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 دستورکار جلسه: 
 های دو ساله کمیسیون گردشگری جهت تصویبارائه برنامه 

  7931ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 

 طرح اخبار و اطالعات گردشگری 

 

 نیرعمده ت یبه منظور بررس یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یو خدمات اتاق بازرگان یگردشگر ونیسیجلسه کم نینخست

ار برگزدر مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد  ،یاز صاحبنظران صنعت گردشگر یعرصه؛ با حضور جمع نیفعاالن ا یمشکالت و دغدغه ها

 در ابتدای جلسه هیأت رئیسه کمیسیون و اعضاء به معرفی خود پرداختند. شد.

د بستر تحوالت توان یرو به توسعه آن م یها تیو ظرف یصنعت گردشگرکمیسیون، در این نشست با بیان اینکه، ، رئیس قناد هزادیعل آقای

ویی جتی نیز در تالش است تا با مشارکتمشور -، عنوان کرد: این ساختار تخصصیفراهم آورد یرا در شهر مشهد و خطه خراسان رضو یاریبس

 از فعاالن و صاحبنظران این حوزه، بستر تسهیل فضای کسب و کار در صنعت گردشگری و چاره جویی از مشکالت آن را فراهم آورد. 

 ینا عملکرد ی ازگزارشبرای تصویب بررسی می شوند، در ادامه  یگردشگر ونیسیدو ساله کم یبرنامه ها این جلسه،: در وی ادامه داد

 خواهیم داشت.  یاخبار و اطالعات گردشگر ارائه خواهد شد و نهایتا مروری بر 79در سال  ونیسیکم

 یمه هااهداف و برنا ی تعیین و تدویندر راستا با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای پیشبرد اقدامات این کمیسیون، یادآور شد: ایشان

 .میکرده ا یزیررا برنامه ذیل ، ده هدف77و  79 یسال ها یبرا، اتاق یگردشگر ونیسیدر کم یشنهادیپ

به دستگاههای  یگردشگر بخشمسائل مرتبط با  حوزهدر  یریگ میو تصم یساز میتصمفرآیند در و مشارکت  ینظرات مشورت ارائه -1

 مرتبط

 کشور یبازرگان یاتاق ها یگردشگر یها ونیسیبا کمی تعامل و همکار ءارتقا -2

 یجذب و ورود گردشگران خارج ،یابیبازاربحث و بررسی پیرامون راهکارهای ارتقای  -3

 ی و بازاریابی کشورهای هدف گردشگریتجار یها اتیه رشیبرنامه اعزام و پذ نیتدو -4

 سالمت گردشگرانبرای  یو درمان یبهداشت دریافت خدمات تیوضع یسامانده -5

 گردشگران در استان تیامن شیدستگاه ها به منظور افزا ریو تعامل با سا یهمکار -6

 سطح مشارکت و حضور موثر کمیسیون در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مرتبط با حوزه گردشگریباال بردن  -9

 حوزه کسب و کار یها تیو رفع محدود یگذاران حوزه گردشگر هیاز سرما تیحما -9

 یحوزه گردشگر در نینو فناورانه و یکسب و کارها ی مدیریتساز و کارها نیتدو -7

 .یگربا هدف رفع ابهامات و توسعه بازار گردش این عرصه نینامه ها و قوان نییآ یو گردآور ییشناسا -11
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ای هتوریسم زیارتی از ظرفیت های بخش عالوه بر حوزه میتوان یو م وجود دارد یفراوان یگردشگر یها لیکرد: در استان ما پتانس انیب یو 

ت های سالمت نیز با توجه به زیرساخ ییسم درمانی یا گردشگرتور دیگر برای جذب و ارتقای ماندگاری گردشگران بهره مطلوبی بگیریم.

مطلوب این بخش و هزینه پایین درمان در ایران برای این افراد، دارای ظرفیت های خوبی است و می توان توسعه این حوزه را در آتی شاهد 

 .میکن جادیدر استان ا گردشگریمراکز خدماتی خوبی در حوزه توان  یم یخارج یگذار هیبا جذب سرما نیهمچن بود.

