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 .اتاق بازرگانی برگسار شد 0شماره در محل ساختمان  و میهمانان مدعو گردشگریاعضای محترم کمیسیون  باحضور  8:55

 

 یخراساى رضَ یاتاق بازرگاً یگردشگر َىیسیکو سیرئ ،قٌاد یسادُاکبر عل یعل 

 ّب  کِ اًجوي ی. دس غَستدّذ یػشغِ سخ ه یيا یشاىهذ یتجشثِ ًبکبف یلثِ دل یدس حَصُ گشدضگش یکبسضٌبس یشٍ غ یا لحظِ یوبتتػو

  .ضذ خَاّذاًجبم  یثِ دسست یدس حَصُ گشدضگش یٍ کبسضٌبس یيگش ثبضٌذ، ٍضغ لَاً هغبلجِ

 دٌّذ. یصتَسّب، هسبفشاى سا جزة ٍ صهبى حضَس آًبى دس ضْش هطْذ سا افضا یكاص عش یستیثب یهسبفشت یّب ضشکت 

 ٍجَد ًذاسد. اص  یتهسبفش ٍ استشداد ثل ینتکش یٌِدس صه یدسست یي. لَاًینثِ هسبفشاى اسائِ دّ ّب یشالیيدس ا یخذهبت ثْتش تَاًین یهب ه

 یهطکالت سا تب حذٍد ینکٌٌذ تب دس کٌبس ّن ثتَاً کتضش یسیَىکِ دس جلسبت کو کٌن یدسخَاست ه یوبییَّاپ یّب ضشکت یٌذگبىًوب

 .ینثشعشف کٌ

 یخراساى رضَ یّا ادارُ کل فرٍدگاُ یٍ بازرگاً یهعاٍى اقتصاد ،علی ّوتی  

  ،یذگشد یبفشٍدگبُ هْ یيّضاس ًفش دس ا ۰۳1ٍ  یلیَىپٌج ه یششپشٍاص اًجبم ضذ ٍ اهکبى پز ۷۷۷ّضاس ٍ  ۶۴سبل گزضتِ دس فشٍدگبُ هطْذ .

 یي. ّوچٌگیشد یس فشٍدگبُ هطْذ اًجبم هپشٍاص د 15۳سٍصاًِ  یبًگیيسبل اًجبم ضذُ است کِ ثِ عَس ه ییّضاس پشٍاص دس چْبسهبُ اثتذا 1۷

آهبس، ًسجت ثِ هذت هطبثِ سبل گزضتِ،  یيضذًذ کِ ثش اسبس ا یششٍ پز اػضامًفش دس فشٍدگبُ هطْذ  یلیَىاص دٍ ه یصهذت ث یيا یع

سًٍذ  یيا یذٍاسیندسغذ سضذ اتفبق افتبدُ است ٍ اه ۱1هسبفش  یششدسغذ سضذ ٍ دس اػضام ٍ پز ۶۴ یٍ خشٍج یٍسٍد یپشٍاصّب یٌِدس صه

 .کٌذ یذااداهِ پ

 یخَاّذ ثَد تب ثتَاًذ خذهبت هغلَث یوبییَّاپ یّب دس کٌبس ضشکت یدس جْت سضذ غٌؼت گشدضگش یفشٍدگبُ هطْذ، دس حَصُ ثستشسبص 

 کٌذ. یبفشٍدگبُ هطْذ هْ یسا ثشا یبصهَسد ً ّبی یشسبختسا اسائِ ٍ ص

 ثبیذ. است ًَالػی دچبس کطَس، سغح دس دیگش ّبی فشٍدگبُ ثب لیبس دس هطْذ فشٍدگبُ. داسد ًیبص الولل ثیي سٍاثظ ثِ گشدضگشی غٌؼت 

 اص لزا. است ًشسیذُ ًتیجِ ثِ اهب ضذُ اًجبم الذاهبتی هطْذ فشٍدگبُ دس تشاًضیت ّتل سبخت ثشای. گیشد اًجبم فشٍدگبُ دس ثستشسبصی

 .آٍسین هی ػول ثِ دػَت هطْذ فشٍدگبُ دس تشاًضیت ّتل سبخت ثشای گزاساى سشهبیِ

 

