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 دستورکار جلسه: 

 استان  یگردشگر یگذار یهسرما یفرصت ها یرامونپ یبحث و بررس 

 موارد سایر  

 
 

 
اتاق بازرگانی برگزار شد در این جلسه  7در محل ساختمان شماره  09:71ساعت  79آبان  6جلسه کمیسیون گردشگری روز یکشنبه 

 اعضا به بحث و بررسی مطابق با دستور کار پرداختند که مهم ترین آن به شرح ذیل است : 

 های گردشگری مثل موج های آبی و ... دارای پتاسیل  مشهد از نظر فضای اقامتی به حالت اشباع رسیده است و از نظر جذابیت

 های زیادی است 

  اشاره به اهمیت هدایت سرمایه در حوزه گردشگری جهت از بین نرفتن و با برنامه ریزی درست 

  : ارائه گزارش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری استان خراسان که بخشی از آن شامل موارد ذیل است 

  پرسشگری از گروه های تاکسیرانان ، برخی مدیران هتل ها ، رانندگان اتوبوس و ماشین های ویژه گردشگری و

جاذبه مکمل مذهبی با دسته بندی برای  011سازمان های ذیربط و اساتید دانشگاه انجام شده و در مجموع 

ذهبی ، جاذبه های فرهنگی ، مشهد ارائه شده است که مهم ترین آن : پارک های موضوعی ، جاذبه های م

 موزه ، جاذبه های تفریحی و آموزشی است که به تفکیک شامل موارد ذیل است : 

 پارک های موضوعی :

 مشاغل کودکانه  .0

 ماجراجویانه .7

 قومیت ها .1

 باغ وحش لمسی .4

 دنیای ناپیدا و ... .5

 جاذبه های مذهبی : 

 موزه تاریخ اسالم  .0

 موزه معجزات قرآن  .7

  موزه زندگی پیامبر .1
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 جاذبه های فرهنگی :  

 شهر افسانه ها ) داستان های شاهنامه فردوسی (  .0

 خیابان مشاهیر  .7

 نمایشگاه هنرهای سه بعدی .1

 مرکز شعبده بازی و .... .4

 موزه ها : 

 اسباب بازی .0

 میکروب .7

 نابینایان  .1

 ادویه  .4

 ماکت  .5

 پارچه  .6

 پلیس و افراد خالفکار و ... .9

 آموزشی : 

 کارگاه های کوچک بافندگی  .0

 کارگاه های کوزه گری  .7

 چرم دوزی .1

 تبدیل نقاشی به جسم سه بعدی  .4

 تفریحی : 

 پارک طناب ها .0

 مارپیچ پویا  .7

 خانه وارونه  .1

  تجربه ساخت انیمیشین و ... .4
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 برخی موارد مطرح شده بعد از ارائه گزارش به شرح ذیل است :  

  است اما از نظر درآمد گردشگری جایگاه شایسته ای ندارد  00ایران از نظر جاذبه ها در رده بندی یونسکو رتبه 

  در پژوهش سیرک ها بدلیل مغایرت با کدهای اخالقی حذف شده است 

  ساخت تله کابین پر هزینه است و برای ساخت باید به مسائل زیست محیطی توجه شود 

 ه داشت چرا که هزینه ساخت و نگهداری از بعضی بسیار زیاد است مانند موزه ها که در ایران جینه ها تودر طرح ها باید به هز

 موفق نیستند 

  مدرسه طبیعت در ایران دارای جایگاه خوبی است 

  مشکل اصلی گردشگری در شرایط حاضر نبود گردشگر است و نه جاذبه و طرح 

 حاظ شود مشابهت های فرهنگی در کلیه طرح ها باید ل 

  پیشنهاد استفاده از نظر راهنمایان در طرح های مرتبط با گردشگری 

  سرمایه گذاری در زمینه گردشگری خوراک دارای توجیه اقتصادی است 

  ایجاد جاذبه به تنهایی نمی تواند عامل جذب گردشگر باشد و باید در کنار جاذبه ها به سایر امکانات هم توجه کرد 

 ت و امید به آینده دارد سرمایه نیاز به ثبا 

  موسیقی محلی و یا مقامی به تنهایی عامل افزایش مدت ماندگاری گردشگر در مشهد می شود 

  عدم برنامه ریزی صحیح موجب جذب گردشگران توسط دالالن و راننده تاکسی ها می شود 

 جرایی طرح اهمیت داد دوره بازگشت سرمایه در طرح های گردشگری زیاد است و باید به مسائل اقتصادی و ا 

   پیشنهاد برگزاری جلسه با عوامل اصلی و افراد اول تصمیم گیر و تصمیم ساز به اضافه تعدادی از سرمایه گذاران گردشگری 

 

 

 

 

  مصوبات جلسه:  

 ارائه اسالیدهای طرح جاذبه های مکمل گردشگری برای بررسی اعضا .1

 دریافت نظرات اعضای کمیسیون در خصوص جاذبه های پیشنهادی و جذب سرمایه گذار .2

حضور کمیسیون گردشگری اتاق ایران برای ارائه فرصتهای سرمایه گذاری برگزاری جلسه آذرماه با  .1

 پیشنهادی کمیسیون گردشگری اتاق مشهد
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  :جلسه نحاضری
 قانعی ، ابراهیمی ، شیرمحمدی ، قلی زاده ، شربت دار ، نیکخو ، غفران ، نمائی ، اسدی ، بلبل عنبران ، زاهدپیشه ، معصومی رودمعجنی ،  یان:آقا

 نجفی 

 آزاد ، شاه والیتی ، روح بخش ، دلیری ، رستمیثابت تیموری ،  ها: خانم

 جلسه: غایبین
شمی آجیلیان ، شوشتریان ، دوائی ، بنانژاد ، رفیعی ، یارمحمدی ، نوبخت علیزاده ، جواهرزاده ، قاسمی ، طباطبایی ، فرقانی ، منتجبی ، ها یان:آقا

 ، دهستانی ، تقدیر ، سایه بان 

 شالچیانخانم ها :

 


