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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 ) به پیوست( در خصوص مسائل و مشکالت حوزه گردشگری

 گردش رز ا خدمات کمیایونمحترم  رئیس در ابتداز نلاه  آب بگاز مصرفیافزایش  خصوصبا تونه به بررسی ماائل اتحادیه اتل داران خراسان رضوز در  -

در نظر  صنعتی ااحد را ااآن ا کرده حمایت اااتل ایژه به گردش رز تشکیالت ات گذارقانونمبنی بر اینکه به ارائه توضیحاتی در این رابطه پرداخت  مشگد اتاق

در این رابطه نظر نماینده محترم شرکت آبفاز مشگد  بنظر در راستاز نظر قانون ذار نخوااد بود. شوده محاسبه آتاد نرخ براساس مصرف اضافه اینکه ا گرفته است

 محاسبه آتاد آب تعرفه با را آتاد مصارف بگاز غیرخان یه مشترکان براز است موظف شرکت ا شده مشخص دقیق طور به قیمت این شرکت ااز تعرفه درایناتکه 

 اتارت باید باشده تعرفه تغییر به ا اگرنیات. است نشده ابالغاستان  به چیزز مرکز ات اما شده ارسال کشور فاضالب ا آب مگندسی شرکت به اتلداران شکایت. کند

 ااتنده مصرفی آب مقدار ا مجوت در اشکالی داراز که مشترکانیامچنین پیشنگاد شرکت آبفا که در نلاات دی ر نیز مطرح نموده است ایناتکه . نماید اعالم نیرا

 شود. حل مشکل خطاه یا مشااده انود ا امکان صورت در تا داند ارائه خود آب مااانه مصرف ات ندالی

  :در نلاه مطرح گردید به شرح تیر استان تیارتی ا نگان ردز اوایی ماافرت خدمات اازشرکت مشکالت ترینمگم -
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 امکان حضور بایار آسان افراد غیر مجوت دار در کنار مجموعه مجوت دار .1 

 ضمانت نامه ااز بانکی  با مبالغ باال  نزد ساتمانگاز میراث فران ی ا اواپیمایی ا ایرالنگاز داخلی ا خارنی  براز شرکتگاز مجوتدار .2

کلیه افراد ا باترسی ااز بایار به اسیله اداره ااز تیربط متفاات براز رعایت قوانین مختلف در شرکتگا ا دفاتر مجوت دار ا متاسفانه فراقانون بودن   .3

 مجموعه ااز غیر مجوت دار

شورز ا... اما راحتی افراد امجموعه غیر مجوت دار قوانین بایار سخت گیرانه در خصوص استانداردااز محل مورد تایید ساتمان میراث فران ی ا اواپیمایی ک .4

 براز عدم رعایت این موارد ا ارائه خدمات گردش رز

تخفیف مالیاتی ات مالیات تایید شده ا اعالم تخفیف فقط براز مالیات  50به بعد با حذف  95مالیاتگاز بایار سن ین پرداختی بوسیله دفاتر بخصوص ات سال  .5

 دفاتر در خیلی ات دفاتر ا عدم قبول مالیات ابراتز ( ابراتز ) با تونه به رد

 ارتباط نامتعارف بین مالیات عملکرد ا مالیات ارتش افزاده براز تشخیص ارتش افزاده .6

فاتر به شرکتگاز ز تحویلی داادرصد بایار پایین دریافتی ات خدمات فراش پراات ا قطار  با مدت کوتاه تاویه براز ایرالنگا ا قطار با تونه به ضمانت نامه  .7

 اواپیمایی ا ریلی

 درصد بایار باالز مالیات علی الراس براز خدمات آژاناگا ا محاسبه غیر ااقع خیلی ات فراش اا بر اساس حدس ا گمان ممیز .8

 ا ...

ات   استان اا ات برخی در موضوع ایناست   بدنبال نای زینی ضمانت بیمه از بجاز ضمانت بانکی استان ماافرتیخدمات  دفاتر صنفی انجمن هاا ضمانتنامه بحث در -

انود  رااکار حل مضوع را پی یرز ات مرکز بدلیلضمن اعالم موافقته  استان فران ی میراث کل اداره گردش رزمحترم   معاان نمله استان البرت پذیرفته شده است.

 می داند. در این رابطه  اتیران ایات مصوبه



 خراسان رضوی استان

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

3 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           30/07/1397    تاریخ جلسه:                     31شماره جلسه:      

 نفر 26 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 ا پزشکان مطب مانند دفاتر این استقرار مکان ااز شوراز شگر ایناتکه ات ه پیشنگاد انحمن صنفی دفاتر خدمات ماافرتیماافرتی آژانس ااز باتار رکود به تونه با - 

 در شگر شوراز فران ی کمیایون رئیس محترم عالی مشاار .ندارند تجارز مکان به نیات شرکت اا این یراگرفته شود تنظر در دی ر اقشار ات بایارز ا اکال دفاتر

ارائه طرح تونیگی در این رابطه توسط انجمن مربوطه به شوراز اسالمی شگر نگت پیشنگاد  ماافرتیه دفاتر براز ادارز ا تجارز دفاتر داشتن لزام عدم خصوص

 ااز بعدز را مطرح نمود. زپی یر

 . شود می محاسبه الراس علی صورت به مالیات ا شود می رد استان مالیاتیاداره کل امور  در دفاتر درصد 90 بر بالغ در حوته مالیاتی یک ات ماائل آژانس اا ایناتکه -

 به ندید شرایط دانات ا اعالم نمود مالیاتی ندید شرایط غلط درک ات ناشیرا  مباحث این تمام ریشه استان مالیاتی امور کل اداره مالیاتی حاابرسی اداره رئیس -

 کامل مالیاتی اگر چرخه. شود می بیشتر رات ار مشکالت این بخش را نکننده درک مائله را این اقتصادز فعاالن اگر ا رفته محورز اطالعات ا محورز مودز سمت

 باید اال گام در کنیمه انتناب الراس علی محاسبه ات اینکه براز. گرفته است را چرخه این نلوز مالیات الراس علی تشخیص اما شکل می گیرد درستی نظام شوده

 .ب یرند کمک حاابداران ات تشکل اا است التم راستاه این در ا شود ارائه کافی اطالعات

در  است؛اشتغال مونود  پرسنل این آژانس اا با ادف حفظ مورد نظر پیشنگادز انجمن صنفی دفاتر خدمات ماافرتیه راشگایی نگت کااش حق بیمهات نمله موارد  -

در این اشتغال مونود ات بین خوااد رفت. ا تعطیل ااحداا این مشغول بکارند ا در صورت عدم حمایت استان ماافرتی آژانس ااز در نفر ازار5 ات بیشحاضر حال 

 اما که آژانس اا را شامل نمی شود شده مشخص شغل 37 تمینه این در ا بپرداتد خود مشاغل ات تعدادز برازرا   کارفرما بیمه سگم کرده مصوب دالت رابطه

 دارد. از بیمه درصدز 20 معافیت سال دا تا که دانش اای التحصیالن فارغبکارگیرز نیز ا  ااقعی کار محیط در آموتش طرح ات نمله دارد؛ انود پیشنگاداتی
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

با تونه به ارت آارز این حوته ا لزام حمایت ات این صنعته با نظر به ضرارت حفظ اشتغال مونود در حوته گردش رز ا 

 بررسی نمیع نگات مقرر گردید:

نگت ایجاد امکان استفاده ات ضمانت ااز بیمه از به ناز ضمانت نامه ااز بانکی در رابطه با فعالیت آژانس ااز  -

در  اداره کل میراث فران ی ا گردش رز استان پی یرز التم با تونه به اعالم آمادگی نماینده محترم ماافرتیه

  خصوص نای زینی ضمانت نامه را ات مرکز انجام ا نتیجه را به دبیرخانه شورا منعکس نماید

اداره کل میراث 

فران ی ا 

 گردش رز استان

 روز   10

مشگد را نگت امکان غیر تجارز انجمن صنفی دفاتر خدمات ماافرتی طرح تونیگی مورد نظر شوراز اسالمی شگر  - 2

 بودن مکان آژانس ااز ماافرتی تگیه تا شوراز اسالمی شگر در این رابطه تصمیم گیرز نماید.

انجمن صنفی 

دفاتر خدمات 

 ماافرتی

 یک ماه

3 
اعضاء انجمن صنفی دفاتر خدمات کارگراه ایژه از به منظور بررسی ا ارائه رااکار درابطه با ماائل مالیاتی  -

انجمن صنفی دفاتر ماافرتی با حضور نمایندگان استاندارزه امور مالیاتیه کمیایون گردش رز اتاقه دبیرخانه شورا ا 

 خدمات ماافرتی برگزار ا نتیجه در نلاه شوراز گفت ا گو مطرح گردد.

 روز10 دبیرخانه شورا

 
 


