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 دستَرکبر جلسِ:     
 :طرح مسائل فعاالن گردشگری شهر مشهد پیرامون حوزه شهرداری 

o  قاوًن شُرداریُا 55مادٌ  24تمُیذات الزم جُت برخًرد قاوًوی با ياحذَای اقامتی غیر مجاز با استىاد بٍ تبظرٌ بىذ 

o بررسی اخطاریٍ َای طادر شذٌ از سًی سازمان آتش وشاوی درخظًص واایمه بًدن َتلُا 

o بررسی وحًٌ تخظیض ي بُرٌ برداری از کیًسک َای گردشگری سطح شُر 

o امکان وظب تابلًَای ديزباوٍ تًسط دفاتر خذمات مسافرتی 

o سایر مًارد 
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 یخراسبى رضَ یاتبق ببزرگبً یگردشگر َىیسیکو سیرئ ،قٌبد یسادُاکبر عل یعل 

 یٌِصه یيدس ا یستیاهبکي داًست؛ لزا بب یيبب ا یدس ًحَُ بشخَسد ضْشداس یذسا بب یشهزبصغ یاص هطکالت هَرَد دس حَصُ اهبکي البهت یکی 

 .ضَد یطیذُاًذ یالصم بِ دسست یذاتتوْ

 ِیآهبدگٍ  یآتص ًطبً یاص سَ یحَصُ گشدضگش یٍاحذّب یشّب ٍ سب هبّبًِ دس ّتل یدٍسُ ا یآهَصش ّب یبشگضاس یتبِ اّو ببتَر 

الصم  ٌیي،اسائِ گشدد. ّوچ یبىالصم بِ هتمبؾ یّب تب آهَصش یشدغَست گ یکبف یالصم است اقالع سسبً یٌِ،صه یيدس ا یسبصهبى آتص ًطبً

 .ضَد ییيخَد، تؼ یوٌیدس سًٍذ حل هَؾَػبت ا یگشدضگش یهشارؼِ ٍاحذّب یبشا یضْشداس یاص سَ یاست هسئَل

 هْن است. یبسبس یببضذ کِ اػتببس هزوَػِ حفظ گشدد، اهش یّب بِ گًَِ ا بِ ّتل یًحَُ ابالؽ لبًًَ یٌکِا 

 

 یگردشگر یسیَىکو یسرئ یبًب یوَری،هژگبى ثببت ت 

 هکبى  یتهَلؼ ی،هختلف احذاث ضذُ اًذ ٍ ؾَابف ٍ همشسات سبخت ٍ سبص دس ّش دٍسُ هتفبٍت بَدُ است. اص قشف یبىالبهتگبُ ّب دس سبل ٍ

ٍ  یستً یشالبهتگبُ ّب اهکبى پز ی. بِ قَس هخبل، احذاث پلِ فشاس دس بشخیشدهذًظش لشاس گ یذبب یوٌیاغَل ا یبشخ یالبهتگبُ دس بشلشاس

خَاّذ ایوٌی دس حَصُ  یلببل تَرْ یاحشگزاس یدٍلت یسبصهبًْب یاص سَ یلگشیهطَلْب ٍ تسْ .ضَد یطیذُاًذ یگشیساُ حل د یببیسته

 .داضت

 بشلشاس ضَد،  یدٍ قشف بِ خَب یيٍ تؼبهل ب یشدهذًظش لشاس گ یآتص ًطبً یاص سَ یحَصُ گشدضگش یشٍّبیکِ بحج آهَصش ً یدس غَست

 بَد. ینحَصُ ضبّذ خَاّ یيدس ا یبْتش یتٍؾؼ

 

 استبى یٍ گردشگر یدست یعصٌب ی،فرٌّگ یراثادارُ کل ه یهعبٍى گردشگر یدخَری،ب یَسف 

 ساستب،  یيلببل اًزبم است. دس ا یبشًبهِ بب کوک بخص خػَغ یيا یيتذٍ. ضَد یيتذٍ یبشًبهِ هطخػ یذّتلْب بب یسبص یوٌیدس حَصُ ا

 .احشگزاس خَاّذ بَد یبسبس یضً یطیٍ ّوب یآهَصض یّب بشًبهِ یبشگضاس
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 اغالح  یستیبب یتٍؾؼ یيکِ ا یشدتب غَست گ یبشدهبُ صهبى ه یکّب، گبّب  ّتل یاص بشخ یِاٍل یذببصد گیشد، یکِ غَست ه ییتمبؾب یشغنػل

