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 دستورکار جلسه: 
  (دقیقه15)-1397گزارش وضعیت گردشگری در سال 

 آذر  19به جلسه موضوع مصو) 1397بازرگانی و تجاری و برگزاری همایش و سمینار در سال های بررسی موضوع اعزام به خارج هیئت

 (دقیقه 45) – (96

 

اتاق  2ماره در ساختمان ش 97اردیبهشت  2صبح یکشنبه  7:30اولین جلسه کمیسیون گردشگری در سال جدید با حضور حداکثر اعضا ساعت

 :در این جلسه موارد ذیل مورد مطرح گردید .بازرگانی برگزار شد

 درصد نسبت به سال  15 تا 10افزایش نرخ اشغال بین  -1:در ایام نوروز و بعد از آن که شاملها ارائه آمار مختصر از نرخ اشغال هتل

ل در حال حاضر نرخ اشغا -3و کمتر  %50در هفته اول عید و کاهش این نرخ در هفته دوم رسیدن آن به  %70نرخ اشغال  -2گذشته 

 تدرصد اس 25تا  20بین 

 ز کشورش قیمت ارز و عوارض خروج ابینی بهبود شرایط سفرهای داخلی بدلیل افزایپیش 

  برنامه ریزی دقیق برای تهیه آماراشاره به آمارهای متناقض و ناموثق و نبود یک مرجع رسمی و واحد با 

 شتهامتی رسمی در سال گذاشاره به رشد بی رویه واحدهای اقامتی غیرمجاز و ظرفیت اشغال بسیار پایین واحدهای اق 

 ذیل است رمجاز که بشرحارائه گزارش کوتاه از ظرفیت واحدهای اقامتی رسمی و غی: 

 230  اردهزار نفر در ایام پیک وجود د 70هزار نفر که امکان افزایش ظرفیت تا  45هتل با ظرفیتی معادل 

 50که قابل افزایش است هاناهزار ظرفیت هتل آپارتم 

 645  نفر 12هزار و  33واحد خانه مسافر دارای مجوز با ظرفیت 

 نفر 880هزار و  36موعه با ظرفیت مجکمپ و  9موقت شهرداری ؛ ی آنهااسک 

  هزار نفر ظرفیت 53مدارس 

  هزار نفر ظرفیت 20حسینیه و بقا 

 400  هزار نفر 45واحد زائر سرای دولتی باظرفیت 

 36 واحد زائرسرای ارزان قیمت 

 و ... 

 450می مجاز اتر رسدف)دفاتر خدمات مسافرتی غیر مجاز  ،دارایی ،مالیات بر ارزش افزوده :بیان برخی از مشکالت سال گذشته مانند 

 زرو هتلان با ریزا فرودگاهی همزممشکل صدور و ،آنهاو ساماندهی  (واحد است که دفاتر غیر مجاز هم آماری مشابه به آن دارد

  فرودگاه که بخشی از آن شامل موارد ذیل است 3بیان مشکالت ترمینال: 

o ریافت ویزازیاد گردشگران برای د ارانتظ 

o بی نظمی 

o ن مهمانشأ عدم احترام و تکریم در 

o تعداد کم نیروها 

o خدمات رسانی ضعیف 

o مختلف فرودگاههای مشکالت ساماندهی مسافران در بخش 
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 o عنوان فرودگاه خروج و نه ورود بدلیل مشکالت متعدد آن که این امر باعث کاهش مدت اقامت ه انتخاب فرودگاه مشهد ب

 شودمی گردشگر در شهر

o ر گردشگران به آما ئه دهد و همچنین با توجهاپیشنهاد ایجاد شعبه بانک به جای باجه که بتواند خدمات بیشتری را ار

ران مقایسه مینی تهختوان برای دریافت خدمات و تسهیالت این فرودگاه را با فرودگاه امام می خروجی از فرودگاه مشهد

 کرد

  مطرح شده به شرح ذیل بودپاسخ نماینده فرودگاه برای موارد: 

 های شد به بخمختلف جهت ارائه خدمات در فرودگاه حضور دارند و فرودگاه بعنوان یک مرجع دولتی بایی آنهاارگ

 مختلف نظارتی پاسخگو باشد

  برابر نسبت به گذشته 5به  3سالن افزایش فضای اختصاصی 

 95ال است و در سای هزینه-یک شرکت درآمدی فضای داخلی فرودگاه در اختیار یک شرکت خصوصی است فرودگاه 

 باشدمی مختلفهای هیچ اعتبار استانی دریافت نکرده است اما در حال پیگیری مشکالت مطرح شده در بخش 96و 

 رح ودگاه طفرودگاه مشکالت فرهای دولت و بخش خصوصی با حضور مسئوالن مرتبط با حوزه یمقرر شد در جلسه شورای گفت و گو

 این جلسه به استانداری ارائه شودو حل و فصل شود و نتایج مسئله 

  هت حضور در جهر کمیسیون  1397سال در دستور کار دوم جلسه به درخواست اتاق در دی ماه سال گذشته مبنی بر ارائه برنامه

ره شد میسیون اشاکمیته تلفیق و ک.. مطرح شدن این موضوع در جلسات و .داخلی و خارجی های و اعزام هیئتها همایش ها،نمایشگاه

 :که نتایج آن بشرح ذیل است

 :بازاریابی – یتجارهای هیأتهدف جهت اعزام  یکشورها _1

 بوسنی – انذونزی – ینچ یانگک سین – آذربایجان –هندوستان  اولویت

 ITB، ماراتا ATM شامل یدر حوزه گردشگر یجهان یالمللبینبرتر  یهایشگاهنما هرساله در طبق روال یاستان یجارهای اعزام هیئت -2

