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 دستورکار جلسه: 
  ارائه وضعیت گردشگری در ماه گذشته 

 بررسی پیشنهاد اعمال تخفیف های اتاق اصناف در حوزه گردشگری 

 
 

 
صبح با حضور اعضا و سایر مدعوین در محل 93:7مهر ساعت  8در روز یکشنبه مورخ  79جلسه کمیسیون گردشگری در سال  هفتمین

ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار شد در این جلسه مباحث مطابق با دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مهم 

 ترین آن به شرح ذیل است3

 تل ها در خصوص قبوض آب از طریق اتاق بازرگانی و ارسال نامه برای کلیه ارگان های مربوطه مانند مدیرکل پیگیری مشکالت ه

 هماهنگی امور اقتصادی استان و ... 

  ارسال نامه مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی به همراه راهکارها آن برای سازمان های مربوطه و پیگیری از طریق شورای گفت و گو

 خصوصی دولت و بخش 

  دلیل برای حضور گردشگران در ایران  07درخواست اتاق ایران برای تهیه بروشور فرصت های اقتصادی استان و بیان 

  

 تواند موجب جذب گردشگر شود  یم یکپ یرکه در فصول غ ییجشنواره و برنامه ها یتاشاره به اهم 

 و  یدولت یتمام دستگاه ها یتو حما یبه همکار یازشدن آن ن ییاجرا ی( برایجشنواره زمستان) یطرح گردشگر یجادبه ا اشاره

  یربطذ یخصوص

 تواند عامل  یم یکپ یردر فصول غ یجاذبه ها حت ینآن حرم مطهر است و ا ینمشهد که مهم تر یگردشگر یبه جاذبه ها اشاره

 جذب گردشگر باشد 

 یگردشگر یغاتدر بحث تبل یمجاز یو فضا یماصدا و س یتبه اهم اشاره  

 داشته باشد  یدولت یتبه حما یازکه ن یگردشگر یاز طرح ها یتجهت حما یاستاندار یآمادگ اعالم 

 یگردشگر یدر طرح ها یرانیا یرزائران غ یگاهجا یتاهم بیان  

 آمار  یآور وجود امکان جمع ینا یا یهستند ول یفرهنگ یراثگذرنامه ، سازمان م یسکه شامل 3 پل یاستاندار یبه منابع آمار اشاره

 0حدود  79است و در شش ماه اول سال  یرسم یرغ یتر از آمارها یشب یرسم یو تعداد آمارها یستموجود ن یقبه صورت دق

 وارد مشهد شده اند  یرانیا یرهزار نفر گردشگر غ 077 یلیونم

 یاستمقصد سفر در کل دن ینارزان تر ایران  

 در چند ماه  یداخل یمقصد سفرها ینآن ها کم شده است ، مشهد بهترکه تعداد  یخارج یسفرها یطبا توجه به شرا پیشبینی

 خواهد بود یندهآ
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  جذب  ینهدر زم یتواند فزصت خوب یموضوع م یندالر است که ا 2شب اقامت در مشهد همراه با صبحانه . ناهار و شام معادل  هر

 باشد    یگردشگر خارج

 کار کند  ییاجرا یشترب یتوقعات از دولت کم شود و بخش خصوص باید 

 یردتواند شکل بگ یم یبخش خصوص یتتنها با کمک و حما یزمستان جشنواره  

 یشترها در راستا رونق ب ها و برنامه یتها، حما یفتخف یزانم یینتع یبرا یگردشگر یسیوننفره از کم 5 یا:گروه  یک یجادا پیشنهاد 

 جشنواره 

 مانند قشم و  یگرید یتواند شهرا یتواند عامل جذب گردشگر در مدت جشنواره باشد چرا که گردشگر م ینم ییبه تنها ارزانی

 را در نظر گرفت  یگرد یفاکتورها یدو ... را انتخاب کند و با یشک

 یکمک به گردشگر یاز طرف اتاق اصناف به هتل ها برا ییقراردادن اتوبوس ها پیشنهاد  

 که با گردشگر ارتباط هستند جهت رفتار در شان گردشگر و شهر  ییصنف ها یهکل یاز منکر اصناف برا یامر به معروف و نه برنامه

 مشهد 

 است  یکار پژوهش یکحاصل  یجشنواره زمستان طرح 

 پردازند  یم یدساعت به خر 4گردشگران در طول روز  یناست اما ا یارتکنند ز یکه به مشهد سفر م یعمده گردشگران یاصل هدف