 .گشدد

 یٍ بب صهبى بٌذ کٌذ یه یشیهَؾَع اص بشٍص حَادث ًبگَاس رلَگ یيا ُ ؾشٍسیست.ضذ یّتلْب قبك بشًبهِ صهبى بٌذ یوٌیا یعسفغ ًمب 

 یْبدستگبّ یلگشیٍ تسْ ّب یتاص ٍاحذّب ػاللوٌذ بِ بشقشف ًوَدى هطکالت خَد ّستٌذ؛ اهب حوب یبسیبس گشدد. یهٌبسب هحمك ه

 .یببینحَصُ ٍرَد داسد دست  یيکِ دس ا یبِ ّذف یتهْن است تب دس ًْب یبسحَصُ بس یيدس ا ییارشا

  بت گشدضگشاى بِ هب ابالؽ ضذُ است. ایي هشاکض اقالػبب پیگیشی ّبیی کِ اًزبم دادین دستَسالؼول ًظبست بش تبسیس ٍ فؼبلیت

 ، دس آى تؼشیف گشدیذُ؛ لزای کِ دس هؼشفی اهبکي ًیبص استشاى هشبَـ ًوی ضَد بلکِ ّش الذاهتٌْب بِ بحج ساٌّوبیی گشدضگ دستَسالؼول

 ػَغی است.هب پیگیش ایي ّستین کِ کیَسکْبیی آًالیي ٍ بِ سٍص دس سكح ضْش ایزبد ضَد کِ هتؼلك بِ بخص خ

 ذ. تمبؾبی هب اص ٌسبهبًذّی ساٌّوبیبى صائش است تب افشاد هٌبسب دس ایي حَصُ بِ کبس خَد اداهِ دّ ی گشدضگشی،بحج هب دس پبیگبُ ّب

ذ تب هطکل چٌذیي سبلِ ضْش هشتفغ گشدد ٍ پس اص ایٌکِ پبیگبُ ّب بِ ی فشٌّگی بِ ایي هَؾَع داضتِ ببضضْشداسی ایي است کِ ًگبّ

 یذًذ، بِ هببحج دسآهذی ٍ هبلی پشداختِ ضَد.دسآهذصایی سس

 

 یسبهبلک ّتل هب یلیبى،آج یهْد 

 یحَصُ بب هطکالت هبل یيا یکشد، غبحببى کسب ٍ کبسّب یدٍساى کشًٍب سپش یق یکِ غٌؼت گشدضگش یًبهكلَب یفبب تَرِ بِ ضشا 

 یٍ ًطست ّب ٍ کبسگشٍُ ّب یبفتِ یصبب ّتلْب افضا یاست کِ تؼبهل سبصهبى آتص ًطبً یيا اىدسخَاست ّتلذاس. هَارِ ضذًذ یفشاٍاً

 یيبْبَد ا یبتَاًٌذ دس ساستب یهطْذ ٍ ضْشداس ضْش یسٍد هسئَالى ضَسا یگشدد. اًتظبس ه یلخػَظ تطک یيدس ا یطتشیب یتخػػ

 .ًِ دس همببل خَد یٌذ،سا دس کٌبس خَد بب یچَى ضْشداس ییًْبدّب یتب  بخص خػَغ یٌذًوب یزبدا یٍ تحَل هخبت ییشتؼبهالت تغ

 سا  یويا یشهَاسد غ یکِ بشخ ییبشداضت ٍ دسخػَظ البهتگبّْب یوٌیهَاسد ا یتسا ًسبت بِ ّتلْب بِ رْت سػب یتَاى ًگبُ غفش ٍ غذ یه

 غَست داد. ییّب ٍ هسبػذت ّب یكبشقشف ًوَدُ اًذ تطَ

 

 یرّتل الغد یرکلهد یبى،هحودببقر غفَر 

 ً ،بفتیدس یوٌیهببحج ا یتآهَصش الصم سا دس خػَظ سػب یآتص ًطبً یدس ّتلْب اص سَ یسبتتبس یشٍّبیبْتش است دس ٍّلِ ًخست 

 .ٍ استمببل خَاٌّذ کشد یّوشاّ یٌِصه یيدس ا یض. ّتلْب ًیٌذًوب

 ًیکبِ ّتل، اگش ظشف  یآتص ًطبً یاخكبس یّب یِهخبت بِ ّتلْبست؛ اهب هتبسفبًِ پس اص ابالغ یًگشض ی،اًتظبس هب اص سبصهبى آتص ًطب 

 .ضَد یه یّتل بِ دادسشا هؼشف یشد،سبصهبى غَست ًگ یيهذًظش ا یسبتسبخت تبس یببِ هٌظَس اغالح  یهبُ الذاه

 

