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 دستورکار جلسه: 
 ارائه برنامه ها و اهداف کمیته زیارت 

 ارائه گزارش توسط روسای کمیته های ذیل کمیسیون گردشگری 

 حضور شرکت آفتابگردان و ارائه برنامه ها و پروژه های مرتبط با حوزه گردشگری 

 

ه ب با حضور اعضای محترم کمیسیون یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگردشگر ونیسیجلسه کم چهارمین

 .ارگ رادکان برگزار شد یاقامتگاه بوم گرد یزبانیم

اد مجموعه ایجتقدیر و تشکر از آقای دکتر کاظمیان بدلیل ضمن  علیزاده قناد ی، جناب آقایسیونمحترم کم یسجلسه رئ یدر ابتدا

 . دستور کار جلسه پرداختند یبه بررسگردشگری و بوم گردی و فراهم نمودن شرایط میزبانی، 

 

 یارتز یتهارائه برنامه ها و اهداف کم: 

 )ع(:  طرح و برنامه حرم مطهر امام رضا یربافنده، مدآقای 

 در صدد یآستان قدس رضو یل،دل یندر استان و کشور وجود دارد. به هم یدر حوزه گردشگر یاپراکنده یهادر حال حاضر برنامه -

 .بهره خواهد گرفت یفعال در حوزه گردشگر هایخشمنظور از توان ب ینا یکند و برا ینرا تدو یارتبرآمده تا برنامه جامع ز

 یمبتن یاتاق مشهد، مقرر شد تا برنامه مدون یگردشگر یسیونکم یبا برنامه ها و تالش ها یکار یاز مواز یشگیریبه منظور پ  -

به  بخش دارد و یننسبت به مسائل ا یرونینگاه ب یکو  ینگاه داخل یکمدل  ینو ارائه شود. ا یفتعر SWOT یزآنال یکبر تکن

 یید،آن در صورت تا یماه ارائه خواهد شد و خروج یک برنامه ظرف ینا. شوند یم یفو نقاط قوت تعر صاءها احاستناد آن ضعف

. یگرد یآن امر یامر است و ضمانت اجرا یکبرنامه  ینتوجه داشت تدو یدقابل اجرا خواهد بود. با یو دولت یتوسط بخش خصوص

 یزر نها از نگاه زائبرنامه چالش ینا ین. الزم است در تدواشدشود که توان اجرا داشته ب یطراح یابه گونه یدبرنامه با یکدر واقع 

 .استخراج شود

والن به مسئ یکرداطالع از نوع نگاه و رو لذا آیند،یشهر م ینبه ا یارتز یتبه ن کنند،یکه به مشهد سفر م یدرصد مسافران 89 -

بته دارد که ال دیتاک یبخش بر توسعه گردشگر یندر ا یکردرو یکماست.  یاز دغدغه ها یکی یزن یگردشگر یاهداف برنامه ها

دشگری نسبت به گررویکرد دیگر انجامد.  یم یاقتصاد یو ماندگار یارزآور یی،زابرود، به اشتغال یشپ یاجرا به خوب سیراگر در م

دست آوردن درآمد مالی از سطح جامعه، ارزش زدایی می کند و باعث افزایش جرایم و فساد ببه این صورت است که به بهای 

 .است یختهدرهم آم یکدیگربا  یو گردشگر یارتمقدس بحث زدر مشهد شود. می

عمدتا  یها زوار حرم مطهر رضوپژوهش یناز ا یکیبراساس  که صورت گرفته یارتپژوهش در امر ز 011از  یشدر حال حاضر ب -

 ی. از سودارد یاننابسام یتکنند که سوغات وضع یم یدارند اما بر اساس پژوهش ها گواه یتمشهد رضا ینسبت به امکانات اقامت

 ی،زوار خارج اهیدگتوجه و احترام به زائر، خصوصا بنا به د ینرا کسب کنند. همچن یاند نمره مطلوبتوانسته یزن یاماکن مذهب یگر،د
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مسئله  نیوجود دارد چراکه ا یتیعمدتا نارضا یکی،تراف یهاحمل و نقل، با توجه به طرح ینهکرده و در زم یافترا در یفیضع یازامت 

 .شودیگردشگران م یموجب سردرگم

 ینسفر خود را صرف ا هایینهاز هز سومیکحضور دارند و  یدخر یندهایدر فرآ یرانیدرصد زوار ا 06تا  01 ینما ب یبراساس بررس -

 ینعمدتا ااز آن است که زائر  یحاک یجزائر انجام گرفته، نتا 0111 یکه با جامعه آمار یگرید ی. در طرح پژوهشکنندیبحث م

 .کرده است یداریخر یدباالتر از آنچه که با ییسوغاتش را به بها یا یخدمات یتصور را دارد که کاال

در آن ها وجود ندارد، گره گشا  ییکه ضمانت اجرا ییبرنامه ها ینزائران، تدو یحل مسائل و دغدغه ها یتوجه داشت برا یدبا -

ر گردشگران را مدنظ یتمندیرضا یارتقا یدبا یزائران، در گام بعد یراستا، پس از احصاء مشکالت و دغدغه ها یننخواهد بود. در ا

 .یمقرار ده

 آقای علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری:

گزارش  ینا یکرده است. بر مبنا یافترا از زائران در ینمرات خوب یابیمشهد از نظر ارز یاقامت یهاگروه دهدیگزارش نشان م -

 .است یخرسند یهآنان ما یبرا یراییپذ یطو شرا هایمتهستند و ق یراض یکنون یطزائران عمدتا از شرا

بر  مثبت تنها یغتبل یک یرکند اما تاث یناراض یزرا ن یگرنفر د 011تواند  یگردشگر م یک یمنف یغدهد که تبل یها نشان م یبررس -

 بسیار زیاد است. گردشگران نسبت به امکانات شهر مشهد یمنف یغاتتبل یرتاثلذا  نفر از مردم است. 7

 رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی:، آقای سزاوار

رستوران ها و  ی،زائر به مراکز اقامت ینحرم امام رضا)ع( را دارند اما هم یارتز یتکنند، ن یکه به مشهد سفر م یعمده مسافران -

بخش ها را مدنظر قرار دهد نه  ینکالن باشد و همه ا یدبا ینگاه ما در امر خدمت رسان ینمراجعه دارد. بنابرا یزن یمراکز گردشگر

 .یابد تمرکزحوزه خاص  یکآنکه بر 

 اتیاز خدمات را معاف از مال یتوان بخش یم یتیظرف ینچن یجادا یو به اتکا شده استمطرح  یارتیز یژهمنطقه و یجادا یشنهادپ -

 نیمواجه است اما اگر ا یتدر استان ما با محدود یماتتصم یدر حال حاضر اتخاذ برخ .یمقا ببخشارت یزها را ن یرساختکرده و ز

 .یاوریمشهر ب ینرا به خود ا هایساز یمتوان مرکز تصم یشود، م یارتیز یژهبه منطقه و یلشهر تبد

 

 یگردشگر یسیونکم یلذ یها یتهکم یارائه گزارش توسط روسا: 

 گردشگری سالمت یتهکم:  

 سالمت اتاق مشهد: یگردشگر یتهکم یسغفران، رئآقای 

 یحوزه را سامانده ینا ی،و تالشگر یشیاندسالمت بوده تا با هم یگردهم آوردن فعاالن حوزه گردشگر یته،کم ینتالش ما در ا -

 یم.کن
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ورت ص هاییگیریمجوزها است. با پ یمشخص در حوزه اعطا یسالمت در کشور، فقدان متول یگردشگر یاز مشکالت اصل یکی - 

 یشینپ هایمهناتوافق یکرده، تمام یفتعر گرییلتسه یکه از مجوزها یانمونه ینگرفته مشخص شد که وزارت بهداشت در آخر

 .حوزه را نقض کرده است ینصدور مجوز در ا یبرا

. میارجاع داد یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگووگفت یشورا یرخانهمشکالت، موضوع را به دب ینحل و فصل ا یبرا -

 یرهنگف یراثدر آن با اداره کل م یدکه با یمشهد نسبت به موارد یمشخص شد؛ دانشگاه علوم پزشک یرخانهدب ینا یگیریدر پ

 یدلسه تاکج ینا یگر. مصوبه دیردرابطه صورت بگ یندانشگاه در ا ینبا ا یو مقرر شد تا مکاتبات تادهکند، عقب اف یاستان همراه

در سند  یاخود ادامه داده  یتبه فعال یگردشگر گذارییاستس یراهبرد یبراساس سند شورا یا یت که دانشگاه علوم پزشکداش

 د.شو گیرییارجاع شود تا از آن مراجع پ یفرهنگ یراثبهداشت و م هاینهموضوع به وزارتخا ینکها یاو  یردصورت بگ ییراتیمزبور تغ

مشهد  المت درس یتوجه داشت که گردشگر یدبا .یانجامدروند حل و فصل آنها ب یعتواند به تسر یمسائل در داخل استان م یگیریپ -

داشته و آن  موضوع ینتر به ا ویژه یاتاق مشهد، نگاه یگردشگر یسیوناست که کم یننوپاست. درخواست ما ا یتیو ظرف یصنعت

 کند. یگیریمباحث مرتبط با آن را در مراجع مختلف پ

 قناد، رئیس کمیسیون گردشگری:آقای علیزاده 

 یوخراسان رض یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یرا به شورا شرکتهای تسهیلگر در حوزه گردشگری سالمت پرونده موضوع -

 نی( اتاق مشهد در خصوص مشکالت ایگردشگر یسیونکم یل)ذ تسالم یگردشگر یتهاز طرف کم یاو مقرر شد تا نامه یمبرد

صدور مجوز  ینهموجود در زم یهاشود و تناقض یگیریمرتبط در استان و کشور پ یمسئله از مجار ینشود تا ا ینحوزه تدو

 به گردشگران سالمت، برطرف شود. یدرمان -یصیارائه خدمات تشخ گریلتسه یهاشرکت یبرداربهره

 

 آموزش و پژوهش یتهکم: 

 :آموزش و پژوهش یتهکم یس، رئمحرابی یآقا

اس مقرر اس ینبر ا. قرار گرفت یبشده و مورد تصو ییندر حوزه پژوهش و آموزش تع هایییتجلسه، اولو یننخست یپس از برگزار -

 یدیمسر یجهنت یندر آن جلسه به ا ینباشد. همچن یکاف یتجذاب یبوده و دارا یعمل یارائه شده در حوزه گردشگر یهاشد تا آموزش

 یرا برا یمرتبط با بخش گردشگر هاییشو هما ینارهاسم ی،آزموش یاهدوره ی،رساناطالع یو کانال ها یمجاز یکه در فضا

 یبرا یآموزش یهادر مشهد، ارائه دوره یخاص کار یبا توجه به فضا ین،. عالوه بر اییمنما یحوزه معرف ینو کارکنان ا مدیران

 یمقرر شد تا موضوعات آموزش ینو رقبا در دستور کار قرار گرفت. همچن نفعانیبه منظور اصالح فرهنگ تعامل با ذ یرانمد

رار ق یتدر اولو یراناحصاء شود و بحث آموزش مد یگردشگر یهاحوزه یرو سا هااقامتگاه ی،دفاتر خدمات مسافرت ینمشترک ب

 .یردبگ
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 ینداشته اما چن یران، به آن ورود خوباصفهان و ته یدر شهرها یاست که بخش گردشگر یاز مسائل مهم یکی یموضوع برندساز - 

