهای و آژانس یارتها، سازمان حج و زیرالینا یمشکل برا یجادسفر عمره که باعث ا یتمحدود 

 ارباب  یقاآ یقطر انجام شده ازهای یگیریهمزمان با رزرو هتل در فرودگاه مشهد و پ یگاهدفرو ییزابه طرح صدور و اشاره

 خالص

 ارمنستان ،یجاناآذرب یجمهور ،امارات ،عراق ،یهترک :یبکه به ترت 96در شش ماه اول سال  یرانا یمقصد گردشگر کشورهای، 

شور و کداخل  بهتر نسبت بههای یسه خدمات و سروارائ ،ین به ارزاناتومی آن یلآلمان و عربستان که از دال ،گرجستان

 ورود گردشگر اشاره کرد یفضا یلتسه

 حرم مطهر یمشهد حت یو امکانات گردشگرها جاذبه یمعرف یبرا یگردشگر یفضع یغاتبه تبل اشاره 

 ها ینیو چها روس دارد خصوصاً یگردشگران خارج یرا برا یتجذاب یشترینب یانجام شده آرامگاه نادرهای یبررس طبق 

 مشکل یکبه عنوان  یدر گردشگر یبخش ینب یفارتباط ضع بیان 

 نوازی و میزبانیهمان یفرهنگ م یتبه اهم اشاره 

 یندر ا یادیز لیپتانس یدارا یرانآن است و ا یرماند یرغهای سالمت که قسمت عمده آن از بخش یبه درآمد گردشگر اشاره 

 .باشدمیبخش 

 است یلبه شرح ذ یدکتر اصول یآقا ،همان جلسهیم یاناتب ینترمهم: 

 موضوع اعتقاد دارد ینبه ا یزن یاست و شهردار یمشهد گردشگر یریشکل گ مبدأ 

 را دارد یاقتصاد یگردشگر جذب یترفظخوب  یاییجغراف یتدر موقع یریقرارگ یلبه دل مشهد 

 ستاشده  یسسأشهر که در زمان شاه عباس ت ینشفاخانه ا ینسالمت در مشهد و اول یگردشگر یخیبه سابقه تار اشاره 

 یتخصش 157 از یشو ب یمقبره امام محمد غزال ،یبا توجه به وجود فردوس یخیو تار یفرهنگ یگردشگر یتبه اهم اشاره 

 برجسته در مشهد و توس

 یشهردار یگردشگر یسیوناتاق با کم یگردشگر یسیونجلسه مشترک کم یبرگزار پیشنهاد 

 یگردشگر یانراهنما یبا طرح سامانده شهر یشورا یهمکار یآمادگ اعالم 

 خود شهرهای یتمشهد باتوجه به ظرف یبه توسعه گردشگر اشاره 

 که در دستور کار قرار گرفته است مقررات ساختمان کشور یبه قانون مل اشاره 

 مشهدآن به جشنواره هنر  یلنام طرح استقبال از بهار به خانه بهار و تبد ییربه تغ اشاره 

 استاندارد در سطح شهر یبهداشتهای یسجهت ساخت سرو یبه اختصاص بودجه شهردار اشاره 

 شهر یشورا یگردشگر یسیوناتاق و کم یگردشگر یسیونکم ینتفاهم نامه ب یمتنظ پیشنهاد 

 در سطح شهر مشهد یشهر یغاتاز طرح پروپوزال جهت تبل استقبال 
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  مصوبات جلسه: 
 اعضای کمیسیون گردشگری اتاق و اعضای کمیسیون فرهنگی، گردشگری شورای شهربرگزاری جلسه مشترک  .1

 97خانه بهار سال  تمرکز بر مشارکت در برنامه ریزی و اجرای طرح .2

 دی ماه در محل مهمانسرای آستان قدس رضوی 17برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون مورخ  .3

 
 

 :جلسه نحاضری
غر اص یعل ،ندهضا بافغالمر ،یابوالفضل دهستان ،یقاسم یمرتض ،ینمائ ینحس ،یرمحسن تقد ،زاده یعباس قل ،یمحمد اسد ،یمحمد قانع یان:آقا

فر جع یدس ،محمد شربت دار ،یرودمعجن یمحمد معصوم ،یانشوشتر یدرضاحم ،بلبل عنبران یدحم ،یشرف ینحس ،یانتراب ینحس ،یهاشم

 یرمحمدیش یهاد ،یلیانآج مهدی ،یزراعت

 یرستم یراالم ،تکتم خندان دل ،یریدل ینپرو ،یموریمژگان ثابت ت ها:خانم

 جلسه: غایبین
 ،سزاوار یرام ،عییرف ،یمیابراه ینحس ،یشهزاهدپ ینغالم حس ،یفرهاد دوائ ،یعباس شجاع ،یدرهم یمهد ،ینجف یعهالشر یرامینامآقایان: 

 یمینع ،یمخمل ،یمرصع ،نژاد یحصار ،یمسعود منتجب یدس ،یفرقان یدمج ،ناصر غفران ،ییطباطبا

 مرجان شاه والیتی :هاخانم

 جلسه: میهمانان
 یفرهنگ یراثسازمان م یتخصصهای یتهمسئول کم یجعفر زراعت یدس ،شهر مشهد یشورا یگردشگر یسیونکم یسرئ یاحسان اصول