 یهترک یزاتتجه ،یااسپان فیتور ،لندن WTM ،ینبرل

 بازاریابی – یتجارهای هیأت یرشهدف پذ یکشورها_3

ت وضعیبا توجه به  – بوسنی – اندونزی – چین – آذربایجان –باشد از جمله هندوستان تجاری و بازاریابی های هیأتاعزام  یکشورها با اولویت

 بد.ادامه یاطبق روال  یاستان یجارهای تیأدر ه یهمکاریا در دستورکار قرارگیرد. و اسپان آلمان ،یهترک حاضر، کشورهای

 :از استان یتخصصهای یشگاهنما یهدف جهت برگزار یکشورها _4

 که توسط اتاقهایی یشگاهنما یرسا .هند .لبنان .قطر .سالمت در عمان ی، گردشگریهمزمان با جام جهان یهازان روسغدر  یاختصاص نمایشگاه

 شودمی یریتمدبصورت عنداللزوم بازرگانی 

 :استان یاختصاص یونپاو یهدف جهت برگزار یرهاوکش _5

 یرالکچ)هلند  گنیبرند یشگاهامارات، نما یشگاههمانند نما یالمللبینبزرگ های یشگاهاستان در نما یاختصاص پیش بینی ایجاد پاویون پیشنهاد

 یهترک یهتلدار یزاتتجه یشگاهنما ،یااسپان فیتور، (اروپا

 هدف یمحل بازارها یادر استان  یو تجار یدر جهت توسعه روابط اقتصاد ینارهاسم ها،یشهما برگزاری و شرکت در _6
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 یمذهب ،یگردبوم ،سالمت یو موضوع یتخصصهای فصل در حوزه 4در  یدر حوزه گردشگر یالمللبین یشهمابرگزاری و شرکت در  -7 

 برگزاری یکو در صورت امکان  (باشد یکه مقصد آنان خراسان رضو یالمللبین یتور اپراتورها همراهی با) یگردشگر ، مدیریتو حالل

 یننوهای یفناور یتبا محور یهتلدار یریتدر خصوص مد یتخصص یشهما

 سیون تاق و کمیاهای الیتسی شود آیا در حوزه فعر.. ارسال کنند تا برو .ها در آخر مقرر شد اعضا انتظارات خود را در خصوص نمایشگاه

 جای میگیرد یا خیر

  شافعی  سمهند ایبا حضور آقها ی کمیسیونرؤسادرخواست رئیس کمیسیون از اعضا برای ارائه طرح و نظرات خود جهت ارائه به جلسه

 هدو مشکالت گردشگری خصوصا شهر مشو محوریت بررسی مسائل 

 باشدمی یلذل موارد شهرداری در حوزه گردشگری که شامهای شهرداری و بیان برخی از برنامههای اشاره به ارتباط گردشگری و فعالیت:  

  ظرفیت اسکان شهرداری در سال جدید %30کاهش 

  با  (کند تأمینا نظر ر بر نباشد و منافع مدگردشگری که برای شهر هزینه)برنامه ریزی جهت ماندگاری مفید گردشگر

 و رویدادهاها برگزاری جشنواره

 کاربردی به گردشگرهای برگزاری جشنواره و فستیوال تخفیف در ماه رمضان و ارائه بسته 
 

 مصوبات جلسه:
 3روز دوشنبه  تا دارند ایران اتاقهای کمیسیون یرؤسا با مشترک جلسه خصوص در نظری نقطه چنانچه محترم اعضا .1

 بفرمایند اعالم ظهر 12 اردیبهشت ساعت

 ت پس از اتمام هر جلسه اعالم شودساع 24دستور جلسه آتی  .2

 شورای گفت و گو دولت و بخشفرودگاه و گردشگران خارجی در  3برگزاری جلسه در خصوص حل مسائل مرتبط با سالن  .3

 خصوصی

 یل آماری در کمیته آموزش و پژوهشحوزه گردشگری و تحلهای بررسی چالش .4

 یشهردار یبا معاونت گردشگر یجهت همکار یکپ یرفصول غ یمتناسب با مشهد برا یدادهایرو یشنهاداتپ یافتدر .5

 مشهد

 

 :جلسه نحاضری
 ،قاسمی ،رانغف ،قریشی ،رابیانت ،سایه بان ،بلبل عنبران ،آجیلیان ،فرقانی ،رفیعی ،قلی زاده ،اسدی ،شیرمحمدی ،منتجبی ،ولی زاده ،قانعی یان:آقا

 شربتدار ،تقدیر

 رستمی ،دلیری ،شالچیان ،شاه والیتی ،ثابت تیموری ها:خانم

 غایبین جلسه:
 هستانید ،هاشمی ،نمائی ،نوبخت علیزاده ،یارمحمدی ،بنانژاد ،ابراهیمی ،زاهدپیشه ،دوائی ،شوشتریان ،شجاعی ،نجفیآقایان: 

 میهمانان جلسه:
ل گروه دیرعامممیرحسینی  ،ریزی و نماینده شرکت سپاد خراساننیکخو مدیر برنامه ،استانهای رهبری نماینده اداره کل فرودگاه

 صفدری خبرنگار روابط عمومی اتاقهرمس،  مسافرتیهای شرکت فانی عضو هیئت مدیره گروه ،مسافرتی هرمسهای شرکت

 


