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 دستورکار جلسه: 
 

 های تخصصی جهت تصویبه طرح کارگروهارائ 

 

 

 

 اهم موارد مطرح شده:

 اهداف و ترین که مهم با اتاق بازرگانیهماهنگ های مأموریتاهداف و  تعیین تخصصی وهای بحث و گفتگو در خصوص کمیته گروه

 :آن به شرح ذیل است مأموریت

 مختلف جهت ارائه به کمیته تلفیق و مسائلها ایجاد ارتباط بین بخش 

 بین گروهیهای جذب حداکثر فعاالن گردشگری جهت رسیدن به هم افزایی و به حداقل رساندن چالش 

 مختلفهای خاص در بخشهای تعریف پروژه 

 هابین گروهاستان و تعامل های مشخص کردن ظرفیت 

 مشترکهای ایجاد طرح و تولید محتوا در فعالیت 

 تعامل بین بخش خصوصی و دولت 

 بررسی جزئی مسائل 

 موضاعات مورد بررسی آن شامل: 

 اکوتوریسم 

 گردشگری سالمت 

 راهنمایان مجوزدار 

 اقامت 

 صنایع دستی 

 تفریحات 

 ..... و 

 یجهت موارد نظارت یشپا یتهکم یجادا یشنهادپ 

 یتخصصهای گروه یتهکم یاضافه کردن پاراتور به موضوعات مورد بررس پیشنهاد 

 یتخصصهای روهگ یتهکممورد بررسی  در موضوعاتها انعکاس نقاط ضعف و قوت یتاهم 

 های گروه یتهت کمبه موضوعا یارتیو ز یمذهب ،یامور فرهنگ -2 و یگردشگر یتیو امن ی، انتظامیحفاظت -1 اضافه شدن دو بخش یشنهادپ

 یتخصص

 چند کارگروه به هم مرتبط باشند یاکارگروه وجود دارد مگر آن که دو  یکهر فرد تنها در  یتامکان عضو 

 یگردشگر یسیونکم یبرا یقتلف یتهکم یاصولهای و برنامهها اشاره به اتخاذ روش 

 یقتلف یتهمهم کمهای از نقش یکیبه عنوان  یشاشاره به پا 

 امور یگیریمرتبط جهت پهای و کارگروهها یتهکم درها ارائه طرح یشنهادپ 

 یگردشگر یسیونکم یقطرح سوغات از طر یگیریبه پ اشاره 
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  غات خاص مشهد با عنوان خاص و ...بسته سو یبه آماده ساز اشاره 

 ر د یار قانونئه راهکمرامنامه جهت ارا یسنو یشپ یو آماده ساز یانو راهنماها هتل ها،سه بخش آژانس ینب یگزارش طرح همکار ارائه

 سه بخش ینا ینب یخصوص همکار

 فراد ا یتعالفو  یمشکل در گردشگر یک( به عنوان یان، راهنماهتل، آژانس)سه بخش  ینب یو همکار یبه عدم وجود هماهنگ اشاره

 موضوع ینا یسامانده یتبخش و اهم یندر ا یرمتخصصغ

 یقطر موضوع از ینا یرییگپ ینو همچن یزاو ینرزرو هتل، هنگام صدور ا یشنهاددر مشهد و پ یرودگاهف یزایصدور و یبه آمار باال اشاره 

 یگفت و گو دولت و بخش خصوص یشورا

 4 یارتز _3مت اقا _2فست فود و ...(  ،رستوران)سالمت _1 :آخر صفر در چهار حوزهی اصناف در دهههای یبه تمرکز بازرس اشاره_ 

 یو فن یتخصص

 رائه طرح ا یتهانو در آنها  یاتتجرب یساز یکشورها و بوم یربا سا یقیمطالعات تطب ،یوضع موجود گردشگر یبررس یتبه اهم تأکید

 یگردشگر

 یپروژه و کارکردن به صورت عمل یفتعر یتبه اهم اشاره 

 ییاجراهای استفاده از تجربه افراد خبره در پروژه اهمیت 

  (هزار 80000تا  60000در طرقبه در ایام پیک )خودرو  یبیتقر ترددآمار اشاره به 

 و امکانات و ...ها جاذبه یدر اطالع رسانها و نقش هتل یتبه اهم اشاره 

 یمرتبط با گردشگرهای مزاحم ادارات و سازمان ینو قوانها یهکشف رو یتبه اهم اشاره 

 یجامع و علم دستورالعمل یکبه  یدنمختلف و رسهای ارائه راهکار بخش یتبه اهم اشاره 

 ارائه پیشنهادات در خصوص زمان برگزاری همایش کمیسیون گردشگری اتاق 

 

 

 مصوبات جلسه:
 ئه شده استاار یوستنامه آن به پ یوهو ش یبتصو یتخصصهای گروه یتهکم .1

 شد یبتصو یبهمن ماه سال جار 27_25 یدر روزها یگردشگر یسیونکم یشهما یبرگزار .2

 

 

  :جلسه نحاضری
 ،یانوشترش ،نعنبرا ،یدوائ ،یاسد ،یقاسم ،ینانیمز ،شربت دار ،طلوع ،یشهزاهدپ ،زاده یقل ،غفران ،یرمحمدیش ،یمنتجب ،یقانع ،بنانژاد یان:آقا

  راد یوسفی ،ییطباطبا ،یمیابراه ،بافنده ،یهاشم ،یفرقان ،یلیانآج ،یشجاع ،ینمائ

 یرستم ،یتیشاه وال ،خندان دل ،یموریثابت ت ها:خانم

 غایبین جلسه:
 یکداش ،یمینع ،یمخمل ،یمرصع ،یرتقد ،نژاد یحصار ،یطالع یانعرفان ،زارع ،سزاوار ،یعیرف ،یدرهم ،یانتراب ،ینجف ،یشیقرآقایان: 

 دلیری :هاخانم

 


