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 دستورکار جلسه: 
 ارائه برنامه کمیته های مصوب کمیسیون گردشگری توسط رؤسای هر کمیته 

 طرح اخبار و اطالعات گردشگری 

 

 سیونحضور اکثریت اعضای محترم کمیبا  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگردشگر ونیسیجلسه کم سومین

 برگزار شد.اتاق مشهد  ساختمان مرکزیمحل در 

به  یونیسکم یخدمت اعضا ییمقدم و خوشامدگو یرضمن عرض خ علیزاده قناد ی، جناب آقایسیونمحترم کم یسجلسه رئ یدر ابتدا

خصوص ن ایارائه گزارش و مستندات مربوطه در و مالیات بر ارزش افزوده به موضوع  . ایشان همچنیندستور کار جلسه پرداختند یبررس

 گیری آن از طریق اتاق ایران اشاره کردند.و پی

 یندر ا یاستان فراهم آمده و بسترساز توسعه مطلوب یکه در طول سنوات گذشته در حوزه گردشگر ییها یرساختبه زاشاره  ضمنوی 

کشور در مشهد فعال  یدرصد از هتل ها 35حاال  ینهم ی،و گردشکر یحیکرد: در کنار امکانات مختلف تفر یانب ،عرصه شده است

 یها یتظرف یتا از تمام یمبکوش یدراستا با ینگردشگر را فراهم کرده است و در ا بیشترفرصت جذب  یفعل یطوجود، شرا ینهستند. با ا

 .یمبخش بردار ینا یدارتوسعه پا یردر مس یزرا ن ییمهم بهره گرفته شود و توامان گام ها ینا یموجود برا

و  یزیبرنامه ر به کمک یداتاق مشهد، با یگردشگر یسیونکم یو تخصص یمشورت یت: ظرفرئیس کمیسیون گردشگری تصریح کرد

 ییو همگرا ییصدارا در کنار هم قرار دهد و هم یساختار قرار است فعاالن بخش خصوص ین. در واقع ایایدعرصه ب یندر ا گرییتهدا

 کند. یجادا

 

 :طرح اخبار و اطالعات گردشگری 

 :استان و کشور پرداخت یآمارها در حوزه گردشگر ینارائه آخر هبهاشمی، دبیر کمیسیون آقای در ادامه 

گی یراث فرهنم یگذار یهسرما های فرصت آلبوم بوده است که از منطقه شرق کشور یگردشگر یگذار یهسرما یشهما یبرگزار (1)

 . شد ییرونما یخراسان رضو یگردشگر و

 .بخش ینو عمان با حضور فعاالن ا یرانا یفعاالن گردشگر ینشست تخصص یندوم (2)

، 1531ماه اول سال  6در  .ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6کشور در  یو خروج یآمار گردشگران ورود یشفزاا (5)

 ،یاساس، شمار گردشگران ورود ینداشته است. برا یشکشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزا یو خروج یآمار گردشگران ورود

، تعداد 39نفر بوده که نسب به مدت مشابه سال هزار  231و  یلیونم 4 یهزار نفر و تعداد گردشگران خروج 331و  یلیونم 4

 .دهد یدرصد رشد را نشان م 13.33 یدرصد و تعداد گردشگران خروج 26.45 یورود رانگردشگ
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 حیث از کشورها ترینسریع دوم رتبه در اکوادور از پس رشد درصد 43 با ایران گردشگری، جهانی سازمان جدید گزارش اساس بر (4) 
 .گرفت قرار خارجی گردشگر جذب رشد

 

: کرد یانب سیون،یکم ینا یلذ یتخصص یها یتهکم یتو فعال یریگاستان در خصوص شکل یاتاق بازرگان یگردشگر یسیونکم دبیر

ور کار آنها در دست یلمصوب شده و تشک یارتو ز یو توسعه گردشگر یگذار یهسالمت، سرما یآموزش و پژوهش، گردشگر یهایتهکم

 قرار گرفته است.