 یگردشگر یسیَىکو یسرئ یبًا یوَری،هژگاى ثابت ت 

  هَضَػبت فشٍدگبُ ّبی تفشیحی اص جولِ فشٍدگبُ ًیطبثَس، کبضوش ٍ گلجْبس، یکسبى سبصی دستَسالؼول استشداد ثلیت، یکسبى سبصی ًشخ

فشٍدگبّی اص جولِ هَاسدی است کِ ثبیستی ثب حضَس ثلیت َّاپیوب ثِ غَست دالسی ٍ دس ًْبیت هَضَع فشآیٌذّبی جبسی غذٍس سٍادیذ 

 دستگبُ ّبی هشتجظ ثِ غَست تخػػی ثِ آى پشداختِ ضَد.
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 ایرتَر شعبِ هشْد ایراى َّاپیوایی هدیرکل ترابیاى، حسیي 

 ینغٌؼت ّست یيدس ا یٍ ّوبٌّگ یٍ ػذم ّوکبس یفبلذ داًص کبف ی،غٌؼت گشدضگش یٌِدس صه یشیگ ینٍ تػو یضیدس حَصُ ثشًبهِ س .

اهش هطخع  یهتَل ی،اتجبع خبسج یثشا یتًشخ ثل گزاسی یوتثِ ػٌَاى هثبل، دس هَضَع ل یست؛ً یکذیگشثب  سَّو یبىهتَل یّب تالش

ثب چبلص هَاجِ  یوبّبَّاپ یثشداس ْشٍُ ث یًگْذاس یثبال یّب یٌِسا ثب تَجِ ثِ ّض یوبییَّاپ یضشکتْب ی،دستَس یگزاس یوتل .یستً

 یص)افضا یفؼل ّبی یٌِگزضتِ ٍ ّض یّب ثب ًشخ یوبییَّاپ یّب کِ دسحبل حبضش، ضشکت یشدشاس گهذًظش ل یستیهسئلِ ثب یيخَاّذ کشد. ا

 .ضًَذ ی( اداسُ هّب یٌِّض

 ینػظ یلخ یپبسخگَ یوبهب ّوچَى فشٍدگبُ ٍ تؼذاد َّاپ یّب یشسبختص یبآ. ضَد یًگبُ هل یستیضْش هطْذ ثب یشسبختیثِ هسبئل ص 

  ثِ ضْش هطْذ است؟ یگشدضگشاى ٍ صائشاى ٍسٍد

  فشٍدگبُ سجضٍاس ثِ ػٌَاى فشٍدگبُ ثِ ػٌَاى هثبل . استبى اًجبم گشفتِ است یفشٍدگبّْب یشیتهذ یکِ اص سَ یلذاهبت هثجتاتبکٌَى

دٍلت دس خػَظ هَضَع سَخت  یتّب ضبّذ حوب یشالیيا یي. ّوچٌیطَده یوبکوتش َّاپ یشیضذ کِ هَجت سَخت گ یبتیػول یيجبًط

 .یبثذ یصّب افضا یتحوب یيا یناسیذٍثَدًذ کِ ضوي تطکش اه

 ٍجَد داسد.  یظاهکبى ثْجَد ضشا یٌیدس سغح خذهبت صه یلغؼِ ٍ تَسؼِ ًبٍگبى ّستٌذ. ٍل يیتأه یشثِ ضذت دسگ یوبییَّاپ یضشکتْب

 یخذهبت ثْتش یٌِصه یيدس ا ینتَاً یضَد کِ ه یه َطهشث یٌیهسبفشاى ثِ خذهبت صه یتیاص ًبسضب یپشٍاصّب، ثخط یشجذا اص ثحث تأخ

داضتِ  یالولل یيدس سغح ث ییّب، تشاص ٍ الگَ یشالیيٍ ا یخذهبت فشٍدگبّ یتضاى هَفمیثِ هٌظَس سٌجص ه یستیثب یيّوچٌ. یناسائِ دّ

 .ینکٌ یسٍِ ػولکشد خَد سا همب ینثبض

 

 آسواى شعبِ هشْد یواییکل َّاپ یرهعاٍى هد یاى،هحود یدرضاحو 

 ًوبیذ اًذاصی ساُ فشٍدگبُ دس تشاًضیت ّتل کِ داسین تمبضب هطْذ فشٍدگبُ اص. 