با تاکید بر ضرورت پیگیری بعضی از اهداف و برنامه های این کمیسیون در دوره قبل  نایب رئیس کمیسیون، ،یموریثابت ت خانمادامه  در

دنه د که از بضعف مشارکت اعضایی بو زنیآن  لیاز دال یکیمحقق نشد،  قبل هدر دور ونیسیکم نیاز اهداف مدنظر ا ی: برخعنوان کرد

یم، تدستگاه های دولتی به این ساختار پیوسته بودند. تالش کردیم تا این افراد را به عنوان نمایندگان دستگاه هایی که از آن ها مطالبه داش

تاق ا آخرین جلسه کمیسیون گردشگری در دوره هشتم به این ساختار دعوت کنیم اما متاسفانه همراهی الزم از سوی آن ها صورت نگرفت.

حضور مهندس شافعی رئیس اتاق ایران برگزار گردید. در نشست مذکور بر توجه به ظرفیت های گردشگری جاده ابریشم تاکید شد.  با مشهد،

 یطراح» شیسال گذشته هماامیدواریم نظر به اهمیت این موضوع، اتاق های مشهد و بیرجند، بتوانند آن را در دوره جاری به ثمر برسانند. 

 یمعرف حوزه برای این زیمنتخب ن یشنهادیپ یو بسته ها میبرگزار کرد را به میزبانی اتاق مشهد «یخراسان رضو ژهیسوغات و یبندبسته

 نیز کار اجرایی شدن آن را دنبال می کنیم.شدند و در حال حاضر 

 از جمله کرد: انیب و پرداختدر استان  یشگراخبار و اطالعات گرد به آخرین یگردشگر ونیسیکم ریدب ی،هاشم آقای ادامه جلسه در

 شیافزا» ،«یو بلوچستان و خراسان رضو ستانیس یگردشگر یها یتوسعه همکار»موضوعاتی که ماه گذشته به تیتر رسانه ها تبدیل شدند؛ 

از حضور گردشگران در شهر مشهد به استناد  ضیضد و نق یآمارها»و  «رانیدر ا یضرب و شتم گردشگران خارج»، «مایهواپ طیبل متیق

 بودند.  «مراجع مختلف

 یدر بهار سال ها ران،یمرکز آمار ا یها افتهیطبق  عنوان شد کهحضور گردشگران  تناقض های آماری در خصوص میزاندر خصوص 

 9در حدود  یمسئول، آمار یاز دستگاه ها یبرخ اما  شهر سفر کرده اند نینفر به ا ونیلیم هزار 911سه میلیون و به  کینزد یزیگذشته چ

 یگردشگر یجامعه شناس یگروه پژوهش ریمد یطبق گفته ها .اعالم کرده اند 79شهر مشهد در بهار سال  یمسافران نوروز ینفر برا ونیلیم

تعداد زائران و گردشگران شهر  م،یرا ادامه ده 79به بهار   76اگر رشد سفرها از بهار  یخراسان رضو یجهاد دانشگاه یپژوهشکده گردشگر

 یهزار نفر را به حساب زائران و گردشگران بهار 911فقط  زانیم نیاگر از ا .رسد ینفر م ونیلیم 3.9سال به عدد  ییمشهد در سه ماهه ابتدا

  بوده است.نفر  ونیلیم 3طبق برآوردها حدود   79سال  یتعداد گردشگران نوروز م،یماه منظور کن نیفرورد مهیبعد از ن

و مهمانپذیران مشهد بر ضرورت ساماندهی سفرها به شهر مشهد هتل آپارتمانداران  هیاتحاد نایب رئیس ، محمدرضا بخته،جلسه نیادامه ا در

 با کمبودی مواجه نیست اما در ایام پیک،مسافر  یما برا یها رساختیاظهار کرد: در حال حاضر ز و اهمیت ترویج سفرهای گروهی اشاره و

 د.ارزان سازی، از کیفیت خدمات کاسته شو دلیلچرا که نباید به  مخالفم. اجه می شود. با موضوع ارزان سازیبه لحاظ مکان با مشکالتی مو

به هر رو باید مردم با مالحظات خدمات گردشگری در ایام پیک و غیرپیک آشنا شوند. راهکاری که سال هاست در موضوع کمک به سفر 

ی زائران مشهد الرضا مطرح می شود، توسعه سفرهای کاروانی و گروهی است که با تخفیفات مطلوبی همراه می شود. عالوه ارزان قیمت برا
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ر دور جدید دمعلق ماند که  ها آن یریگیپ مصوبات خوبی داشت اما ارزش افزوده تعدیل در موضوعدر سال قبل  یگردشگر ونیسیکمبر این،  

 همچنین دست واسطه ها در حوزه گردشگری بایستی کوتاه شود. .میبپرداز موضوع نیبه ا دیبا

 یوصبخش خص ندگانیما نما م،یداشته باش یتوقع چیاز دولت ه دیکرد: ما نبا انیب در پاسخ به اظهارات اعضای حاضر، قناد زادهیعلآقای 

تحوالت  ،ودخ موجود امکانات البته بهره گیری از و کارآمد یبرنامه ها دیجد یراهکارهاارائه باال زده و با  نیآست ییخود به تنها دیو با میهست

ی و فکرمشد، به روز بودن و ه میحذف خواه جیبه تدر ؛میرا ادامه ده یسنت رویکردهای ناکارآمدو  میاگر ما به روز نشو مثبتی را رقم بزنیم.

 همگرایی باعث می شود تا مسیر پیگیری مطالبات هموار شود. 

ان کرد: خاطرنش نکاتی را بیان و شمیجاده ابر ریدر مس یگردشگر یها تیفعال یساز ادهیمشهد در رابطه با پ «هتل تارا ریمد» ،عطار آقای

وضوع کار م نیا روی بر زیموضوع عالقه مند هستند و در حال حاضر کشور ازبکستان ن نیبه ا زین انییاست و اروپا یخوب اریبس دهیا نیا

 یارابطه برنامه ه نیمختلف در ا یدر حال حاضر کشورهاما نیز باید این فرصت تاریخی و جغرافیایی ارزشمند را مغتنم بدانیم.  .کندیم

 incomingکشور ما درخصوص جذب گردشگر خارجی و . میبردار های الزم را راستا گام نیدر ا دیبا زیند ما نه اکرد ینیب شیرا پ یبزرگ

های مربوط به حوزه گردشگری، یکی از فعالترین کشورها در جذب گردشگر است. ترکیه با حضور فعال در نمایشگاهبسیار ضعیف عمل کرده 

هدف  یهم اکنون بازارها نیهمچنخارجی است. در حال حاضر بایستی تمرکز بر روی جذب گردشگر خارجی از طریق تبلیغات گسترده باشد. 

بخش گردشگری و سرنوشت این جذب سرمایه در  .میکن دایورود پ زین هابه آن میتوان یکه مد نمانند پاکستان و عراق وجود دار یبزرگ

ها، دغدغه بزرگی برای فعاالن این عرصه به شمار می آید. در واقع ضعف مدیریت سرمایه ها باعث شده تا فرصت هایی که در این سرمایه

 بخش شکل می گیرد، به درستی هدایت نشوند. 

مشورتی  -نحوه اداره این ساختار تخصصیدر  ینکات انیببه سالمت طرقبه  یدهکده گردشگر عضو هیات مدیره ،یریدل نیپرودکتر  خانم

ه به اهداف تقسیم کار با توجپرداخت و گفت: موضوعات مختلفی نظیر نحوه برگزاری جلسات، اعضای اصلی و کمیته های فرعی کمیسیون، 

را  ... از نکاتی هستند که باید به درستی تبیین شوند تا این کمیسیون کارآمدی الزم نتیجه بهتر وبرای کسب  هاتعیین شده در قالب کمیته

 در دوره فعالیت خود داشته باشد.  

که میهمان این نشست بود، در جمع اعضای کمیسیون  یخراسان رضو یاستانداراداره کل امور رفاهی زائرین سرپرست ی، قربان قای وحیدآ 

 برگزار شود یدر فواصل کوتاه نشست های کمیسیونبهتر است که  ،شودحاصل  یخوب جیجلسات نتا نیاز ا میاگر بنا دار گفت:گردشگری 

 و نگاهی تخصصی به موضوعات صورت بگیرد و راهکارهای مطلوب از دل پیشنهادات بخش خصوصی احصاء گردد. 

لی کارآمدی چنین جلساتی در گرو همکاری و همدکرد:  دیاست، تاک تیحائز اهم اریبس ونیسیکمات زمان در جلس تیریمد نکهیا انیبا ب یو

 اعضای آن به ویژه در بخش های مختلف است. 

