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 دستورکار جلسه: 
  زائر یفاتو تشر یارتز هاییتارئه گزارش آستان قدس در خصوص فعال 

 مشهد یژهطرح سوغات و بررسی 

 

 اهم موارد مطرح شده:

 ی و رتبه اول اقتصادی آن در مشهدخودروساز بیان اهمیت اقتصادی گردشگری و رتبه سوم این صنعت بعد از نفت و 

 به عنوان یکی از مشکالت گردشگری مختلفهای اشاره به عدم هماهنگی بین بخش 

 جذب گردشگر یمشهد برا یوهنر یفرهنگهای یتو ظرفها استفاده از فرصت یتاهم 

 یستن یکه مشهد شهر شاد آنهانسل جوان و نظر  یقهسل ییربه تغ اشاره 

 یدر گردشگر یمجاز یو فضاها شبکه یتبه اهم اشاره 

 رابطه یندر ا یشهما یبرگزار یشنهادو پ یارتو ز یدر گردشگر یننوهای یفناور یبه ضرورت بررس اشاره 

 یاقامت یو واحدها یدر بخش گردشگر یلیاردیم 27 گذاری یهبه سرما اشاره 

 یگردشگر یقشده در مشهد از طر یجادهتعدد اشتغال و خدمات ا اشاره 

 هزار خانه مسافر 7 یتو فعال آنهااز  یاریبس یو ورشکستگ یاقامت یواحدها یاقتصاد یهبه عدم توج اشاره 

 یمشهد در گردشگر یباال یلبه پتانس اشاره 

 اتامکان ینمشهد از ا یو بهره مند (..و . ییهوا ،یلیر)مانند اقامت و حمل و نقل  یمهم گردشگرهای یرساختبه ز اشاره 

 2017از فرصت مشهد  یو عدم بهره بردارها گذاریاز نام  یبهره بردار یتبه اهم اشاره 

 و خدمات یگردشگر یسیونکم یاتاق و سرآمدهای یسیونکم ییاشاره به نقش اجرا 

 شهر مشهد و استان یدر رونق اقتصاد و خدمات یگردشگر یسیونکممؤثر  اشاره به نقش 

  دهندمی یلمختلف تشک یاز شهرها و کشورها ینآن را زائر یلیونم 15گردشگر در مشهد که  یلیونم 25ارائه آمار 

 تواند می بیان اهمیت افزایش ماندگاری گردشگر در مشهد از طریق همکاری با آستان قدس و اهمیت اقتصادی گردشگری که

 چندین برابر نفت باشد

 هاخشب یرسا یدر رونق اقتصاد یگردشگرمؤثر  اشاره به نقش 

 یمذهب یکردبا رو و خدمات یگردشگر یتاستان و اهم یشبه سند آما اشاره 

 هدف ینمحقق شدن ا یهربخش برا یفوظا یینو تع یعملکرد متمرکز جهت توسعه گردشگر یتبه اهم اشاره 

 در  یگردشگر %15تا  %12به سهم  اشارهGDP استان 

 یایهآن از مسائل حاش یریذپتأثیرو  یبودن گردشگر یرپذ یببه آس اشاره 

 اشاره به اهمیت تفکیک وظایف در گردشگری و شناسایی بستر آن 

  ر اطالع رسانی دتسهیل  (3شفافیت در سیستم کیفیت  (2چتر حمایتی( )شفافیت در پرداخت (1:اصل مهم در گردشگری که شامل 4اشاره به

 باشدمی ،تکریم (4
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   تشریفات زائر که مهم ترین موارد آن به شرح ذیل استارائه گزارش آستان قدس در رابطه با: 

  مبدأتا  مبدأراهبرد 

 اهمیت گردشگری حالل 

 و .تخصصی زیرمجموعه آستان قدس جهت ارائه راهکار برای توسعه خدمات زیارت های تشکیل کمیسیون.. 

  زائرین  ریت امورمدی ،مدیریت طرح و برنامه ،محرومیت زدایی :بخش مدیریت که شامل 4تشکیل معاونت امداد و مستضعفین با

تا  10بین  وسال  40ی و سفر اولی و دارای شرایط سنی باال (از نظر مالی) با هدف جذب زائرین محروم هاانو مدیریت امور است

 بحث فرهنگی را به عهده داشته استو آستان قدس تامین غذا و اند سال به مشهد سفر نکرده 15

  تلفدفاتر آستان قدس در شهرهای مخبسیج سازندگی و  ،کمیته امداد :کنترل از طریق سه بخشجذب زائر پس از 

 نظارت بر خدمات و اقامت زائرشهر تاسیس موسسه موقوفه زائرین رضوی با هدف 

 ل هت 60ین در نفر اقامت دارند و بقیه زائر 300بلوک آماده شده است و  3بلوک برای محرومین که تاکنون  10بینی پیش

 تواند به سوغات اختصاص داده شودمی آپارتمان اقامت دارند فاز تجاری زائرشهر

 ئرشهر و وجود یک آشپزخانه متمرکزاستفاده از کاال و وسایل ایرانی در زا 

  ز طریق اات رسانی از طریق متخصصان گردشگری و خدم (..و .عصبی های بیماری ،ی معلولیتادار ،نظر مالی زا)پیشنهاد جذب زائر محروم

 آستان قدس

 ستبر با اقامت در هتل آپارتمان ااشاره به هزینه باالی حمل و نقل زائرین از زائرشهر به حرم مطهر که برا 

 و مسلمانانها اشاره به وجود فرهنگ سوغات بین ایرانی 

 و .گردشگری حالل  ،سوغاتهای بر اهمیت برندسازی مشهد در زمینه تأکید.. 