 ًگْذاسی ّبی ّضیٌِ. است التػبدی تَجیِ َّاپیوبیی فبلذ ّبی ضشکت ثشای َّاپیوب خشیذ است، کن ایشاى دس َّاپیوبیی ًبٍگبى تؼذاد 

 . است تَهبى هیلیَى حذٍد یک َّاپیوب ثلیت ًشخ اهب دسغذ افضایص یبفتِ است؛۶۳ثبالست ٍ حمَق کبسکٌبى ًیض حذٍد  ثسیبس َّایی ًبٍگبى

 

 هشْد ایر کیش َّاپیوایی هعاٍى شکیبا، علی 

 است کشدُ ایجبد ثلیت استشداد صهیٌِ دس هطکالتی گزاسی ًشخ تفبٍت. است کشدُ ایجبد هسبفشاى ثشای ّبیی چبلص َّاپیوب ثلیت ًشخ .

 داسًذ کِ ایي اهش، سا خَد خبظ ًبهِ ّش کذام ضیَُ پشٍاص، تبخیش صهبى دس هسبفش، تکشین خػَظ دس هطْذ فشٍدگبُ ٍ ایش کیص َّاپیوبیی

 . کٌذ هی سشگشداى سا هسبفش ٍ ًجَدُ یکپبسچِ َّاپیوبیی ّبی ضشکت دس ثلیت استشداد ضیَُ. آٍسد هی ٍجَد ثِ سا اختالفبتی

 ثشلشاس ضَد پشٍاصّب، تبخیش صهبى دس هسبفشاى تکشین ثشای ًفش ۶۷۳ ظشفیت ثب تشاًضیت ّتل یک ایجبد صیشسبخت ثشای هٌبست ثستش ثبیستی .

 هطکالتی سا ثِ دًجبل داسد. ًیض هسبفشاى ثِ سسبًی اعالع دس فشٍدگبُ ٍ َّاپیوبیی ّبی ضشکت هیبى ًبّوبٌّگی

 

 قشن هشْد َّاپیوایی ایستگاُ رئیس فرد، هدًی هْدی هحود 

 است کشدُ ایجبد َّاپیوب ثلیت استشداد صهیٌِ دس صیبدی هطکالت چبستشی ّبی ثلیت دس ًشخ تؼییي. 
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 آتا هشْد َّاپیوایی ایستگاُ رئیس ابارشی، هحسي 

 ُسجت خَد حمَق اص هسبفش اعالع ػذم. است هسبفش حمَق ٍ چبستش ثلیت فشٍدگبُ، خػَظ دس َّاپیوبیی ّبی ضشکت هطکالت ػوذ 

 سا الصم آگبّی خَد حمَق اص آًبى تب ضَد دادُ تَضیح ضفبف غَست ثِ هسبفش حمَق ثلیت تْیِ اص لجل ثبیستی. ضَد هی آًبى ًبسضبیتی

 . ثبضٌذ داضتِ

 

 یرضَ خراساى جْاًگردی ٍ هسافرتی خدهات دفاتر صٌفی اًجوي دبیر دٍائی، فرّاد 

 هؼضل، حضَس  یطتشیيث. ٍجَد داسد یتثل یذخش یيآًال ّبی یتدس سب یوبَّاپ یتفشٍش ٍ استشداد ثل یٌِدس صه یهتؼذد یّب چبلص

خذهبت  یّب سا اص آى خَد کشدُ اًذ. ضشکت یتٍ پشٍاصّبست. آًبى ثبصاس ثل یتدس ػشغِ فشٍش ثل یخبسج ّبی یشالیيٍ هذاٍم ا یطگیّو

الصم  ی. هب آهبدگیستٌذً یاساله یجوَْس یيثِ لَاً یجٌذپب ّب یشالیيا یيکبس ّستٌذ. ا علت یخبسج ّبی یشالیياص ا 1۰۷۷اص سبل  یهسبفشت

 .ینسا داس یشاًیا یوبییَّاپ یّب اص ضشکت یتحوب یثشا

 