 یاتیتجرب ینهزم ینخراسان که در ا یعصنا یراناز کمک انجمن مد توانیمنظور م ینا یدر مشهد مغفول مانده است. برا یتیظرف

 .دارد، بهره گرفت

در  یقفعدم تو یلدال یبررس ی،مختلف در حوزه صنعت گردشگر یهادستگاه یهامطالعات و پژوهش یدهو چک ینعناو یستل یهته -

 یتهکم ینا یپژوهش هاییتدر مشهد از جمله اولو یرسم یهااقامتگاه عهو توس یجادا یلو احصاء دال یجذب گردشگران خارج

 .باشدیم

علت اقامت  یاستان با تمرکز بر بررس ینا یگردشگر یساتتاس یسنجامکان ی،خراسان رضو یگردشگر یرهاینقشه جامع مس یهته -

ه در حوز یررسمیغ هاییترشد و توسعه فعال یجاد،عوامل موثر در ا ییو شناسا یررسمیغ یهاو اسکان گردشگران در اقامتگاه

 خواهد بود. یتهکم ینا یپژوهش هاییتر اولویگاز د یزن یگردشگر

 

 سرمایه گذاری و توسعه گردشگری: یتهکم 

 :توسعه گردشگریسرمایه گذاری و  یتهکم یس، رئعطار یآقا

 اییکردهکه رو یماذعان کن یدو اقامت است. با یحوزه هتلدار، کشور یگردشگر هاییاستدر س یاز ابعاد ضرورت بازنگر یکی -

از  جهت ینشده است و به هم یطراح یککالس یهتلدار همچنینو  یکاییو امر ییاروپا یکشورها یاستموجود ما منطبق بر س

 .یماغفلت کرده یگردثروت خود در حوزه بوم

 یر خارجمساف یکاساس،  ینبه آن توجه دارد. برا یزن یفرهنگ یراثوجود دارد که وزارت م المللینب یگردشگر ینهدر زم یپروتکل -

تورگردان  و یدرالزام به استفاده از ل یگردشگر خارج یاقدام کند. در واقع برا یآژانس مسافرت یک یقاز طر یدورود به کشور با یبرا

رصد  یزائر به خوب یکاست. اگر از همان ابتدا روند سفر  یمقابل تعم یزما ن یارتز یروند در مورد گردشگر یناز ا ی. بخشاردد وجود

 .ردک یریمشکالت، جلوگ یتوان از بروز بعض یشود و هم م یم یتالزم رعا یفیتبه او ک یشود، هم در خدمت رسان یریتو مد

 یجست، تروا یرکه گردشگرپذ ای در جامعه یدبا یزبانی. اصل میمسپرده ا یآموزش به مردم است که ما آن را به فراموش یگرمسئله د -

 .گردد

ان است یبرا یمختلف گردشگر یطرح ها ینتجربه تدو مشهود است. ها یزیبرنامه ر یضعف آمارها و ناکارآمددر حوزه گردشگری  -

شوند. یمن ییشناسا یبه خوب یو الزامات آت یازهان ی،به واسطه ضعف آمار یگر،د یاز سو است.داشته ایم که هیچکدام اجرایی نشده 

د بود؟ چه خواهن یندهاست و الزامات آ یازو... ن یحیمراکز تفر یااقامتگاه  یزانبه چه م شگریگرد یها یرساختمثال در حوزه ز ینکها

 .طرح جامع پاسخ گفته شوند یکدر چارچوب  یدسواالت با ینا

 یهاطرح براساس شاخصه یناست ا یضرور است.موجود  یهاعبور از چالش یگام موثر برا یک یطرح جامع گردشگر یهداشتن  -

 یطرح امکان سنج یهراستا ته ین. در همیدبه عمل آ یریبخش جلوگ ینها در ا یکار یمواز یشود و از بعض یطراح گذارییهسرما



