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 دستورکار جلسه: 
 ارائه گزارش تدوین بسته سوغات مشهد 

 بررسی وضعیت آمار گردشگری به منظور ایجاد بانک اطالعات گردشگری استان 

 

  اهم موارد مطرح شده:
در  ه برگزار شد.اعضا در محل هتل رفا ربا حضور حداکث 18:30خرداد ساعت  20یکشنبه در روز  97سومین جلسه کمیسیون گردشگری در سال 

 :باشدمی م ترین آن به شرح ذیلبررسی قرار گرفت که مه و این جلسه مطالب مرتبط با دستور جلسه مورد بحث

 

 ثریجاد اشتغال و چرخه اقتصادی مؤاشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت سوغات در ا 

 و  یورسودآ ،یرسوغات در ارزآو یتاست و اهمبه بازار شده  یبکه موجب آس یرانیدر سوغات ا ینیچمحصوالت  یگزینیاشاره به جا

 ییزااشتغال

 در در بحث سوغات یطالعات علممانجام  یتاشاره به اهم 

 درصد  50تا  45 ینباشد و بمی یخارج یسوغات متعلق به کاالها ینا %50مشهد که حدود  یتومان برا یلیاردهزار م 2 یمال گردش

 .باشدفرد  یبراقصد مخاطره  یادآور دهد و یقزائر تطبخودش را با  یداست و با یفرهنگ یرسف ،سوغات ،دهدمی یلسوغات را پوشاک تشک

 و . یهنقل یلهنوع وس یقمانند شمارش مسافر از طر یمختلف گردشگرهای اشاره به وجود آمار متناقض در بخش.. 

 ماه رمضان یالتمشهد در تعطهای هتل یدرصد 100سابقه اشغال یآمار ب بیان 

 یآتهای یزیمه رر برناد یحآمار موثق و صح ارائه یتو اهمها به مشهد با نرخ اشغال هتل یآمار گردشگران ورود یبه عدم هم خوان اشاره 

 یگردشگرهای بخش یهکل

 یشزار تومان افزاه 120 به 97مبلغ در سال  ینتومان است و ا 700 هزار و 11هر گردشگر در مشهد  کردینههز 85با آمار سال  مطابق 

 است یافته

 کم یماندگارمدت با گردشگران  یادنسبت به تعداد زتعداد کمتر  ان باگردشگر یشترباقامت مدت طول  یتاشاره به اهم 

 ها تلهاز  یبرخ یگبه تاز ..کهو .و افراد ناتوان و کم توان  ینبه معلول یاستاندارد جهت خدمات رسان یاقامت یو واحدهاها هتل ییشناسا

 شده هستند یادبه افراد  یمناسب خدمت رسانها از اتاق %10شده اند و  یاستاندارد ساز

 است بخشی از آن شامل موارد ذیلین بسته سوغات خراسان رضوی و آمارهای متفاوت حوزه گردشگری که ارائه گزارش تدو: 

 تاریخیهای یادآور باورها و آییننمادی از آن شهر و  ،سوغات هر شهر 
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 نقشه راه توسعه کمی و کیفی سوغات فرهنگی زائر رضوی

 

  توان یع که از اهداف مسند جامچشم انداز و اهداف دبیرخانه در قالب  ها،تدوین سیاستو  94آغاز فعالیت دبیرخانه سوغات زیارت در سال

 :به

 سوغات زیارتی استان خراسان رضوی شناسایی و برند سازی صنایع دستی و .1

 للیالمبینو ای نفوذ صنایع دستی و سوغات زیارت استان در بازارهای منطقه .2

 دستی استان در سبد سوغات زائران و گردشگرانافزایش سهم صنایع داخل و بخصوص صنایع  .3

 :تذیل اس ز وظایف آن شامل مواردخشی ا.. اشاره کرده و بو .ن اقتصادی حوزه بهبود شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و فعالی .4

 سوغات زیارتی استان خراسان رضوی کالن صنایع دستی وهای و برنامهها بررسی و تصویب سیاست (1

 ..(و .فرهنگی  -اجتماعی -اقتصادی -حمایت حقوقی)ن صنایع دستی و سوغات زیارتی حمایت از حقوق فعاال (2

 آشنایی بازار سنتی مشهد با کاالهای صنایع دستی در کل کشور (3
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 ،ملی ،ایجاد موزه و سایر وسایل ارتباطی در سطوح مختلف استانی ،معرفی آثار ارزشمند صنایع دستی از طریق برگزاری نمایشگاه (4 

 ..و .بازار و بازاریابی  ،للیالمبینو ای منطقه

 مرتبطهای صنایع دستی و رشتههای برنامه ریزی جهت حمایت و بهره برداری از فارغ التحصیالن رشته (5

 ..و .بازار و بازاریابی  ،سوغات ،مختلف صنایع دستیهای تحقیق و پژوهش در زمینه (6

 نآوکار بروزرسانی ایرانی و ساز دگان صنایع دستیایجاد بانک اطالعات منسجم از تولیدکنندگان و عرضه کنن (7

