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 دستورکار جلسه: 
 هاو اقامتگاه یدفاتر خدمات مسافرت رویهیب یمسئله صدور مجوزها یبررس 

 یجهانگرد یحضور فعال در مراسم روز جهان یو خدمات برا یگردشگر یسیونکم یآمادگ اعالم 

 و اشتغال ینیکارآفر ی،گردشگر یمل یشهما یبرگزار بررسی 

 یو اسالم یرانیا یزبانیم یمل یشدر هما یهمکار یچگونگ بررسی 
 

 اهم موارد مطرح شده:
 

 ترین نکات ه مهمککنند پرداخت رسمی فعالیت می ی که به طوره به ارائه آمار از اقامتگاه هایرییس کمیسیون آقای قانعی در ابتدای جلس

 :آن به شرح ذیل است

 215 هتل 

 350 هتل آپارتمان 

  پذیرمهمان 500حدود 

  هااقامتگاه متعلق به سازمان 14بیش از 

 7000 واحد اقامتی غیر مجاز و... 

  شده به مسافران ارائهیفیت خدمات و عاملی باعث کاهش کها اقامتگاهاشاره به رقابت منفی در نرخ 

  و مدارس وها اقامتی از سوی حسینیهخدمات  ارائهاشاره به... 

 است %50تا پایان تیرماه که به طور میانگین کمتر از ها بیان نرخ اشغال هتل 

 یفیتک یخدمات نامطلوب و ب ارائهبا  ینو اسکان زائر یاطراف حرم مطهر رضو یهرو یبهای اشاره به ساخت و ساز 

 درسمی سال 6سال است ولی در مشهد این عدد به  35کشور که به طور میانگین های بیان این میانگین سن هتل 

  هزار تومان 30تا  25با نرخ شبی  ه خدماتو ارائها در برخی هتل %80اشاره به تخفیف 

 اشاره به مشکل تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اقامتی در توسط شهرداری 

 میلیارد 18ا درآمد رانت خوارها ب اشاره به فعالیت 

 مطرح شوندها توانند به عنوان رقیب جدی برای هتلمی شده ارائههای برخی از خانه مسافرها با توجه به خدمات و قیمت 

 تاس یشترباز دفاتر فعال مجاز هم  یحتها که تعداد آن یرمجازو غ ینترنتیا یدفاتر خدمات مسافرت یاداشاره به تعداد ز 

 متخصص یرد غمجوز به افرا ارائهجهت صدور مجوز و  یراثسازمان م یححبه عدم مطالعات ص اشاره 

 یتان نظاربه عنوان ارگ یراثو نقش سازمان م یدفاتر خدمات مسافرت یو انجمن صنفها یهاتحاد یصدور مجوز از سو یشنهادپ 

 هامجوز آژانس یقانون یراشاره به فروش غ 

 رسدمی مورد 24 یا 23به ها در چند ماه گذشته که تعداد آنها آژانس یدادگاههای به پرونده اشاره 

 اندمجوز گرفته آژانس که جدیداً 14ین سنگهای اشاره به بدهی 

 و اشتغال ینیدر کارآفر یسیونبر حضور فعال تر کم یدتاک 

 یجادالت و افع مشکر یراهکار موثر برا ارائهو  یطشرا یجهت بهبود یحوزه گردشگر کسوتانیشپ یاته از نظرات و تجرباستفاد پیشنهاد 

 افراد یناتاق فکر با حضور ا یک

 یراثبه سازمان م یسیوننظرات و راهکارها کم ارائه پیشنهاد 

 یبآس یدباها آن یتلجذب گردشگر را داراست و مشکل عدم فعا یالزم براهای یرساختزها نکته که مشهد از نظر دفاتر و هتل ینا بیان 

 جاذبه مشهد یشراهکار جهت افزا یکبه  یدنرس ینشود و همچن یابی یشهو ر یشناس
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  تفاده از روش اس پیشنهادSWOT یدر گردشگر 

 شروع شده است 81که در سال  یجهت عدم خاتمه طرح جامع گردشگر یعامل یریتیبه مشکل مد اشاره 

 با  یوهکارگر ای یتهکم یراه انداز یشنهادو پ یمربوط به گردشگر یریگ یمتصمهای در محل یگردشگر یسیونبه عدم حضور کم اشاره

شود می فتهگر یگردشگر یزیطرح و برنامه ر ینهکه در زم یماتیتصم یهجهت حضور در کل یدشگرو گر یتوسعه شهرهای عنوان طرح

