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 دستورکار جلسه: 

 جهت تصویب 97یون گردشگری در سال ارائه برنامه کمیس 

  96ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 

 معرفی دو نرم افزار فناورانه در ارتباط با گردشگری 

 

 اهم موارد مطرح شده:
  باشد:می ذیلکه بخشی از آن به شرح  96ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 

  پیگیری بحث مالیات برارزش افزودهجلسات و 

 مناسبت هفته گردشگری که کنسل شد .. برگزاری همایش به.برنامه ریزی و 

 تخصصیهای کمیته کارگروه ،سوغات ،تلفیق ها،و کارگروهها تشکیل کمیته 

  تجاری وهای تهیأبرنامه اعزام ... 

  در دستورکار سال جدید قرار گرفتهارتباط بیشتر با کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان 

  دفاتر خدمات  ها،و هتل آپارتمانها هتل)جلسات تنظیم مرامنامه هماهنگی و همکاری سه بخش گردشگری

 است ورد نظر دست نیافتهکه تاکنون به خروجی م (مسافرتی و راهنمایان گردشگری

 تکشور که مورد استقبال قرار نگرفی خارج از المللهای بینفرآهم کردن امکان حضور در نمایشگاه 

 رگزاریاشاره به نقش کمیسیون گردشگری به عنوان اتاق فکر استانداری و جلسه مشترک با اتاق اصناف جهت شکل دهی و ب 

 کیشهای سراسری به سبک جشنوارههای جشنواره

 هندس تقی زاده خامسی شهردار مشهدی جلسه با آقای مپیشنهاد برگزار 

 ه ن و رسیدن بسیوه کمیگردشگری و ارائه بهای آن ایجاد جایگاه جهت بررسی و تدقیق برنامهترین اشاره به اهداف کمیته تلفیق که مهم

 خروجی مطلوب است

 که شامل 97کمیسیون گردشگری در سال های بیان اهداف و برنامه: 

  اط کمیسیون با بخش خصوصی و دولتیهماهنگی و همکاری و ارتبایجاد 

 درون سازمانیهای همکاری 

 ش سعه بختا تو.. که در راس.نتیجه و ،ساماندهی اطالعات و آمار با هدف تحلیل و تدقیق آمار موجود جهت رسیدن به روش

 خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد

 ل و بوم گردیاهمیت گردشگری حال 

 جذب و ورود گردشگران خارجی ،بازاریابی 

 ی وضعیت بهداشت و امنیت گردشگرانسامانده 

 حوزه گردشگریهای گیریت کمیسیون در تصمیم سازی و تصمیمباال بردن سطح مشارک 

 حوزه کسب و کارهای حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری و رفع محدودیت 

 تواند ایفا کندمی کهی یهاتیارات و نقش اتاق در زمینهتفویض اخ ،مقررات زدایی ،توجه به برنامه ششم توسعه 

 ران برای سفر به ایران در برنامهعدم تمایل کافی گردشگهای پیشنهاد اضافه شدن مطالعه موانع و چالش 



 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 2
و خدمات کمیسیون گردشگریصورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396/ماه اسفند/06

 جلســه:شماره  23

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع 07:30 ساعت خاتمه: 09:20

        

   گردشگری داخل استان و خارج استانبیان اهداف کمیسیون در دو قسمت توسعه 

 گردشگری حالل ی و توسعه بازار دراشاره به اهمیت برندساز 

 ر ویزا به طور همزمان در فرودگاهپیگیری موضوع رزرو هتل و صدو 

 97سال های پیشنهاد اضافه شدن گردشگری سالمت در کنار گردشگری حالل و بوم گردی و همچنین بحث آموزش در برنامه 

  هزار  33از با ظرفیت خانه مسافر مج 625یت هزار ظرفیت واحدهای اقامتی رسمی در مشهد که این آمار با توجه به فعال200بیان آمار

 رمجازخانه مسافر غی 7330همچنین  و مدارس در فصول خاص وجود دارد وها حسینیه ها،نفر است در این بین فعالیت کمپ

  96در جلسات سال ها باتوجه به لیست حضور آن 97اشاره به بازچینش اعضا کمیسیون در سال 

 و  معرفی دو نرم افزار هتل پیشهRCK که به ترتیب شامل به شرح ذیل است: 

ن و تیبانی آنالیفردی و پشهای از رزروتر نرم افزار رزرواسیون هتل با امکان رزرو گروهی و سازمانی با قیمت ارزان :هتل پیشه .1

 تی اسژه و سایت ویژه مراکز اقامتویهای وجه تمایز این نرم افزار با سایر رقبا تخفیف .بیست و چهار ساعته

ی با المللینباشاره به تفاهم نامه ایران و سازمان کشورهای اسالمی که هر دو سال همایشی  :RCKنرم افزار و همایش  .2

 نماد ،وشمندیتخت هکند و در ادامه هدف این نرم افزار معرفی مشهد به عنوان پامحوریت هنرهای اسالمی و صنایع برگزار می

 .. جهان اسالم.بازرگانی و ،هنر

 وارد مورد نیازخدمات و منیازمندی شهری و همچنین کلیه  ،خدمات ،ه کلیه اصنافئبا امکان ارا iranttrنرم افزار ویژه 

 گردشگری

 .باشد ر مفیدبسیا در بحث بازاریابی تواندمی این نرم افزار یک بانک اطالعات رسمی گردشگری در مشهد و استان است و

 

 مصوبات جلسه:  
 در گروه تلگرامی کمیسیون گردشگریکمیسیون  97بارگذاری متن برنامه سال  (1

 جهت تصویب 97در خصوص برنامه سال  اعالم مهلت یک هفته به اعضا کمیسیون به منظور اعالم نظرات اصالحی (2

 ار هتل پیشه به اتحادیه هتلدارانمعرفی شرکت نرم افز (3

 جهت مشارکت و همکاری اعضا 97نوروز ی مشهد در المللبیناعالم برنامه نمایشگاه  (4

 جهت ارائه نرم افزار iranttrدعوت از مدیر نرم افزار و موتور جست و جوی  (5

دشگری رستی و گدصنایع  ،اسفند با حضور مدیرکل محترم اداره میراث فرهنگی 13برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون مورخ یکشنبه  (6

 استان خراسان
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