 ..و .نیازسنجی از زائران و گردشگران در خصوص سوغات  (8

  تولیدی مشهدهای تولیدات کارگاه از بازار سوغات برای هنرمندان و %30سهمی کمتر از 

  (1392 برآورد محققین در سالریال در روز به خرید سوغات و هدایا ) 71000اختصاص تنها 

 سط کشور چین وکاال ت تأمینمیلیارد تومان با  500در حدود ای درصد کل اقتصاد زیارت و هزینه 15 :گردش مالی سوغات

 (1395سال )

 بر تأکیدبا  94ل میثاق در سال برگزاری نمایشگاه ویژه سوغات در محل هت: 

I. برندسازی و بومی سازی تولیدات سوغات بویژه فرهنگی 

II.  شهد وو ظرفیتهای بسیار خوب مها گذاران در عرصه تولید سوغات با توجه به قابلیتنیاز به ورود سرمایه 

 باشدمی از آن شامل موارد ذیل وجود آمارهای متفاوت در زمینه گردشگری و سوغات که بخشی: 

o تولیت آستان قدس(مشهد حدود هزار میلیارد تومان )به بیان  گردش مالی سوغات زیارت 

o  اندار خراسان است به بیان) 97استان خراسان جنوبی از سبد کاالی سوغات مشهد در نوروزگاه  میلیون تومان 800سهم

 (جنوبی

o ( ان رضویاستاندار خراسبه بیان سه هزار میلیارد تومان بازار سوغات استان در اختیار کاالهای خارجی است) 

o  به ) 1396سال  ماهه اول 9دشگر خارجی طی گر 864هزار و  803نفر گردشگر داخلی و  524هزار و  82ملیون و  24ورود

 (ضویاستاندار خراسان رنقل از 

o  ستاندار ابه نقل از . )کنندمی ر مشهد هزینهد برای سوغات ساالنه بیش از دو هزار میلیارد تومانزائران و گردشگران

 (خراسان رضوی

o 25  مان در مشهد هزینههزار میلیارد تو 8کنند و می ئر ایرانی و دو میلیون زائر خارجی در سال به مشهد سفرزامیلیون 

ر ی و مدیریت امومعاون هماهنگ)شود می میلیارد تومان از این رقم فقط برای سوغات هزینه 700کنند و حدود هزار و می

 (1396، زائران استاندار خراسان رضوی

  ی، تدوین برنامه اجرای :و زیارت استان با وظایف با مسئولیت معاونت اقتصادی 97راه اندازی کارگروه ویژه سوغات زیارت در سال

یان برای یقه مشترنوآوری همراه با حفظ اصالت و شناخت ذائقه و سل :اهداف –بهره گیری از این ظرفیت برای اشتغال مناسب 

عالیت ف راکزمضرورت ایجاد و تقویت زنجیره کامل صنایع دستی و سوغات در روستاها و  ،جذب بیشتر در حوزه صنایع دستی

 ..و .هنرمندان 

 کمیسیون گردشگریهای ی از فعالیتبخش 

  یت تولید و با موضوع بررسی راهکارهای تقو 28/01/1396برگزاری جلسه ویژه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مورخ

 رت و ساماندهی بازار سوغات استانعرضه سوغات زیا
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   صاحبنظران و فعاالن این  ،نجلسه با حضور کارشناسا 7تشکیل تشکیل کارگروه سوغات ذیل کمیته آموزش و پژوهش و

 حوزه

  و .تدوین پیشنویس برنامه ارائه سوغات گردشگری ویژه مشهد توسط کارگروه سوغات.. 

 شرایط موفقیت در بازار سوغات: 

o محصول ارائه شده به بازار سوغات کیفیت 

o قیمت متناسب با سوغات ارائه شده 

o و ه ی بین رازائرسراها ،ریمسیرهای اصلی منتهی به مقصد گردشگ ،مبادی ورودی شهر)درست ی هاتبلیغات موثر در مکان

...) 

o و داخل  ان در خارجوزارت امورخارجه ایرهای و نمایندگیها کشور در سفارتخانه ها، کنسولگریهای تبلیغات سوغات و جاذبه

 کشور

o ارائه سوغات متبرک در بسته سوغات زائر 

   

 جلسه:مصوبات   
 تصویب تکمیل طرح سوغات برای ارائه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی .1

 تصویب طرح تهیه بانک اطالعاتی جامع شاغلین و فعاالن صنعت گردشگری .2

 ی تدوین سند توسعه گردشگری استانتصویب پیگیر .3
 

 :جلسه نحاضری
 ،قریشی ،اشمیه ،ائینم ،یارمحمدی ،نیکخو ،رفیعی ،سایه بان ،امین الشریعه نجفی ،بلبل عنبران ،دوایی ،اسدی ،ولی زاده ،قانعی یان:آقا

 بنانژاد ،حسین پور ،طباطبایی ،قلی زاده ،زاهدپیشه ،ابراهیمی ،شیرمحمدی

 رستمی ،صفدری ،آستانی ،دلیری ،روحبخش ،شاه والیتی ،ثابت تیموری ها:خانم

 غایبین جلسه:
 تقدیر ،دهستانی ،شربت دار ،منتجبی ،فرقانی ،غفران ،قاسمی ،نوبخت علیزاده ،شوشتریان ،شجاعی ،آجیلیانآقایان: 

 شالچیان ها:خانم


