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دستورکار جلسه:
 برنامه ریزی جهت برگزاری همایش بینالمللی در آذر ماه سال جاری

اهم موارد مطرح شده:
 بیان موارد مورد توجه در همایش و اشاره به جلسات با دبیر اتاق و ارائه گزارش آن و ارائه کنداکتور پیشنهادی
 کلیه موارد مرتبط با همایش باید به اتاق ارائه شود
 اشاره به اهمیت اهداف همایش که می تواند به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم شود و مشخص شدن اهداف انتخاب میهمانان نیز با
توجیه انجام میشود
 پیشنهاد دعوت از افراد برجسته علمی در سطح بینالمللی
 پیشنهاد سوق دادن اهداف همایش به سمت توانمدیهای گردشگری خراسان رضوی و برپایی غرفههای جانبی با این هدف
 اشاره به اهمیت فناوری و برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه همایش
 اشاره به بودجه به عنوان مهم ترین عامل برگزاری همایش و بیان کارآفرینی به عنوان یک هدف داخلی ،برقراری ارتباط و ارزآوری به
عنوان هدف خارجی همایش
 پبشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی در صورت برنامه ریزی جهت برگزاری ساالنه همایش و یک دفتر جهت برقراری ارتباط بین کشورهای
مدعو
 اشاره به اهمیت نزدیکی اهداف همایش به یکدیگر و پیشنهاد تمرکز بیشتر بر حوزه کسب و کار
 بیان این نکته که اهداف همایش بیشتر به حوزه فعالیت بخش خصوصی و اتاق نزدیک باشد و نه میراث فرهنگی
 پیشنهاد دعوت تعدادی از کانون راهنمایان سراری کشور
 اشاره به اهمیت آسیب شناسی و بررسی خروجی همایشهای گذشته و پیشنهاد برگزاری همایشهای نیم روزه با یک هدف و چند بار در
سال با بودجه کمتر
 اشاره به اهمیت تعهد اسپانسرها و حامیان نسبت به قراردادهای منعقد شده
 تأکید بر بازنگری اصول برگزاری همایش (کلیه همایشها با روند کلیشهای برگزار میشوند) و خروجی مطلوب جهت کاهش هزینهها و
هرچه بهتر برگزار شدن
 پیشنهاد دعوت از میهمانان دولتی جهت تصویب قانونی درخواستهای فعاالن گردشگری و اشاره به اهمیت میهمانان ویژه
 پیشنهاد دعوت از اساتید دانشگاهی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی
 اشاره به اهمیت عنوان همایش و استفاده از فرصت نمایشگاه گردشگری حالل برای ترغیب و دعوت از میهمانان و شرکت کنندههای آن
 پیشنهاد برگزاری همایش در آرامگاه فردوسی
 پیشنهاد اعالم فراخوان اتحادیهها برای معرفی افراد فعال حوزه خود
 پیشنهاد ایجاد فضای تعامل مناسب با سایر کشورها جهت عقد قرارداد در حاشیه همایش
 پیشنهاد تکیه بر گردشگری خالق در همایش و ایجاد نمایشگاه صنایع دستی خاص
 پیشنهاد تعیین اهداف سخنرانیها و جمع بندی آنها قبل از همایش
 بیان موانع توسعه گردشگری در خراسان به عنوان محور همایش جهت آگاهی مسئولین حاضر و دالیل عدم توسعه گردشگری ایران
 معرفی توانمندیهای اقامتی و گردشگری استان
 اشاره به فاصله گرفتن از نگاههای سنتی و استفاده از نگاه نو با رویکرد بخش خصوصی
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 پیشنهاد رسیدن به چند مصوبه قانونی به عنوان هدف
 اشاره به مناسب نبودن تاریخ برگزاری همایش به دلیل برگزاری  5رویداد گردشگری در آذرماه
 پیشنهاد برگزاری شورای سیاستگذاری برای برنامه ریزی کلیه امور مرتبط با همایش
 پیشنهاد برگزاری جشنوارههای جانبی همایش و ادامه این فرآیند در ایام غیر پیک مانند جزیره کیش جهت جذب گردشگر
 اشاره به تأثیر فناوریهای جدید و فضای مجازی در گردشگری و چگونگی بهره برداری از این فضا
 پیشنهاد تقسیم بندی همایش در دو روز به دو بخش سخنرانی داخلی و خارجی

مصوبات جلسه:
 .1اعالم نظرات اعضای محترم در فرمهای نظرسنجی در خصوص تاریخ برگزاری ،محل و  ...از طریق گروه تلگرامی
 .2تشکیل گروه سیاستگذاری جهت بررسی نظرات اعضاء محترم و تصمیم گیری نهایی موارد مرتبط با همایش

حاضرین جلسه:
آقایان :قانعی ،ولی زاده ،ابراهیمی ،شیرمحمدی ،شجاعی ،قلی زاده ،زاهدپیشه ،شربت دار ،شوشتریان ،نجفی ،غفران ،دهستانی ،آجیلیان ،قاسمی،
نمائی ،عنبران ،اسدی ،منتجبی
خانمها :ثابت تیموری ،خندان دل ،شاه والیتی ،دلیری ،رستمی

غایبین جلسه:
آقایان :قریشی ،ترابیان ،درهمی ،دوائی ،رفیعی ،سزاوار ،طباطبائی ،فرقانی ،حصاری نژاد ،هاشمی ،تقدیر ،مرصعی ،مخملی

میهمانان جلسه:
آقای نعیمی مدیر هتل هتل میثاق
خانمها  :مهناز اشرافی راد مشاور دفتر روزنامه دنیای اقتصاد ،زهره رستگارمقدم شریفی مشاور تبلیغات روزنامه دنیای اقتصاد
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