 هدیرعبهل ّلدیٌگ تبرا ،عطبر یدالدیيفر 

 یبسیدس بس ی،کٌٌذ. اص قشف یگزضتِ ًَضتِ ضذُ، تَرِ ًو یبىکِ دس سبل ییًبهِ ّب ییيدس بشخَسد بب ّتلْب بِ آ یضْش یشاىهتبسفبًِ هذ 

است کِ  یدس حبل یي. اضَد یغبدس ه یضْشداس یاًزبم ضَد، اخكبس اص سَ یذیٍ ببصد یشدغَست گسبختوبى  یکبسضٌبس یٌکِهَالغ، بذٍى ا

کبس سا غبدس ًوَدُ، بب غذٍس  یبىکشدُ ٍ پب ییذتب یسبختوبى سا دس صهبى بْشُ بشداس یوٌیکِ ا یکبس، حکن سٌذ است ٍ ضْشداس یبىبشگِ پب

 .کٌذ یاخكبس، ّوبى سٌذ سا ًمؽ ه
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 َیهذت هحذٍد بشا یيدس ا یالذاه یيهبُ فشغت دادُ اًذ؛ اهب هگش چٌ یکسبختوبى کوتش اص  یوٌیا یبشلشاس یضْش، بشا یبِ ضَسادس هػ 

 است؟ یهٌكم کٌذ، یه یتکِ سبلْبست فؼبل یسبختوبً

 یضحل هَؾَع ً یصهبى الصم بشا ضَد، یغبدس ه یا یِاگش اخكبس. هطخع ببضذ یکبسضٌبسبى آتص ًطبً یبشا یستیهػذاق کلوِ پشخكش بب  

دچبس  یگشد سبذٍى اػوبل صهبى الصم، بب یتْبییهحذٍد یيهَارِ بَدًذ ٍ بب چٌ یبسیبب هطکالت بس یشدسًظش گشفتِ ضَد. ّتلْب دس دٍ سبل اخ

 .ضًَذ یچبلص ه

 بِ قَس ضفبف هٌتطش کٌذ؛  گیشد، یّب غَست ه توبى ّتلسبخ یسا کِ بشاسبس آى کبسضٌبس یًبهِ ا ییيآ ضَد هیهطْذ تمبؾب  یاص ضْشداس

 .کٌذ یه یشیکبسضٌبسبى بب هَؾَع رلَگ یا یمِاهش اص بشخَسد سل یيچشا کِ ا

 

 ٍیسبزهبى آتش ًشبً یشگیریهسئَل پ یس،در یسپر 

 استببـ  یاست کِ دس قَل صهبى بب آتص ًطبً یياًتظبس هب اص ّتلْب ات. اس یّب ٍ سبصهبى آتص ًطبً ّتل یيب یهب بش هشاٍدُ ٍ ّوبٌّگ یذتبک

 تِخَد ًذاض یوٌیا یضاتتزْ یبِ هٌظَس بِ سٍصسسبً یتیفؼبل یش،سبل اخ 01ّتلْب دس   یکِ بشخ ینّست یيداضتِ ببضٌذ. هتبسفبًِ ضبّذ ا

 .کٌٌذ یه یتهَؾَع سا سػب یياص ّتلْب ا یاًذ. البتِ ًبگفتِ ًوبًذ کِ بشخ

 بِ  یاهبکي هسکًَ یبشخ. است یتهب حبئض اّو یبشا یوٌیِ ااص ّوِ، هسئل یصدس همببل ّتلْب قبك لبًَى است ٍ ب یػولکشد ضْشداس

 .ٍرَد ًذاسد یهبًٌذ پلِ فشاس دس ّش سبختوبً یوٌیا سدهَا یبشخ یياست کِ اهکبى تبه یدس حبل یيدًببل اخز هزَص البهت ّستٌذ. ا

 دس رْت سفغ ًَالع  یتٍ فؼبل یسبص یوٌیاست کِ پس اص دٍ تب سِ ببس تزکش، ّتل خَد سا الضام بِ ا یلدل یيِ ّتلْب بِ اب یِغذٍس اخكبس

 ًکشدُ است.

 

 یٍ ًظبرت سبزهبى آتش ًشبً یشگیریهعبٍى پ یب،ً یکبف یدرضبحو 

  تَاًٌذ اص فْشست  یّتل ّب ه دسد ضذُ است. یسبصهبى آتص ًطبً یتدس ٍبسب یوٌیخذهبت ا یيضشکت فؼبل دس حَصُ تبه 011اص  یصبًبم

 . یٌذاستفبدُ ًوب یوٌیًکبت ا یتٍ سػب یضاتتزْ یٍ بِ سٍصسسبً یيضشکتْب دس رْت تبه یيا

 یآتص ًطبً یالصم اص سَ یّوکبس یٌِ،صه یيّتلْب بشگضاس ضذُ است ٍ دس غَست دسخَاست دس ا یبشا یگًَبگًَ یآهَصض یتبکٌَى دٍسُ ّب 

ّب،  ّتل یٍ دس غَست دسخَاست اص سَ ینداس یّوکبس بدگیآه یوٌی،دس حَصُ آهَصش بِ کبسکٌبى ّتلْب دس بحج هَاسد ا .گیشد یغَست ه

 .کٌین یالذام ه

 ّب،  اص ّتل یآتص ًطبً یذهشبَـ بِ ببصد ّبی یستل چکاست.  ّب هطخع کشدُ ّتل یعسفغ ًمب یسا بشا یا هبِّ 3 یضْش ببصُ صهبً یضَسا

ّب،  غذٍس اخكبس بِ ّتل یٌِ. دس ٍالغ، هب دس صهکٌٌذ یضذُ است ٍ ّوکبساى هب بشاسبس آى ػول ه یِتْ یسبصهبى ًظبم هٌْذس یبب ّوکبس

 .کٌین یػول ه یٍ ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبص یلبًَى سبصهبى ًظبم هٌْذس بِ

 یبشا یًببضذ، هسئلِ ا یآًچِ اًزبم ضذُ بب آًچِ دس ًمطِ آهذُ است، هطکل یكهلک است ٍ اگش دس تكب یهب بشاسبس ًمطِ ّب یذّبیببصد 

  .آیذ یّتلْب بِ ٍرَد ًو
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 یرجبء در خراسبى رضَ یلیحول ٍ ًقل ر یرهد ی،ّبشو یرضبعل 

  ُگشدد.  کبسی سبصهبى آتص ًطبًی بشگضاس هیبب ّواقفبی حشیك ٍاگٌْبی لكبس هبحج دس ّي بِ قَس سبالًِ آبحج آهَصش ّبی ایوٌی دس سا

بْتش ًیض ّتلْب دس حبس هكلَبی داضتِ است. لزا تَرِ بِ اهش آهَصش دس بحج ایوٌی سبصی ٍ رلَگیشی اص بشٍص حبدحِ ستوش آهَصضْبی هآایي 

 است هذًظش لشاس گیشد.

 

 تبىاس یدفبتر هسبفرت یاًجوي صٌف یسزادُ، رئ یٍل یدسع 

  ی ایي تببلَخبسری دس  اهب استفبدُ اص کلوبت ًیبص داسًذ؛ػشبی ٍ فبسسی  ،سِ صببى اًگلیسیاستفبدُ اص بِ دفبتش گشدضگشی بشای هؼشفی خَد

 ٍ بش ّضیٌِ ٍ هطکالت دفبتش افضٍدُ است. بِ دًببل داسد سا اص سَی ضْشداسی دفبتش، رشایوی

 ِتمبؾب کشدین.ربهؼِ حشفِ ای گشدضگشی بِ کیَسکْبی اقشاف حشم  بشگضاس کشدین، بشای ٍاگزاسیبب ضْشداسی  دس رلسبت هختلفی ک 

، ًتبیذ هكلَبی دس پشداصینخذهبت ببِ اسائِ توبهی تطکلْبی گشدضگشی دس ایي ربهؼِ ػؿَیت داسًذ ٍ اگش بتَاًین اص قشیك ایي کیَسکْب 

 .حَصُ گشدضگشی هطْذ اتفبق خَاّذ افتبد

 

  دببغی هقدم، ًوبیٌدُ ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی استبىحسي 

  کِ کبسبشد  یضذ. دس ٍالغ، دس هَاسد یبتػَ یغٌف یٍاحذّب یدس تببلَ یگبًٍِ اغكالحبت ب یاسبه یشیلبًَى هٌغ بِ کبسگ 0331دس سبل

سَم  یکدس تببلَ  یشفبسسیاست کِ اًذاصُ هتي غ یياهش هٌَـ بِ ا یيٍصاست فشٌّگ ؾشٍست داضتِ ببضذ، ا یعبِ تطخ یشفبسسیخف غ

 .دس آى تببلَ ببضذ یکلوبت فبسس

 سبصهبى  یيبِ ا یٍ بٌشّب ٍ... استببق یلبَسدّباست ٍ ب یٍ ًبم ٍ ػٌَاى ٍاحذ غٌف یدفبتش هسبفشت یاداسُ اسضبد فمف دسببسُ تببلَّب یتهسئَل