 

 یته:هر کم یتوسط رؤسا یگردشگر یسیونمصوب کم یها یتهارائه برنامه کم 

 آموزش و پژوهش یتهکم:  

رد: اهداف ک یانساختار، ب یندر خصوص اهداف ا اتاق مشهد یگردشگر یسیونآموزش و پژوهش کم یتهکم یسرئ ی،محراب یمابراهآقای 

ش مباحث و ضوابط مخل، آموز یناحصاء قوان یاتی،عمل یو راهبردها یشنهاداتمشکالت، ارائه پ ییشناسا یابی،شامل مسئله  یتهکم ینا

موارد در  نیاست که ا یدر حوزه گردشگر یازموردن ینرم افزارها ییو شناسا یو بررس ینگحوزه برند یتتقو یریتی،و مد ادیاقتص ی،مال

 .شوند یم ییو اجرا یزیماهه برنامه ر 6 یسه بازه زمان

 یآلبوم هیو احصاء موارد مخل آن، ته یگردشگر ینقوان یتمام ییکرد: شناسا یانب یزن یشنهادیپ یپژوهش ینعناو یستدر خصوص ل وی

 یهاراهکار یمختلف مرتبط، بررس یها مشهد و استان در دستگاه یرصورت گرفته در حوزه گردشگ یمطالعات و پژوهش هاعناوین از 

 یعلم یراهکارها یبررس ی،در بخش گردشگر یبهره ور یدارا یسرگردان و خرد جامعه به سمت عرصه ها یها یهسرما یتنحوه هدا

به منظور فرهنگ  یجمع یمختلف سال، نحوه تعامل با رسانه ها یاماحصاء آمار زائران و گردشگران در ا یبرا یاروز دن یو روش ها

 یتمام شده هر تخت در واحدها ینهبه دست آوردن هز م،قبل از سفر مرد یریتسفر و مد یالگو ییرتغ یجامعه در راستا یبرا یساز

 یبرا یزن یگریمتعدد د ینشوند. عناو یموضوعات را شامل م یناز ا یسفر ارزان و ... بعض یک یمتبه ق یدنرس یمختلف برا یاقامت

 .یمکن یکرد و نظرات اعضا را در خصوص آن ها اخذ م یمارائه خواه یسیونشده که آن ها را به کم ینیب یشحوزه پ ینا

و بهره برداران  یرانشامل آموزش مد یزبخش ن یناشاره و عنوان کرد: ا یزن یشنهادیپ یآموزش یو سر فصل ها ینبه عناو محرابی

و رزر یو نرم افزار یسخت افزار یها یرساختز یزها، نحوه تجه یتاز ظرف ینهها و استفاده به ینههز یریتدر حوزه مد یاقامت یواحدها

و  یبا مراکز آموزش یهمکار یوهو ش یاقامت یمختلف واحدها یآموزش نحوه جذب پرسنل در بخش ها یجیتالی،د یابیو بازار ینآنال

 یمجاز یدر فضا یابیمسافر، نحوه بازار یماندگار یشافزا یدر راستا یاقامت یواحدها یرشارائه آموزش به پرسنل پذ ی،و حرفه ا یفن

و  انیدر خصوص برخورد با مشتر یاقامت یواحدها یآموزش پرسنل خانه دار ری،مختلف گردشگ یها یکیشنبه کمک نرم افزارها و اپل

 .شود یم یدو تول یراییو کارکنان واحد پذ یرانآموزش مد ینو بهبود خدمات به مسافران و همچن یعتسر یارائه راهکارها
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  گردشگری سالمت یتهکم: 

زه یکی از موارد مهم در حو :کرد یانب یته،کم ینا یتسالمت در خصوص چشم انداز فعال یگردشگر یتهکم یسناصر غفران رئآقای 

ت در سالم یفعاالن صنعت گردشگر یهمکار یبا جذب حداکثر یمتوان یما مگروهی است. چالش های بین  شناساییگردشگری از 

 .یمکن یزیآن برنامه ر یها فیتظر یحوزه را احصاء کرده و برا ینا یچالش ها ی،تخصص یهاقالب گروه

ی هایاز لحظه ورود گردشگر تا زمان خروج او و هماهنگ کردن بخش یندسازیگفت: پژوهش و فرآ یتهکم ینا یدر خصوص راهبردها وی

شود. این موضوع باعث باال رفتن مدت اقامت گردشگر و تولید ناخالص ر هستند باعث خلق ارزش افزوده میکه در این فرآیند درگی

 شود.استانی می

، سالمت استان یگردشگر یها یتظرف ییاهداف شامل: شناسا یناظهار کرد: ا یزسالمت ن یگردشگر یتهدر خصوص اهداف کم وی

 یاه یرساختز یجادو بلند مدت در ا یانکوتاه ، م یزیبخش، برنامه ر ینخدمات و توسعه ا یشدر جهت افزا یشنهاداتارائه راهکارها و پ

 ییاهم افز یجادا یسالمت برا ینفعان مرتبط با گردشگر یذ یتمام یانتعامل در م یجادا مت،سال یفعاالن گردشگر یمناسب برا

 یاشور یرو جهت طرح در مجامع مختلف نظ یموضوعات ارجاع در یسیونالزم به کم یراهکارها ینارائه مشاوره و تدو ی،بررس یشتر،ب

محوریت این اهداف به گونه است که بتوانیم راهکار و مشاوره بدهیم و بین ذینفعان . شود یو... م یدولت و بخش خصوص یگفتگو

 حوزه گردشگری تعامل درست کنیم.