 آتی هسافرتی خدهات شرکت هقام قائن ًوائی، حسیي 
 هطَْد هذاسی هطتشی ػذم هسبفشاى، ثب ّب ضشکت ایي استجبط دس. ًیستٌذ َّاپیوبیی ّبی ضشکت ٍ هسبفش پبسخگَی خبسجی ّبی ایشالیي 

 استشداد صهبى دس ٍ کٌٌذ ًوی هغبلؼِ سا لَاًیي ٍ ضشایظ ثلیت، خشیذ صهبى دس هسبفشاى. داسد سا خَد خبظ استشداد لَاًیي ایشالیي ّش. است

 هشکضی ّبی سشٍیس ثِ خبسجی ّبی ایشالیي اص عشفی، سشٍسّبی. ضًَذ هی ثلیت استشداد ػذم یب ٍ ثلیت ثبصگطت دسغذ هیضاى هتَجِ

 آیٌذُ هسبفشتی ّبی ضشکت آًبى، سضذ ٍ ثلیت فشٍش آًالیي ّبی سبیت حضَس ثِ ثبتَجِ. ّستٌذ ثلیت فشٍضٌذُ خَد هتػل است ٍ آًْب

 .داضت ًخَاّذ خَثی

 

 ،هدیرت خاًِ هسافر ابراّین هحرابی 
 سَالی کِ هغشح هی گشدد ایي است کِ چشا ایشالیي ّب اسائِ ٍة سشٍیس ثِ آطاًس ّبی ثَد.  پبیٌذ لَاًیي ثِ ٍ تؼشیف استبًذاسدّب ثبیستی

ایي اهش تسْیل  چشا لجَل داسًذ، ثلیت فشٍش سا ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ هسبفشتی ّبی ایشالیي ّب، ضشکت اگش کٌٌذ ٍ هسبفشتی سا هحذٍد هی

 .ضَد هی اسائِ هسبفشاى ثِ ّب آطاًس ایي تَسظ ای اسصًذُ خذهبت. ثبضین داضتِ هسبفشتی ّبی آطاًس ثِ ٍاسغِ ًگبُ ًجبیذ گشدد؟ ًوی

 

 رضَی خراساى ّتلداراى جاهعِ هدیرعاهل ٍالیتی، شاُ هرجاى 
 

 هَضَػی گشدضگشی دس گزاسی ًشخ. پیچیذگی ثیطتشی داسد کبالی هػشفی ّوچَى هَاد غزایی،گزاسی ثشای خذهبت ًسجت ثِ الالم ٍ  ًشخ 

هی تَاى پیطٌْبد ًوَد ضؼجِ ّبی تخػػی یب ثبصسسی ّبی تخػػی دس حَصُ ًظبست ثش لیوتْب ٍ ثب سٍیکشد حوبیت اص  کِ است تخػػی

فؼبالى گشدضگشی، پیطٌْبد گشدیذُ است کِ ثشای ثشسسی حمَق هػشف کٌٌذُ ایجبد ضَد. ّوچٌیي ثِ هٌظَس جلَگیشی اص اجحبف حك 

 پشًٍذُ ّبی اسجبع ضذُ ثِ اداسُ تؼضیشات، اص ًوبیٌذُ تطکل ریشثظ جْت ادای تَضیحبت دػَت گشدد.

 

 رضَی خراساى ّتلداراى ای حرفِ جاهعِ رئیس هادرشاّیاى، هحوَد 

  الذام ًوبیٌذ. دس فشٍدگبُ هطْذ یتسبخت ّتل تشاًضًسجت ثِ جبهؼِ ّتلذاساى اػالم هی کٌذ کِ سشهبیِ گزاساًی داسین کِ هی تَاًذ 



 

 
 

 

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

 

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

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

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

 تعداد صفحــات: برگ 4
 گردشگری کمیسیون صورتجلسه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگساری 05/05/1401

 شماره جلســه: 2

 

 رئیس جلسه: آقای علیساده قناد دبیر جلسه: هاشمیآقای  ساعت شروع 8:00 ساعت خاتمه: 10:00

        

  .ثبیستی اهکبى دسیبفت خذهبت پزیشایی دس داخل َّاپیوب ٍ دس اصای پزیشایی ٍ اسائِ خذهت دس داخل َّاپیوبی داخلی ثبیستی تمَیت گشدد