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 5
کمیسیون گردشگری صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 8931/ماه آذر /70

 شماره جلســه: 4

 

 رئیس جلسه: علی اکبر علیزاده قنادآقای  دبیر جلسه: سید محمدرضا هاشمیآقای  ساعت شروع 81:77 ساعت خاتمه: 84:77

        

تا  یدگرد ینیاتاق تع یو توسعه گردشگر یگذار یهسرما یتهکم یدر مشهد به عنوان هدف اصل یگردشگر أسیساتو توسعه ت یجادا 

 .ابدیو تحقق  ینطرح تدو ینا یفرهنگ یراثسازمان م یو همراه یمراکز پژوهش ی،بخش خصوص یلبتوان با استفاده از پتانس

 س امور رفاهی زائرین:خانم شاطرزاده، کارشنا

طرح جامع گردشگری در کارگروه گردشگری استان مطرح شد ولی این طرح به دلیل در دسترس نبودن آمار صحیح از تعداد زائر و  -

 هرآنچه که مربوط به زائر است وتو شد. قرار بر این شد که طرح جامع آماری زیر نظر سازمان مدیریت در این خصوص تدوین شود.

 :کشور یبوم گرد یاقامتگاهها یجامعه حرفه ا یرو دب یرهمد یأتعضو ه، انکاظمی آقای

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و پژوهشکده زیارت دانشگاه فردوسی کار پژوهشی بر مبنای آمار انجام داده اند و از آمار این  -

 مراکز می توان در تهیه طرح مورد نظر استفاده کرد.

 کمیسیون گردشگری:آقای علیزاده قناد، رئیس 

ار ک یدبا یحال بخش خصوص ینقابل تامل است. با ا یامر ی،در حوزه گردشگر یژهمختلف و به و یدر بخش ها یاختالفات آمار -

 یاز آمارها را با استفاده از امکانات کنون یروز استفاده کرد و برخ دانشاز  توانیبخش م ینا یرفع خالء ها یببرد. برا یشخود را پ

 2عمر  انیما تا پا یقاتیاقدامات تحق یدواریمبرد. ام یمنخواه ییراه به جا یم،باش یتنها به دولت متک اهیمدست آورد. اگر بخوبه 

 .برسد یخوب یجاتاق مشهد به نتا یگردشگر یسیونساله کم

عادن و م یع،صنا ی،اتاق بازرگان است.سه گانه کشور  یبه قوا ای ارائه خدمات مشاوره یپارلمان بخش خصوص یاز رسالت ها یکی -

 یمه تصمتواند در عرص یمنظر م ینبرخوردار است و از ا ییباال یتکشور، از ظرف یتشکل اقتصاد یرترینبه عنوان فراگ یکشاورز

 .یدنما یفارا ا یموثر ینقش مشاوره ا یاستگذاری،و س یساز
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  مصوبات جلسه:
را  ددر مشه یاقامت یو توسعه واحدها یجادا یسنجامکانهتلداران استان سوابق و پیش طرح مربوط به تهیه طرح حرفه ای جامعه  مقرر شد -

 ارائه کند. ، جهت پیگیری و تهیه طرحبه کمیته سرمایه گذاری و توسعه گردشگری

رائه به کمیسیون گردشگری ادر قالب گزارش را  افزارهای مرتبط با حوزه گردشگریمقرر شد شرکت آفتابگردان قابلیت ها و امکانات نرم  -

 دهد.

 به کمیسیون ارائه دهد.  SWOTمقرر شد کمیته زیارت ظرف مدت یکماه برنامه های عملیاتی خود را با توجه به خروجی مدل  -

 که در خصوص یو موارد یلگرتسه یشرکتها یرا در خصوص مشکالت بوجود آمده از سو یگزارش ،سالمت یگردشگر یتهمقرر شد کم -

 .کند ینگفتگو تدو ینقض شده است، جهت ارائه به شورا یدصدور بخشنامه جد
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