 از بروز مشکالت یریجلوگ یبرا

 یو نظارت در گردشگر یریتمد ،یبحث اطالع رسان یتبه اهم اشاره 

 رفع مشکالت یبه عنوان راهکار برا یگردشگر یساز یخصوص پیشنهاد 

 بخش ینکالن در بخش اهای یاستو اشتباه بودن س یدر گردشگر یریتبرنامه و مد یتبر اهم تاکید 

 برده است یناز ب یرا در گردشگر یبخش خصوص یاراتاصالح و نظارت که اخت ،یجادنامه ا یینبه آ اشاره 

 بخش یناز مشکالت ا یکیبه عنوان  یعدم وحدت و انسجام در بخش خصوص بیان 

 ستاد یناز ا یدر ستاد خدمات سفر و حذف بخش اقامت یسیونکم یتبه عضو اشاره 

 ن مشکالت عنوا به یحصح یرسانخورد نامناسب با مسافر عدم اطالعبر ها،بحث دالل ،نظارت ،و حمل و نقل یکیبه مشکل تراف اشاره

 یگردشگر

 مشهد یگردشگر یبرا یحصح یریگ یمجلسه با مسئوالن جهت رفع مشکالت و تصم یبرگزار پیشنهاد 

 هابا آژانس یهمکار یراه آهن برا یآمادگ اعالم 

 مختلف جهت ماندگاری بیشتر مسافرهای پیشنهاد برگزاری جشنواره 

 یسیونجلسات کم یانتخاب سه ناظر برا یشنهادپ 

 نبود اتحاد یبرا یوجود شبکه عامل عدم 

 به آن یگردشگرهای گونه یراضافه شدن سا یشنهاد( و پیمذهب یمشهد )گردشگر یبودن گردشگر یبه تک محصول اشاره 

 یو استاندار یراثبه عنوان اتاق فکر سازمان م یسیونکم یآمادگ اعالم 

 مشکالت مربوطه یرو ساها مسائل زوارکش یگیریجهت پ ییهقوه قضا یندعوت از مسئول پیشنهاد 

 ئل اوص مسصنایع دستی و گردشگری در خص ،مهم ترین بیانات آقای بیدخوری جانشین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی

 :مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است

   شده عامل جذب و حفظ مشتری است ارائهکیفیت خدمات 

 ر مجوز واحد اقامتی بسیار کم استدر حال حاضر درخواست برای صدو 

  و مسافر مجوز رسمی فعالیت دارند واحد خانه 200تنها 

 رگزاری جلسات با موضوعات محدودترپیشنهاد ب 

 بازرگانی هستنده زیر نظر سازمان کها سازمان میراث متولی بسیاری از موارد نیست مانند اتحادیه 

  اشتغال از طریق صدور مجوزها نیستایجاد 

 نبود آمار موثق و بروزرسانی شده 

 ر در این خصوصمجوز معتب 12تنها  بوم گردی برای اسکان مسافر برای اولین بار و صدورهای استفاده از ظرفیت اقامتگاه 

 هاعدم ارتباط و انسجام بین دفاتر خدمات مسافرتی و هتل 

 و... 

 یون در مراسم روز جهانی جهانگردیاستقبال سازمان میراث از همکاری کمیس 
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 مصوبات جلسه: 
 توسعه شهری و گردشگریهای تشکیل کمیته یا کارگروهی با عنوان طرح .1

ر ق فکر سازمان میراث و استانداری با مسئولیت آقای منتجبی و خانم دکتاکمیسیون گردشگری به عنوان اتآمادگی  .2

 تیموری

اعالم نظرات اعضای محترم کمیسیون جهت حضور و همکاری در مراسم روز جهانی جهانگردی و برگزاری همایش ملی   .3

 و گردشگری از طریق ایمیل کمیسیونکارآفرینی  ،اشتغال

 

 :جلسه نحاضری
ی، نی، شیرمحمدی، فرقاسمی، دوائقا ،طباطبایی ،ابراهیمی ،شربتدار ،زادهقلی ،شوشتریان ،شجاعی ،رفیعی ،منتجبی ،زادهولی ،قانعی یان:آقا

 زارعی ،اسدی ،قریشی ،نمائی ،دهقانی ،غفران ،دهستانی

 ، دلیریخندان دل ،تیموری ها:خانم

 جلسه: غایبین
 صنوبری ،سزاوار ،هاشمی ،درهمی ،عنبران ،نجفی ،آجیلیان ،زاهدپیشه یان:آقا

 جلسه: میهمانان
 رضوی  ری خراسانصنایع دستی و گردشگ ،بیدخوری جانشین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،علویمدیرعامل هلدینگ علوی  آقایان:

 صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ،برزگر رئیس گروه بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی


