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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396/ماه شهریور/05

 شماره جلســه: 14

 

 رئیس جلسه: یمحمد قانع یآقاجناب  دبیر جلسه: یموریسرکار خانم دکتر ثابت ت ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

        

 دستورکار جلسه: 
 ان مشهدگزارش پیگیری بحث مالیات بر درآمد دفاتر خدمات مسافرتی و گزارش اقدامات مشاور مالیاتی اتحادیه هتلدار 

 گزارش تکمیلی سفر و تفاهمنامه تاتارستان ارائه 

 دیریت آموزش اتاق بازرگانی استانگزارش جلسه با مشاور کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان و م ارائه 

 

 اهم موارد مطرح شده:
 
 د( فر به مشهسدر شهریور ماه )پیک ها اشغال هتل یتظرفکاهش و  یو دفاتر خدمات مسافرت یاقامت یرکود در بخش واحدها

م کار جهت انجا یفرهنگ یراثزمان ماز سا یدقطع ام ینو همچنو تعطیلی برخی واحدها نسبت به مدت مشابه سال قبل  %60 تا

 یطبهبود شرا یموثر در راستا

 یگفت و گو دولت و بخش خصوص یشورا یقاز طر یصنعت گردشگر یساز یخصوصهای مسائل و چالش یگیریپ 

  ش اشتغالحل مشکالت بخ یدکلو بعنوان  مؤثرشغل با قابیلت ایجاد  یگردشگرتوسعه  یقاز طر آنمشکل اشتغال و حل 

  است. یرانت افنحاصل از فروش از درآمد که باالتر  یهترک یگردشگرباالی درآمد 

  پرواز چارتر هر ه ازایبدولت  سوی از یهترک یخصوص گردشگریتشویقی بخش دالر  6000پرداخت 

 یاتاشاره به وجود پارادوکس در حوزه مال 

 و  یاتیمان مالساز ینآن تفاهمنامه ب یبرارزش افزوده و داشتن جلسات متعدد که خروج یاتلو ما یاتبحث مال یگیریاشاره به پ

 مشهدهای سازمان و هتل ینا ینتفاهمنامه ب ینو همچنها هتل آپارتمان

 یاتیمال یبجهت اصالح ضرا یاتاق بازرگان یقبه مجلس از طر یحهال ارائه 

 یبا بخش گردشگر یهمکار یبرا یاتسازمان مال یاعالم آمادگ 

 یشاناز ا دعوت یشنهادو پها و ارگانها نهاد ،هاات سازمانمسئول تخلف یدکتر محمود یآقا یقاز طر یاتیمسائل مال یگیریپ 

 و یاتمال یقبر درآمد از طر یداز حوزه اقتصاد خارج شود و تاک یدمهم که نفت با ینا بیان... 

 ابدیستی افزایش یخراسان بادر  یحوزه گردشگرفعالیت ، در مشهدکشور  یاماکن اقامت %50 راراستقتوجه به  با 

 مرتبط مجلسهای یسیونکم یرو سا یاقتصاد یسیوناستان و کم یندگانجلسه با مجمع نما یبرگزار پیشنهاد 

  یاتیامور مال یگیریدر حوزه استان جهت پ یامضا تفاهمنامه همکار 

 مجلسهای یسیونشرکت در کم پیشنهاد 

 یگردشگر یاتاز ادب یاتسازمان مال یبه عدم آگاه اشاره 

 ز سود محاسبه شود نه کل بسته سفرا یدبر ارزش افزوده با یاتمهم که مال ینا بیان 

 های یرساختز ه ایجادنیاز بو  یگذار یهسرما یبراها آن یو اعالم آمادگ یشابورسفر به ن یبرا یهترک یانعلو یلبه تما اشاره

 افراد ینسفر ا یبرامناسب 

 دکن یدااهش پکمبنا  یدشود و با یبر ارزش افزوده دچار مشکل م یات، مالیابدکاهش  یاتمال یبنکته که اگر ضرا ینبه ا اشاره 

 ندارد ییاجرا یتکار قابل ینکه ا یانداختن معامالت فصل یقبه تعو پیشنهاد. 

 رد دفاتر که کتمان درآمد است یلدل یانو ب یمعلمالت فصل یمشخص کردن طرف قراردادها برا پیشنهاد 

 یرحوزه گردشگهای بخش یرو ساها آژانسهای با اصطالحات و واژه ییآشناآموزش ممیزان مالیاتی جهت  پیشنهاد 

 یشنهاداتاستان و طرح مشکالت و پ یندگاننشست با مجمع نما یبرگزار یشنهادپ 

 یمتارزان قهای بحث اقامتگاه یگیریاشاره به پ 

 ستا یلذ موارد آن به شرح یناتاق اصفهان که مهم تر یگردشگر یسیونمشاور کم یگزارش جلسه با دکتر دهدشت ارائه: 

 یدکتر دهدشت یاتاق با هماهنگ یاعضا یبرا یدبازد برگزاری 
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  یاتیبحث مال یگیریو استفاده از تجربه اتاق اصفهان در خصوص پ ملتعا 

 ساخت هتل در اصفهان یبراها یمشهد یگذار سرمایه 

 و یفتخف ،اصفهان در خصوص نرخهای هتل ینبه اتحاد ب اشاره.... 

 هاعوارض مربوط به تابلو یافتو عدم در یاصفهان با بخش گردشگر یشهردار همکاری 

 ستین ینچن ینکار اصفهان که دالر است اما در مشهد ا یبه مبنا اشاره 

 ینن افعاال یاپروانه و مجوز بر یدجهت تمد یلیتکمهای دوره یبرگزار یشنهادو پ یبحث گردشگربه نقش آموزش در  اشاره 

 رشته

 اقات ینب یدر خصوص بحث آموزش و ارتباطات واحدها یشافع یجلسه با آقا پیشنهاد 

 در مشهد یرمجازغ یامتواحد اق 7000 یتبه فعال اشاره 

 جامع در صنف یمنشور اخالق یهته پیشنهاد 

 یاقامت یضمن خدمت واحدها یآموزشهای دوره یجهت برگزارای و حرفه یبه تفاهمنامه با سازمان فن اشاره 

 ربط یذهای ازمانس یو همکار یاتاق بازرگان یریتدر توسعه و اشتغال با مد یبا عنوان نقش گردشگر یشهما یبرگزار پیشنهاد

 مجلس و سران سه قوه یندگانو دعوت از از نما

 است یلسفر تاتارستان که شامل موارد ذ یلیگزارش تکم ارائه: 

 رواز جهت پ و امضا تفاهمنامه یدکتر رهنما در مهرماه سال جار یتاتارستان توسط آقا یگردشگر یراز وز دعوت

 ازانغ -مشهد یممستق

 کشور یندر ا یرالینبا چند ا همکاری 

 یجام جهان یچند هتل برا گارانتی 

 و... 

 است یلموارد آن به شرح ذ ینگزارش سفر عراق و عمان که مهم تر ارائه: 

 بازار هدف مناسب جهت جذب گردشگر یکبه عراق به عنوان  اشاره □

 کشور در خصوص قرارداد و... ینموجود در ای هایثبات یبه ب اشاره □

عدم  و یستهدفمند نها کردن آن ینهو فقط هز یستندبرخوردار ن پایین یاز توان مالها ینکته که عراق ینا بیان □

 و رزرو هتل از مشکالت آنهاست یطبل یداز نحوه خر یآگاه

 شود ارائهنازل  یمتیبا ق یدخصوصا مردم بصره باها یعراق یسفر برا بسته □

 هخش توسعبدر  نیشاامور و استفاده از نظرات ا یگیریدر عراق جهت پ یرانا یزنبهزاد را یجلسه با آقا یبرگزار یشنهادپ 

 با عراق یگردشگر
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  مصوبات جلسه:
 تان درمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس معاون زیارت استانداری، برگزاری جلسه فوق العاده با حضور .1

 گریبه منظور پاسخگویی به مشکالت بخش خصوصی گردش هفته آتی

 رفع معضل مالیات بر ارزش افزوده ی جلسه با آقای محمودی به منظورزاربرگ .2

 و اصفهانهماهنگی با اتاق اصفهان جهت برقراری تعامالت بیشتر دو کمیسیون گردشگری استان خراسان  .3

 

 

 :جلسه نحاضری
 ،نجفی ،قاسمی ،وشتریانش ،شکیبا ،وزیرپور ،عباسی ،شجاعی ،غفران ،تقدیر ،هاشمی ،اسدی ،دهستانی ،فرقانی ،دوائی ،ولی زاده ،قانعی یان:آقا

 ترابیان، قریشی، قلی زاده یشه،زاهدپ

 تیموریثابت  ها:خانم

 جلسه: غایبین
 یوسفی ،نمائی ،نتجبیم ،طباطبایی ،ضیائی فر ،شیرمحمدی ،شعبانی ،سایه بان ،توکلی زاده ،طیبی ،رفیعی ،درهمی ،بنانژاد ،آجیلیان یان:آقا

 دار، باقرزاده، روحانی، مرصعیشربت،راد

 خندان دل :هاخانم

 جلسه: میهمانان
 من ملی حمایت از حقوق مصرف کنندهآقای ابراهیمی رییس انج