 دهد  یم یلتشک یتصادف یها یدرا خر یدهاخر ینکه بخش عمده ا

 در مشهد برگزار خواهد  یهفته فرهنگ یکداده است و هر شش ماه  یلرا تشک یرگردشگر پذ یشهرها یونمشهد کنوانس شهرداری

 مختلف  یشد با دعوت از استان ها و شهرها

 ( یطرح کمک کند ) جشنواره زمستان ینمختلف به ا یدادهایو رو یلیتکم یبسته ها یجادکند با ا یتالش م شهرداری 

 باز باشد  یورود گردشگران خارج یمرزها برا یدبا یدر حوزه گردشگر یستهشا یگاهبه جا یرانا یابیدست برای 

 گردشگران از سفر به مشهد  یخوب برا یخاطره ساز یتبه اهم اشاره 

 مشکل  یکبه عنوان  یعدم وجود طرح جامع و چشم انداز گردشگر بیان 

 است یمهم در صنعت گردشگر یاز مولفه ها یکیو نقل  حمل.  

 یستبسامان ن یادز یگردشگر یمشهد در حوزه تاکس وضعیت.  

 آموزش ،  یانسان یرویاست که مولفه خود شامل 3 نوع خودرو ، ن یادیز یتاهم یمولفه ناوگان دارا یگردشگر یبخش تاکس در ،

  .، مرکز ارتباط و ... است...« و GPS »یزاتتجه

 و ...  یدگردشگر در فرودگاه ، مراکز خر یتاکس یبرا یژهو یستگاها ایجاد 

 یفرستندکه به مشهد زائر م ییاستان ها ییشناسا اهمیت. 

 اتاق (  یلبه مشهد تا تحو یدنرس یاز دست رفته گردشگر ) فاصله زمان یمتا یبرا یزیبرنامه ر یتبه اهم اشاره 
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  رسد و  یبه مشهد م 2 یال 0کند و ساعت  یصبح از تهران حرکت م 0تندرو که ساعت  یسحرکت قطار پرد یبه برنامه زمان اشاره

 تواند بالفاصله به محل اقامت برود  یگردشگر م

 جهت ارائه کامل خدمات  یناربع یرجا برا یزیبه برنامه ر اشاره 

 هتل  یتکه ظرف یاسکان زائران در زمان یبرا یینستاره و سه ستاره به پا : یها اطراف هتل یها به طرح استفاده از از خانه اشاره

 کند     یآمار و نطارت را فرآهم م یهکار امکان ته ینعمل تحت نظر هتل باشد و ا یناست و ا یلتکم

 
 

  مصوبات جلسه:

  شهرداری یزمستان مشارکت در اجرای جشنواره (1

 یها در راستا ها و برنامه یتها، حما یفتخف یزانم یینتع یبرا یگردشگر یسیوننفره از کم 5 یا3گروه  یجادا (2

 جشنواره یشتررونق ب

 مهرماه 22خانم دکتر شالچیان مورخ  برگزاری جلسه فوق العاده جهت ارائه طرح جشنواره توسط (3

ارائه بسته فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری استان در جلسه فوق العاده گردشگری توسط خانم دکتر  (4

 شالچیان

 
 

  :جلسه نحاضری
دوائی ، اسدی ، نمائی ، قانعی ، بنانژاد ، منتجبی ، ابراهیمی ، غفران ، قلی زاده ، دهستانی ، زاهدپیشه ، ولی زاده ، شیرمحمدی ،   یان:آقا

 شوشتریان ، قریشی ، نیکخو ، نجفی ، فرقانی

 ثابت تیموری ، شاه والیتی ، شالچیان ، آزاد ها: خانم

 جلسه: غایبین
 رفیعی ، نوبخت علیزاده ، قاسمی ، طباطبایی ، هاشمی ، شربت دار ، تقدیر ، سایه بان  آجیلیان ، بلبل عنبران ،  یان:آقا

 دلیری خانم ها :

 جلسه: میهمانان
موسوی مدیر کل امور فرهنگی استانداری خراسان رضوی ، علوی مقدم مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد ، مریدی روابط عمومی رجا ، آقایان : 

 خاوری هاشمی نائب رئیس اتاق اصناف مشهد ، ساالری منش رئیس اداره خدمات زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 

   قاسمی نماینده بانک آینده ،علی زاده مقدم نائب رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگریخانم ها : 

 