 زعفران و مهر ،سوغات ساده مشهد و محدود شدن سوغات مشهد به زرشک اشاره به عدم وجود پک 

  خشکبار خراسان رضوی در بحث سوغاتاشاره به اهمیت 

 به حذف ایران کشورهای برند حالل اشاره 

 ارایه گزارش و آمار نتایج بررسی طرح سوغات مشهد که مهم ترین موارد آن به شرح ذیل است: 

 4/1  سوغات استهزینه زائران مربوط به 

 40%  دهدبه خود اختصاص میکاالهای ایرانی  آن را قیمابسوغات را کاالهای خارجی و  %50تا 

 40%  اشتغال های ز بخشسهم صنایع دستی است که یکی ا %10زعفران و زرشک و تنها  ،آبنبات %30سوغات را پوشاک و پارچه و  %50تا

 باشدمی زا و نمادهای فرهنگی

 شاره کرد و ایاز زائر نتوان به عدم تطبیق عرضه و تقاضا و نیازسنجی عدم نوآوری روز منطبق با می موجب این وضع شدهکه هایی از شاخص

 در.. استفاده ک.و بازاریابی و بازاررسانی جدید های استفاده از شیوه ،توان از برندسازی کاالهای داخلیمی برای رفع این مشکل

  باشدها میشهر در ایران است و مشهد شهر جهانی گوهرسنگ 6که  شهر جهانی در دنیا 16اشاره به 

 دفمند و عملی شدن طرح سوغات مشهدمختلف برای ههای اشاره به اهمیت همکاری بخش 

 رح شبکه سازی سوغات و صنایع دستیارائه گزارش مختصر از ط 

o معدن و تجارت ،صنعت ،تصویب طرح در وزارت راه 

o سوغات از وزارتخانهد شهرک تخصصی اخذ مجور ایجا 

o  یونیدو در طرح سوغاتای خوشههای به استفاده از مدل 
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 o سفال و  ،زیورآالت ،حکاکی سنگ :خوراکی و صنایع دستی که صنایع دستی خود شامل ،سالمت :تقسیم بندی سوغات در سه بخش

 شودها میسرامیک و بافته

o  به اهمیت فروش اینترنتی سوغات 

o  آنهاشناسایی تولیدکنندگان و استفاده از روش شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار به 

o ثبت برند دالبوک برای صنایع دستی 

o . و.. 

  عدم وجود فرهنگ  (3تنوع  (2( به دلیل چینی بودن)ارزانی  (1 :کاالی خارجی در سوغات مشهد که از دالیل آن میتوان به %85اشاره به سهم

 ز کاالی ایرانی یاد کرداستفاده ا

 آموزش  ها،ذف واسطهح ،به ترتیب ارائه ایده و مخاطب شناسی آنهابرای سوغات که شرح وظایف  پیشنهاد ایجاد دو گروه پشتیبان تولید و فروش

 باشدمی ن و بسترسازیزماکه این طرح نیازمند  کارتکس و جایگاه فروش ،تشکیل تیم فروش ،بازاریابی (2بسته بندی جذاب و زیبا و  ،نیروی کار

 صحیح گذاریسازی در مدارس و قیمت.. فرهنگ و .مختلف  آنهادر سازم پیشنهاد استفاده از کاالها و سوغات ایران 

  دومین استان در زمینه تولید پستهاشاره به مزیت شهر مشهد در زمینه آجیل و خشکبار و 

 عملکرد در فرآوری آجیل و خشکبار اشاره به ضعف 

 د کاالی با کیفیت و با قیمت مناسبپیشنهاد ایجاد شهرک صنفی در حوزه فرآوری آجیل و خشکبار و تولی 

 ه ریزی در مسیر رضایت مصرف کنندهاشاره به اهمیت برنام 

 ف سازی و اصالح دید به این بازاراشاره به عدم اعتماد نسبت به بازار مشهد و اهمیت شفا 

 ن مورد اعتماد و معرفی این افرادت شناسایی بازاریااشاره به تفاهمنامه با اصناف جه 

 که در ارتباط مستقیم با گردشگر هستندها اصالح بحث خدمات رسانی به زائر خصوصا راننده تاکسی 

 آستان قدس و اصناف ،تهیه بسته سوغات همراه با مهرهای مختلف انجمن حمایت از مصرف کننده 

 مصوبات جلسه:
 تشکیل کارگروه سوغات .1

 مرتبط با آستان قدس را ارائه دهندهای توانند طرحمی اعضای محترم .2
 

 

 :جلسه نحاضری
 ،نمائی ،افندهب ،فاطمیان ،یهاشم ،دیمجر ،دوائی ،شربت دار ،زاهدپیشه ،بلبل عنبران ،غفران ،ابراهیمی ،شیرمحمدی ،قلی زاده ،قانعی،ولی زاده ،بنانژاد یان:آقا

 رفیعی ،نجفی ،کاللی ،تقدیر ،مطیع ،اسدی ،قریشی،معصومی ،تذابیان

 ستمیر ،یوسفی عارفی ،دلیری ،ثابت تیموری ها:خانم

 غایبین جلسه:
 جواهرزاده ،ینعیم ،لیمخم ،مرصعی ،دهستانی ،حصاری نژاد ،منتجبی ،فرقانی ،طباطبایی ،قاسمی ،سزاوار ،شوشتریان ،شجاعی ،درهمی ،آجیلیانآقایان: 

 خندان دل ،شاه والیتی ها:خانم

 میهمانان جلسه:
 ،تان قدسماکن مقدس آسعاونت افاطمیان مشاور م ،مجردی مدیر امور زائرین آستان قدس ،کبیر دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ،محمودی نائب رئیس اتاق بازرگانی

 نسرین یوسفی عارفی مدیر عامل شرکت کران تجارت ،صنایع دستی و گردشگری ،مطیع معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی


