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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  انجمن محترم صنفی کارفرمایی دفاتر خددمات مادافرت ادواییه نگدان ردز ا تیدارتی  25/6/97مورخ  141414طرح موضوعات مندرج در نامه شماره ادامه

 ماائل ا مشکالت حوته گردش رزخراسان رضوز در خصوص 
 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

انجمن محترم صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان  25/6/97مورخ  141414طرح موضوعات مندرج در نامه شماره  ادامه

 رضوی در خصوص مسائل و مشکالت حوزه گردشگری

 ماافرت خدمات دفاتر ایژه به رضوز خراسان گردش رز حوته مشکالت بررسی ادامه به استان خصوصی بخش ا دالت گوز اگفت شوراز دبیرخانه نلاه دامین ا سی

 اختصاص یافت؛ در این نلاه مطالبی به شرح تیر مطرح گردید: تیارتی ا نگان ردز اواییه

  کلی بحث شده انجام تیارتی ا نگان ردز اوایی ماافرت خدمات شرکت ااز مشکالت رفع براز گذشته نشات دا در که توافقاتی ا مطراحه مباحث با تونه به -

 فرااانی موانع با صنایع توسعه اینکه به تونه با. ودنم این مگم استفاده براز مونود ظرفیت ااز ات توان می چ ونه دید باید ا است استان گردش رز موانع رفع

 یابد. رانق کشور ا استان در گردش رز صنعت ضرارت دارد هانود دارد تیادز مشکالت ام کشاارتز حوته در ا است موانه

 ات یکی شود. می اااین ظرفیت آن کااش مونب دفاتر این راز پیش چالش ااز ا کنند می افزاده ارتش ایجاد اقامتی اماکن ا اتل اا براز ماافرتی آژانس ااز -

 ا مجاتز فضاز در ام شرکت اا این خدمات ارائه امکان متاسفانه. است داراز مجوت اازمجموعه کنار در مجوت ااحدااز بدان آسان بایار حضور چالش اا این

 این ات بایارز ا دریافت نماید مجوت مختلف ادارات ات باید گوناگون حوته در فعالیت براز آژانس ااز ماافرتی که حالیات در این ا است فراام ااقعی ام
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 .کنند می منوط دی ر نگادز ات دی ر مجوتز بودن دارا به را خود مجوت صدار عمال ادارات 

 فراام شرایطی از ناده نقل ا حمل شرکت ار براز آنه براساس که شود می صادر بلیت فراش مجوت نام به نقل ا حمل ا راادارز کل اداره سوز ات مجوتز  -

 ارائه به شراع دفاتر این ا شده استفاده سوء مونب شیرات ا قم مشگده مثل شگراا برخی در موضوع این باشد؛ داشته شگر در بلیت فراش دفتر مجوت 5 تا شده

 هآژانس ااز ماافرتی در ا است ماافرتی خدمات دفاتر تخصص در می دانده ارائه دفاتر این که خدماتی. نیات شان تخصص در که ندخدمات دی رز نموده ا

 دفاتر ااسطه به عمال بلیت رترا یا تورگردانی یا بلیت فراش خدمت در حال حاضر اما. داند انجام را کار التم مدارک با متخصص افراد باید خدمت ار براز

 ااقع در ا نیز ندارند را از ناده نقل ا حمل ا راادارز کل اداره مجوت حتی اا مجموعه این ات بایارز ا گردد می ارائه ندارنده را تخصص اا این که غیرمرتبطی

 . ااتند آمده انود به شرایط ات استفاده سوء حال در

 ماافرتی آژانس ااز امه نیز در مشگد در ا دارد انود ماافرتی خدمات دفاتر توسط اتوبوس بلیت خدمات دریافت امکان استان نقطه 500 در در حال حاضر -

مشغول فعالیت  رضوز حرم اطراف در عمدتا که بلیتی فراش دفاتر حال این با. شود می غیرمجات دفاتر شدن کمرنگ باعث راند این ا فراام شده است امکان این

 دی ر خدمات ارائه امکان با این مجوت خود دریافت می کنند ا را اتوبوس بلیت فراش مجوت ندارندهرا ...  ا فرادگاه فران یه میراث ات التم مجوتااز ا ااتند

 ا کنند می مرانعه مجوتدار دفاتر به نظارت براز ساتمان ا نگاد نظارتی 12 که درحالیات این تامین نمایند.بودنه خود را تا بتوانند  براز خود در نظر می گیرند

 انود دارد. نیز براز این دفاتر مالیاتی مباحث

 ا قوانین چارچوب در ماافربرز شرکت ااز در نلاه اظگار نمود که رضوز   خراسان از ناده نقل ا حمل ا راادارز کل اداره ماافر نقل ا حمل اداره رئیس  -

 دفتر باید ا شده مشخص ماافربرز شرکت ااز تکلیف نقل ا حمل ضوابط در. است قانون ات برگرفته ضوابط این ا کنند می فعالیت ا شوند می تاسیس ضوابطی

 که مجوتاایی طرفی ات. است کرده مشخص قانون ذار که می باشد ماافربرز شرکت ااز اصلی حقوق ات یکی این ا باشند داشته اتوبوس بلیت اختصاصی فراش
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 متراژ میزان این ندید ضوابط در شده بود الی مشخص دفاتر متراژ میزان قبال است. ماافربرز شرکت ااز تاسیس ضوابط 17 ماده ات برگرفته صادر می شونده 

گردیده صادر  مشگد ماافربرز شرکت 67 براز را بلیت فراش فعالیت مجوت نظارت اا ا باترسی ااز انجام شدهه چارچوب تاکنون در. است شده حذفنیز 

. است استان گردش رز حوته آسیب ااز ات یکی این ا دانند می اداره به این منتاب را خود ا گرفته شکل آنگا در کنار ام غیرمجاتز دفاتر . البته ات سوییاست

 تخلفاتی نیز در این حوته انود دارد که بایاتی به گردیده است البته که پلمپ غیرمجات دفتر 70 ات بیش که در راستاز اظایف نظارتی این اداره کل تاکنون

 بلیت فراشتا امچنین این اداره کل آمادگی دارد رضوز گزارش شود  خراسان از ناده نقل ا حمل ا راادارز کل اداره به را مراتب دفاتر این شناسایی محض

 ااگذار نماید. ماافرتی دفاتر به صدز در صد طور به اتوبوس را

 .به عمل آید مجوتنلوگیرزفاقد  فعالیت ات که صورت ب یرد توافق از گونه به باید ا شود مجوت داراز ااحدااز تعطیلی به منجر نباید غیرمجات دفاتر فعالیت - -

 فرانگ ایجاداست که  ایزا تمدید ا گردش ر براز بیمه صدار ماائل مرتبط با  خدمات ماافرت اواییه نگان ردز ا تیارتی  حوتهیکی دی ر ات موضوعات   - -

 سیاحتیه – تیارتی گردش ر نذب در اا سفارت فران ی ااز رایزن براز ساختارساتز کشوره ات خارج در ایران ااز سفارت ا اا کناول رز در گردش ر نذب

 ا اقتصادز ااز رایزن طریق ات خارنی گذاران سرمایه امور در تاگیل ساختارساتز ا ایرانیه اازشرکت به ادف کشورااز در معتبر ااز شرکت معرفی ا تبلیغ

 ایزاه امور در تاگیل خصوص )به ایژه در خارنه اتارت با رایزنی براز فران ی میراث ساتمان در احتمالی مشکالت ارناع خصوص در کناولی خدمت میز ایجاد

 .باشد راا شا تمینه این در تواند می غیره( ا اقتصادز فران ی کناولیه

 فرآیندساتز در تاگیل ا کشور دا ار در صنعت این فعاالن بین ارتباط ایجاد ا سالمت گردش رز ادف کشورااز ااز سفارتخانه در سالمت رایزن استقرار  - -

 خدمات ا بیمه فرادگاایه ایزاز کناولیه خدمات اخذ براز تبریز ا شیرات تگرانه مشگده ااز فرادگاه در گردش ر حضور در رایه احدت ایجاد نیز ا مربوطه

 است. خارنی گردش ران حوته در پیشنگادز رااکاراازات  دی ر یکی عنوان به بانکی
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ت اا ا برنامه ااز دالت مبنی بر سایس در مواردز که بدلیل  که نیاتمند باتن رز است امچنینطوالنی بوده بویژه در حوته گردش ر سالمت  ایزا تمدید فرآیند - 

دفاتر بدان بیمه ا تحمیل ازینه  به  این گردش راناحتمال حضور  ؛ه بیمه گردش ر خارنی بررسی نمی شود عدم مرانعه اتباع به کناول رز اا لذالغو راادید ا 

دی رز مانند پلیس مگانرت ا گذرنامه در مرتااز ارادز انود  نگاد نظارتپیشنگاد می شود  بنابراین انود دارد خدمات ماافرت اواییه نگان ردز ا تیارتی

 .را بررسی نمایدگردش ر بیمه 

 تیرساخت ااز درگردش ر نیز  بیمه بحثا  باالست بایار گذرنامه اداره کار حجم بیان می دارد که  تمینه این در استان گذرنامه ا پلیس مگانرت اداره نماینده  -

 گردش ر بیمه ایزاه بررسی با امزمان تبدیل شوده قانون ا بخشنامه موضوع به این اگر اما ندارد گذرنامه اداره با ارتباطی بیمه بحث ااقعه در. است نشده دیده نانا

 .به عمل آید ممانعت ندارده بیمه که توریاتی اراد ات تا خوااد شد بررسی نیز

 شود تعریف مگانرت پلیس مایر ات آن کار ا ساتلذا بایاتی  است آن متولی کناول رز ی بوده ا قانون با تونه به اینکه موضوع داشتن بیمه براز گردش ر الزام  -

 . ب یرد صورت نامه آیین اصالح چارچوب در باید موضوع این ندفرآی ا

انجمن محترم صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ماافرت اواییه  یکی دی ر ات نکات مورد درخواست خارنیه تائران ات ماتاد ااز ازینه ضرارت پرایز ات دریافت -

 بانک به مرانعه عدم دلیل به کشور داخل در ا ارتز ااز حااب به ااریز کارمزد ازینه مرکززه بانک قوانین طبق است؛ نگان ردز ا تیارتی خراسان رضوز

 را کارمزد ازینهنیز  مشگد فرادگاهبانک ملی شعبه  اساس امین بر. آن اخذ می شود ریالی است که معادل دالر 3 فیش ار اتاز به حاابه باتکننده براز مرکزز

 کلشعب بانک ملی براز   فرادگاه اا سایر در که درحالیات این دریافت می نماید بصورت نداگانه خانواده یک اعضاز ات نفر ار برازلی ا دالر صورت به

 . دریافت می نماید ثبت ا یک کارمزد فیش یک در را ازینه گراه یک ز کل افراد در مواردز برا حتی ا خانواده

 است موظف ا بوده دالتی انواات دریافت عامل دالتیه بانکی عنوان به فرادگاه در ملی بانک اعالم نمود خصوص این در استان فرادگاه ااز کل اداره نماینده -
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با تونه به اینکه  ا تا کنون مطرح نشده ا فرادگاه اطالعی ات چنین موضوعی نداشته است. دالر سه بحث. نماید ااریز مربوطه حااب ااز به ا دریافت را پول 

 استان اا سایر در اینکه ا سقم موضوع ا صحت ات تا صورت گیرد بررسی باید تمینه این در لذاموضوعات اینچنینی سبب تحمیل ازینه به گردش ر می شود 