ضعف  ها، چالش ها، نقاط یبآس یدات،فرصت ها، تهد ییشامل شناسا یزبخش ن ینکرد: ا یحتصر یته،کم ینا یفدر خصوص وظا غفران

. میبه فرصت ها هست یداتنقاط ضعف به قدرت و حرکت از سمت تهد یلموجود است. عالوه بر آن به دنبال تبد یها یتو قوت و ظرف

. در است استانی برند یدمک به تولکو  مخاطبان یذهن یازهایهدف و ن یبازارها یبر رو یقتحق یته،کم یناهداف ا یگراز د ینهمچن

مراه سالمت را ه ریگردشگ یتخصص یتوسعه گروه ها یرکه مس یالزم نرم افزار یها یرساختو ز یازهاکرد تا ن یمکنار آن تالش خواه

و مراجع مرتبط در جهت  یسیونو ارجاع آن به کم یکارشناس یگزارش ها یهگذاران و ته یهاز سرما یت. حماییمکنند؛ احصاء نما یم

از جمله اهداف  صنعت ینمختلف در ا یگروه ها ینماب یالزم ف یهماهنگ، فعال کردن رایزن های سالمت و یشترب یها یتجلب حما

 .خواهد بود یتهکم ینما در ا

و  یردبوم گ یرهاکه در آن تو یمهست یزن یرشته ا ینکارگروه ب یک یجادشد: به دنبال ا یادآورسالمت  یگردشگر یتهکم رییس

در ارتباط با موضوع  ی؛شهر یو تورها یحاتمجوزدار، سوغات، اقامت، تفر یانراهنما ی،خدمات مسافرت یشرکت ها یسم،اکوتور

 .شود سیسالمت رصد و مباحث آن ها برر یگردشگر

استاندارد خدمات ارائه شده به گردشگران، ه به لزوم رعایت کیفیت و تمام شده در هتل ها گفت: با توج وی در ادامه در خصوص قیمت

 بایستی محور نظارت بر قیمت تمام شده بر کف قیمتها قرار گیرد. 
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  سرمایه گذاری و توسعه گردشگری: یتهکم 

 ی، دارا)ع( حضرت رضاگفت: شهر مشهد که به برکت وجود  یو توسعه گردشگر یگذار یهسرما یتهکم ییسعطار ر یدالدینفرآقای 

 یهسرما یراب یزن یفراوان ین راستا، جاذبه هایشود و در هم یزائران و گردشگران م یلیونیم یلخ یزباناست؛ همه ساله م یا یژهو یگاهجا

 .گذاران دارد

صنعت  نیبر ا یمنف یربدون در نظر گرفتن الزامات توسعه، تاث یگذار یهاز سرما یمیبرنامه حجم عظ یکردن ب یرکرد: سراز یانب وی

 .بخش رخ ندهد ینها در ا یهتا هدررفت سرما یمحوزه داشته باش ینجامع و توامان کارآمد به ا ینگاه یدمنظر، با یند داشت. و از اخواه

شود یمتنها به ساخت اقامتگاه خالصه ن یدر بخش گردشگر یگذار یهکرد: سرما یدتاک یو توسعه گردشگر یگذار یهسرما یتهکم رئیس

ساخت شهرک  ی،راه ینب یکمپ ها ی،حمل و نقل، راه ساز ی،چون انرژ یاساس یها یرساختبه سمت ز یستیها با یتظرف ینو ا

 د.شو یت... هدا مجهز و مدرن  و یها و ورزشگاه ها ینپمپ بنز ی،و سرگرم یحتفر یها

 یردشگرگ یساتتاس یرساختدر حوزه ز یگذار یهسرما یحصح یخط مش یفو تعر نییکرد:  تب یانب یتهکم یندر خصوص اهداف ا عطار

)بر اساس  گذاران یهدر حوزه مشاوره به سرما یحساختار صح یف(، تعریگردشگر یساتاز تاس یبهره بردار یدمانو چ یببر ترت یه)با تک

ئه ا( و اریدر مرحله مطالعات و امکان سنج یرانا یصنعت گردشگر یتمورد نظر و منطبق با واقع گذاری یهو اندازه سطح سرما یزانم

 یهسرما ییموجود در شاخه نها یازهایگذاران با ن یهسرما ییاهداف پروژه، تالش در جهت آشنا یبه ثمر نشستن تمام یبرا ینهگز ینبهتر

و  یهدف گذار، انجام  شده( یگذار یهو تحقق اهداف سرما یدر مرحله راه انداز ریبهره و یحداکثر یجادانجام شده )با هدف ا یگذار

تالش ، یگردشگر یساتمتصل کننده گردشگران به عنوان خوراک بدنه تاس یدر حلقه ها یندر حوزه خدمات نو یگذار یهسرما یفتعر

 یکسکال یگذار به گردشگر یهنگاه سرما ییرجذب و تغ یبرا یاز گردشگر یدیاشکال جد یگذار یهو پا یفدر جهت شناخت و تعر

 فیتیجذب گردشگران با ک یدر راستا یمجاز یو فضا یکالکترون یردشگردر حوزه گ یگذار یهسرما یو امکان سنج یبررس، یغرب

 یتجذاب یدتول یهمدرن برپا یالظهورگردشگر یدجد یشاخه ها یگذار یهسرما ینو نو یدجد یفرصت ها یو موشکاف یمعرف، یرانا یبرا

 .یندآ یاهداف به شمار م یناز جمله ا و متداول یسنت یها یتاز جذاب یبهره بردار یامکانات محور بجا

 

 یتخصص یها یتهکم یدر اقدامات و برنامه ها یدست یعضرورت توجه به حوزه صنا  

از تالش  یربا تقد یبحث پرداخت. و یبه جمع بند یگردشگر یسیونکم یسرئ یبنا یموری،مژگان ثابت تخانم جلسه  ینادامه ا رد

وغات و جذب س یبعنوان رکن اساس یدست یعکرد: با توجه به مغفول ماندن حوزه صنا یانب یسیون،کم ینا یلذ یتخصص یهایتهکم

باشد.  یه ممربوط هاییتهکم یلمرتبط ذ یکارگروه ها یجادبه ا یازن ی،با حوزه گردشگر رتبطو رستوران م یراییخدمات پذ یزو ن یهسرما

در حوزه  یهر کاربر یجادشود چراکه به منظور ا یجادا یو توسعه گردشگر یگذار یهسرما یتهکم یلذ یزن یشهر یکارگروه طراح

 .یردباشد که ضرورت دارد تا دستور کار قرار گ می یتوسعه شهر یموجود و طرحها های یبه اطالع از کاربر یازن یگردشگر



 

 
 

 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 5
کمیسیون گردشگری صورتجلسه  
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  :نقطه نظرات سایر اعضاء 

 ارائه شود. با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود برگزاری جشنوارههمچون  اجراییو اقدام  راهکارنیکونام:  حسین آقای -

شود. یم برگزارمشابه در دستگاههای اجرایی و تشکل های ذیربط جلسات و می گیرد در استان انجام موازی کاری سزاوار: امیر آقای  -

 تشکیل شود. گریششورای سیاست گذاری گرد وبهتر است یک ساختار گردشگری در استان تعریف 

 های گردشگریفرصت مناسبی جهت شناساندن ظرفیت کاظمیان: حضور در نمایشگاه گردشگری بهمن ماه تهرانصادق آقای  -

معرفی  اسان را از نگاهی دیگر در نمایشگاهباشد. اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری اتاق متولی این موضوع شود که خراستان می

 کند به طوری که مسیرهای گردشگری و همه ظرفیت ها در آن دیده شود.

ی بین ثر و درستن ارتباط مؤتوا: با استفاده از قابلیتهای حوزه فناوری اطالعات و شرکتهای دانش بنیان میآقای علیرضا هاشمی -

 تا از این طریق زنجیره تأمین حوزه گردشگری را کامل و خلق ارزش نمود. کردبرقرار گردشگری صنعت لف تبخشهای مخ

-میمصگری بایستی حضور پررنگی در تبخش خصوصی در حوزه گردشبخش خصوصی و فعالین نماینده آقای مهدی آجیلیان:  -

 داشته باشند. ی مرتبط با این حوزههاگیری

 

 

  مصوبات جلسه:
 در نمایشگاه گردشگری بهمن ماه تهران با برند اتاق بازرگانی و تهیه پکیج نمایشگاهی حضور -

 کمیسیونآتی جهت حضور در جلسه  فناوری اطالعاتدعوت از شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک و  -
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