 نکهیمطرح شد اما ا یجلسه اهداف خوب نیاظهار کرد: در ا یهتل داران خراسان رضو حرفه ای جامعه رعاملیمد ی،تیمرجان شاه والخانم 

جلسه چند مورد که  نیهدف مطرح شده در ا 11 انیبهتر است که از م  .مهم است اری، بسقابل تحقق هستند یاهداف تا چه حد نیا میبدان

من اینکه ض اطمینان حاصل شود که نتیجه مطلوب از پیگیری هایمان حاصل می شود.تا  میخود قرار ده تیرا اولو هستندتر  یدیاز همه کل
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اتاق و  یگرگردش ونیسیکم نیب یحلقه مفقوده ا کی ونیسیکم نیدر دوره گذشته ا سیاست کلی کمیسیون در این دوره مشخص گردد. 

در چارچوب تعامالت دوسویه، این ضعف برای این دوره وجود داشته که بهتر است استان  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م

 اصالح شود. 

ه، رسد در برخی اهداف تعیین شد، بیان کرد: بنظر میهای بوم گردی کشوراقامتگاهای آقای کاظمیان، عضو هیأت مدیره و دبیر جامعه حرفه

ی و اجای هدف با ابزار رسیدن به آن جابجا شده است. کمیسیون گردشگری اتاق فرصت مناسبی است تا خروجی هر یک از جوامع حرفه

 ه اهداف بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد.برای دستیابی بو ارائه های مرتبط با حوزه گردشگری در این جلسات تشکل

ای اتاق پرداخت و از آن بعنوان اهرمی در آقای سهیل پروازی به نمایندگی از مدیرعامل شرکت سپاد خراسان به ضرورت افزایش نفوذ رسانه

درآمدی گردشگران را در این های گردشگری در سطوح مختلف توان بستهحل و فصل موضوعات اتاق یاد کرد. در کنار بسته سوغات می

 کمیسیون تعریف کرد. همچنین پیشنهاد کردند در انتهای جلسات کمیسیون فرم نظرسنجی در جهت بهبود کیفیت جلسات توزیع گردد.

شهد را م در ادامه خانم روح بخش به این نکته اشاره کردند که اخیراً برخی از فعاالن حوزه گردشگری در شیراز برخی دفاتر خدمات مسافرتی

نین کنند. همچسالمت برخی از گردشگران را جهت ارائه خدمات پزشکی به شیراز منتقل می مخریداری کرده و با فعالیت در حوزه توریس

راسان های خشامل استان ایشان در خصوص افزایش توریست خارجی در خراسان عنوان کردند که پیشنهاد طراحی مسیر ویژه در شرق ایران

ارائه شده است. در حال حاضر گردشگران خارجی از مسیر کالسیک  سان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمانشمالی، خرا

ا توجه به ب کمبود راهنمای عرب زبانکنند. مسئله دیگر، بازدید می های اصفهان، شیراز، یزد و کاشانکه متمرکز به مرکز ایران شامل استان

 بی در مشهد است.حجم باالی گردشگران عر

ای هبه تشکیل انجمن حرف یرضو خراسان یگردشگر یو جهانگرد ییدفاتر خدمات مسافرت هوا یانجمن صنف سیرئ ،زاده یولسعید  آقای

خاطرنشان  م،یا کندیورود پ زیزائر در مشهد نو سیاحت  یماندگار نهیدر زم دیبا نکهیا انیب ضمنگردشگری سالمت استان اشاره کرد. ایشان 

ه ای از موثری برقرار شود و شبکارتباط  زین خطه ها ریتا با سا میبرگزار کن گرید یجلسات را در استان ها نیاز ا یکرد: بهتر است که برخ

 تعامالت موثری در بخش گردشگری شکل بگیرد. 

سیون، نشست های کمیاست که  نیقرار بر ابیان کرد:  ضمن تشکر از اظهار نظر اعضا قناد زادهیعلآقای  اما در جمع بندی مباحث مطرح شده،

از اعضای این کمیسیون درخواست داریم تا در باب اهداف مطرح شده تعامل الزم را داشته  .هر ماه برگزار شود کشنبهی نیدر اول از این پس

 و پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص ارائه کنند. 
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