 اطالع حاصل شود. استه چ ونه اضعیت

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ایران در خارج از کشور و یا  های  نظر به اینکه حسب ضوابط و مقررات موجود بیمه ورود به کشور برای اتباع خارجی و بررسی و تائید آن توسط کنسولگری

 ت ها و برنامه های دولت مبنی بر لغو روادیدسایدر مرز ورود به کشور قبل از صدور ویزا صورت می گیرد لیکن حسب س وزارت امور خارجهنمایندگی های 

لذا  گیرد.نبیمه آنها مورد بررسی قرار موجب می شود  ،به لحاظ لغو روادیدی ایران به کنسولگری ها خارجی عدم مراجعه اتباعبنابراین برای برخی کشورها و 

پیشنهاد بررسی  به لحاظ لغو روادید، یرات صورت گرفتهغیبا توجه به ت ، مقرر گردید گردشگر خارجیاتباع سایر کشورها به عنوان رورت بیمه بودن نظر به ض

 مرزهای ورودی کشور از طریق طرح در شورای گفت و گو و مراجع ذیصالح پیگیری شود.گذرنامه در مهاجرت و پلیس بیمه گردشگران توسط 

 دبیرخانه شورا

برگزاری 

 شورا جلسه

مرتبط با 

حوزه 

 گردشگری

2 

تورگردان های حوزه گردشگری دفاتر آژانسهای مسافرتی و بر مبنی بر نظارت  استان اعالم نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگریبا توجه به 

اداره کل میراث فرهنگی و  کتبی ، با معرفیداستان توافق و مقرر گردی گذرنامه و پلیس مهاجرت اداره به پذیرش نماینده محترم عنایتبا و  سالمت

دفاتر آژانسهای مسافرتی و تورگردان های حوزه گردشگری سالمت و بدون حضور  ی، تمدید گذرنامه گردشگران سالمت با درخواست نمایندهگردشگر

 . گردشگر انجام پذیرد

اداره کل میراث 

فرهنگی و 

 رهگردشگری و ادا

 و پلیس مهاجرت

 استان  گذرنامه

بصورت 

 مستمر

 یک هفتهاداره کل در فرودگاه با توجه به موارد مطرح شده در جلسه مقرر گردید پیرامون چگونگی کارمرز دریافتی توسط شعبه بانک ملی فرودگاه برای گردشگران ورودی که  3
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دالر برای هر فیش واریزی و چگونگی عدم دریافت  3پرداخت کارمزد انفرادی هزینه ویزای خود را بصورت یورو پرداخت می نمایند و الزام صورت گرفته برای  

 پیگیری الزم توسط اداره کل فرودگاههای استان انجام و نتیجه به دبیرخانه شورا جهت انجام اقدامات بعدی منعکس شود. فیش جمعی

 فرودگاههای استان

4 

انجمن محترم صنفی کارفرمایی دفاتر مقرر گردید فاقد مجوز واحدهای  با هدف استفاده از ظرفیت شرکتهای گردشگری و انجام نظارت های الزم بر فعالیت 

میراث فرهنگی و گردشگری اداره کل استان و مسافربری با نظارت اداره کل حمل و نقل و پایانه های  خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان

همکاری فی مابین انجمن شرکتهای گردشگری و انجمن شرکتهای مسافربری برای حذف اعطا امتیاز افراد حقیقی و حقوقی  استان متن پیشنهادی تفاهم نامه

با حفظ حقوق گردشگری گردی و زیارتی خدمات مسافرت هوایی، جهانبه دفاتر صرفاً بصورت مجزا برای راه اندازی دفتر فروش بلیط و اعطا این امتیاز 

 بعدی به دبیرخانه شورا ارائه نماید.شرکتهای مسافربری تهیه و جهت انجام اقدامات 

انجمن محترم 

صنفی کارفرمایی 

دفاتر خدمات 

مسافرت هوایی، 

جهانگردی و زیارتی 

 خراسان
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