 .ضَد یًو یبفتهَؾَع دس يیّن بببت ا یا یٌِاًزبهذ ٍ ّض یسبػت بِ قَل ه 24تب  02 یيحبت اسن ب یًذاسد. هؼوَال دسخَاست بشا

 .یبٍسًذبشًذ ب یلسا ّن ر یٌذگیٍ اسن ًوب یسٌذًبم بشًذ سا بٌَ تَاًٌذ یه یخبسر یبشًذّب یٌذگیًوب

 یتببلَّب بشػْذُ اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اساله یحتَاًظش دّذ؛ اهب ه تَاًذ یدسببسُ هحل ًػب ٍ اًذاصُ تببلَ ٍ رٌس سبصُ ه یضْشداس 

 .یٌذبب هب هکبتبِ ًوب یذدسببسُ هحتَا داسًذ بب یاست ٍ ّشگًَِ سَال

 

  تببراى شرکت ایراًگردی ٍ جْبًگردیابراّین هحرابی، رئیس 

 ٍاگزاس کشدُ اًذ ٍ اداسات ّن بِ بخص خػَغی هیشاث فشٌّگی سا بِ اداسُ کل  ی گشدضگشیّب کیَسکْب ضْشداسی، دس بسیبسی اص استبًْب

ّبی  ، ّضیٌِاستفبدُ هیکٌذ ٍ اص قشفیاص ایي ظشفیت ٍ ضْشداسی خَد  خَسدُسلن ًدس هطْذ  ایي اتفبق .تفَیؽ ًوَدُ اًذداسای هزَص 

 َسکْب غشف هی کٌذ.کبس فشٌّگی دس ایي کیصیبدی ّن بببت 

 

 سعید برزگر، رئیس گرٍُ ببزاریببی ٍ تَسعِ گردشگری ادارُ کل هیراث فرٌّگی 

 سبهبًذّی ساٌّوبیبى صائش دس دستَس کبس هب لشاس گشفتِ است ٍ لشاس بش ایي است کِ بش اسبس دستَسالؼولی کِ داسین بب ّوشاّی ضْشداسی دس 

هسئلِ ی، اص قشفکبس سا بِ تؼَیك بیٌذاصد. ی گشدضگشی ربًوبیی رذیذ بشای کیَسکْبهوکي است  قشح فبص اٍلدس ایي صهیٌِ الذام ًوبیین. 
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قشح سا اص تَریِ ایي هَؾَع کِ بِ ًظش هیشسذ  ست ٍ هسئلِ دیگش، پشداخت دسغذی اص سَد بِ ضْشداسیْبا هْن، ٍاگزاسی کیَسکْب

 .خبسد هی کٌذالتػبدی 

 

  هشْدسلوبى آل حسي، رئیس ادارُ فرٌّگ هیسببًی شْرداری 

  ّبی  . کبس دس حبل ارشاست ٍ قشاحی هذلی رذیذ بشای پبیگبُبشٍى سپبسی ٍ تسْیلگشی است ّبی گشدضگشی کیَسک همَلِسٍیکشد هب دس

روغ خذهبت بِ صائشاى بب تَرِ بِ ًیبصّبی ایي حَصُ دس حبل اًزبم است. بَدرِ آى ًیض تب حذٍدی تبهیي ضذُ ٍ اهیذٍاسین تب پبیبى سبل بِ 

هذًظش است ٍ یک ضشکت پیوبًکبس توبهی پبیگبُ ّب خَاّذ بَد ٍ ضْشداسی ّن ي پبیگبُ ّب بِ بخص خػَغی ًیض بٌذی بشسین. ٍاگزاسی ای

 اهب ایٌکِ اص ًظش سیبلی ٍ هبلی چِ هببدلِ ای غَست خَاّذ گشفت، دس آیٌذُ هطخع خَاّذ ضذ.داضت؛ سْوی خَاّذ 

 

 

 

 
 مصوبات: 

ًطبًی آهبدگی خَد سا رْت اسائِ  وٌی آتص ًطبًی تأکیذ گشدیذ ٍ آتصؾشٍست آهَصش ّتلذاساى ٍ کبسکٌبى ضبغل دس ّتلْب دس صهیٌِ ای -

 الم ًوَد.خذهبت آهَصضی بِ ّتلذاساى اػ

دسخػَظ هؼبفیت اص ػَاسؼ تببلَّبی دٍصببًِ بشای تأسیسبت گشدضگشی، همشس گشدیذ هَؾَع دس ضَسای گفت ٍ گَی دٍلت ٍ بخص  -

 گشدد.خػَغی قشح 
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