 .آهذ خَاّذ هطْذ ثِ ثیطتشی هسبفشاى کٌین، اسائِ خذهبت گشدضگش ٍ صائش ثِ ثتَاًین لغؼبً ّشچمذس ثشلشاس گشدد. پشداخت ٍجِ ًیض

 

 الغدیر ّتل هدیر غفَریاى، باقر سید 
 ثیطتشیي هطْذ ایشاى دس. ضَد هی گشفتِ ًظش دس سیبلی ّب هْوبى ایي اص دسیبفتی ًشخ اهب ضًَذ هی جزة سختی ثِ خبسجی هسبفش ٍ گشدضگش 

 .داسد ٍجَد تشاًضیت هطکل هطْذ فشٍدگبُ دس کِ است غَستی دس ایي. داسد سا هسبفش حجن

 

 هْدی آجیلیاى، هدیر ّتل هایسا 

 هطکالت آًْب کوک کٌذ. لغؼب  حضَس ثبثت ًوبیٌذُ ای اص ضشکت ّبی َّاپیوبیی دس جلسِ کویسیَى گشدضگشی هی تَاًذ ثِ حل

خبًَادُ گشدضگشی ّستٌذ ٍ هطتشیبى صًجیشُ گشدضگشی هطتشکٌذ ٍ دس غَست داضتي اًسجبم الصم ّبی َّاپیوبیی ّن جضیی اص  ضشکت

 هی تَاى ػکس الؼول الصم ٍ ثِ هَلغ ًطبى داد.

 

 تارا ّلدیٌگ هدیر عطار، فریدالدیي 

 اص ًجبیذ چشا. ضَد هی ػبدی ّبی صهبى ثشاثش ّفت تب ۴ ثلیت لیوت سفش، فػل دس. است سفش دًیب، هَضَع لیوت گزاسی ّب ثشاسبس فػل دس 

 کٌیذ سفش خبسجی کطَسّبی اص یکی ثِ اگش است، هتفبٍت کطَسّب دس اسص ًشخ ضَد؟ دسیبفت ثیطتشی ّضیٌِ خبسجی هسبفش یب ٍ گشدضگش

 لَکس ستبسُ پٌج ّتل چشا اهب ضَد پشداخت ثبیذ ّشضت ثبثت یَسٍ ۰۱ حذالل خذهبت، ٍ اهکبًبت ًَع ّیچ ثذٍى اتبق یک دس البهت ثشای

دس  هٌغمی چِ کٌذ؟ هی دسیبفت یَسٍ ۰5 تٌْب ّشضت ثشای هسبفش اص غجحبًِ هجلل پزیشایی ٍ خذهبت ٍ اهکبًبت ثْتشیي اسائِ ثب هطْذ دس

 داسد؟ ٍجَد گزاسی ًشخ ایي

 

 رضَی خراساى داراى آپارتواى ّتل ای حرفِ جاهعِ ًایب رئیس ًیکَ، هحود 
 پلکبًی، غَست ثِ ّب ًشخ ثبیستی. داد ًخَاّذ سخ خَثی اتفبلبت کٌین، گزاسی ًشخ دالس ثشاسبس سا َّاپیوب ثلیت ثبسُ یک ثِ ثخَاّین اگش 

 . ضَد هحبسجِ دالس ثشاسبس

 هْوبى جزة دسحبل تشکیِ کطَس حبضش، دسحبل. است ػشالی ّبی دس اختیبس هْوبى هطْذ، ّبی آپبستوبى ّتل ظشفیت اص دسغذ ۱۳ حذٍد 

 خَاّذ صد. ایشاى ٍ هطْذ ثِ ثضسگی ضشثِ آیٌذُاست ٍ ایي هسئلِ دس  ػشالی

 
 مصوبات: 

ثب دػَت اص ًوبیٌگبى تؼضیشات، سبصهبى غوت، ضْشداسی ٍ ٍصاست خبسجِ، ثِ هَضَع ًشخ گزاسی ثلیت، حمَق جلسِ ای عی همشس گشدیذ  -

 ٍ ... پشداختِ ضَد. هسبفش
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