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 دستورکار جلسه: 
 خصوص وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی ارئه گزارش انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در 

 بررسی وضعیت فعاالن اقتصادی حوزه گردشگری 

 
شماره دو اتاق  نتمامردادماه در محل ساخ 7و مدعوین در روز یکشنبه مورخ  ءاعضابا حضور  1397چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری در سال  

 :یل استترین آن به شرح ذکه مهم تمواردی مورد بحث بررسی قرار گرف ،بازرگانی برگزار شد در این جلسه مطابق با دستور کار

 خروجی اشاره به نوسانات ارز و مسائل مرتبط به پول ملی و رابطه آن کاهش سفرهای 

  نوسان ها ه قیمت.. ک. مانند رزرو هتل وهایی خصوصا در بخش)نوسانات ارز موجب اختالف بین گردشگر و دفتر خدمات مسافرتی شده

 (دارند

  (2/1)کاهش به کمتر  یکسال1مدت  یدالر ط 20دالر به  50کاهش نرخ هرشب اقامت گردشگر در هتل از 

 یهرو یب یو صدور مجوزها یاقامت یو واحدهاها نابسامان هتل یطشرا بیان 

 به  یلا. که موجب تم..آب و یبها یبرابر 4تا  3 یشافزا ینو همچن ییمانند مواد غذا هاهتل یازمواد مورد ن یمتق یشبه افزا اشاره

 شده است آنهااز  یبرخ یلیتعط

 بوده است 80تا  75 امسالهای قبل، حداکثر ضریب اشغال نسبت به سال در دهه کرامتها نرخ اشغال هتل کاهش %. 

 موضوع ینا یژهو یگیریپ یتو اهم یانو راهنما یدفاتر خدمات مسافرت ،هاهتل ینب یعدم هماهنگ یانب 

 کنندمی یافتنرخ اتاق را در %20هر گردشگر و مدت اقامت آن  یازابه که ها و زوارکشها به رشد دالل اشاره. 

 و رزرو هتل به صورت همزمان یفرودگاه یزایموضوع صدور و یگیریپ یتبه اهم اشاره 

 هاهتل یتور و رزرو گروه یلتشک یسطح کشور برا یها نهاد ،سازمان ها یرمجازغ حضور 

 هاتمام شده آن یمتاسکان زائران مورد نظر آستان قدس با ق یبراها و هتل آپارتمانها هتل یاعالم آمادگ 

 یسالمت استاندار یگردشگر یتهدر کم یگردشگر یسیونکم یندهحضور نما درخواست 

 یاتمال یینتع یزانم ،ارزش افزوده :مانند یحوزه گردشگر یاتیاز مشکالت مال یاشاره به برخ 

 جهت شرکت در جلسات کمیسیونها اشاره به ایجاد معاونت گردشگری در وزارت خارجه و پیشنهاد دعوت از آن 

 باشدمی مضاعفای ینهکه هز یاز دفاتر خدمات مسافرت یشهردار یتجار یکاربر یافتدر 

 در اجتماع یحاصل از گردشگر یدرآمدها یمو مستق یعسر توزیع 

 98تا نوروز  %50رقم تا  ینکاهش ا یشبینیو پ یشهردار یمراکز اقامت یدرصد30به کاهش  اشاره 

 هت حضور فعالج یسیونکم یو درخواست از اعضا یورهرش 15تا  11مشهد  یشگاهماه و نما یورشهر 8تا  5 یشک یشگاهاشاره به نما 

 است یمثبت در جهت جذب گردشگران هند یهند در فرودگاه که گام یزایبه صدور و اشاره 

 قرار دارد یسیوناستان در دستور کار کم یبانک اطالعات گردشگر یآور جمع 

 یرمجازغ ینترنتیدفاتر ا یتفعال یشمجاز به واسطه افزا یدفاتر خدمات مسافرت یتکاهش فعال 

 بر ارزش افزوده یاتمال ،سأالر یعل ،دفاتر تأیید :در بخش یاتبحث مال بررسی 

 گیردمی طبق آیین نامه تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی اخذ مجوز فروش بلیط از طریق سازمان هواپیمایی کشور صورت. 

 ستوضعیت موجود که بخشی از آن شامل موارد ذیل اگزارش مختصر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در خصوص  ارائه: 

 :شاملها زنجیره ارتباط دهنده کل صنعت گردشگری و ایجادکننده ارزش افزوده هستند و مشکالت آنها آژانس 
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  حضور و ورود دفاتر غیرمجاز 

 گری را به عهده دارندیت و تسهیلکه وظیفه حماهایی ضعف عملکرد و عدم همراهی سازمان 

 باالی کسب و کارهای هزینه 

 بانکی سنگینهای ضمانت 

 ذی ربط برای رعایت قوانینهای بسیار به وسیله سازمانهای بازرسی 

 در مسیر درستها قوانین بسیار سختگیرانه برای حرکت آژانس 

 فزایش دو یا چند برابری بوده استدارای ا 95سنگین که از سال های مالیات 

  عملکرد و ارزش افزودهارتباط نامتعارف بین مالیات 

 :از این راهکارها عبارت هستند از تعدادیکه موجود ارائه چند راهکار برای بهبود شرایط 

 فروش بلیطهای رایزنی در خصوص جلوگیری از صدور مجوز شرکت 

 (تردد همراه با مجوز باشد)نقلیه  طرایزنی در خصوص جلوگیری از تردد وسای 

 ایرانکان واریز مالی برای ویزای ام 

 تمرکز جهت جذب گردشگران ورودی 

 :(ورودی)پیشنهادات ارائه شده در حوزه جذب گردشگران خارجی 

 هاایجاد فرهنگ جذب گردشگر در کنسولگری 

 ی کشورها جهت جذب گردشگران سالمتایجاد رایزن فرهنگی در برخ 

 دمت کنسولی در خصوص ارجاع مشکالتایجاد میز خ 

 وحدت رویه در خدمات کنسولی 

 ارزش افزودهمالیات بر مالیات عملکرد و کردن ک یفکت 

 انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی صنایع دستی و گردشگری با ،ارتباط بیشتر اداره میراث فرهنگی 

و سایر  ر جلسهدبیانات مهمان ویژه جلسه جناب آقای مهندس فروزان مدیر کل امور رفاهی زائرین استانداری در خصوص موارد مطرح شده 

 :مشکالت موجود در حوزه گردشگری شامل

 ت دولتبات هیئتشکیل کارگروه ملی زیارت در دولت که پتانسیل بسیار خوبی برای رفع مشکالت است و مصوبات آن برابر با مصو 

 باشدمی

  صدد حذف و داری درتانرفیت واحدهای اقامتی مشهد بدلیل فعالیت خانه مسافرها به صورت غیر مجاز و اسظعدم استفاده حداکثری از

 استها در زیرمجوعه هتل آپارتمانها قرار دادن آن

 رنداید در قالب زائرسرا مجوز بگیآیند و بمی که دهه آخر صفر به مشهد مذهبی هزار هیئت 4های شناسایی ساختمان 

 خدمات مسافرتی غیرمجاز اینترنتی ایجاد کارگروه بررسی دفاتر 
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   معدن و تجارت ،خدمات مسافرتی الکترونیکی توسط سازمان صنعتصدور مجوز تحت عنوان دفاتر 

  اقدام خواهد کردها نآفاتر غیر مجاز را شناسایی ونسبت به اخطار و پلمپ ماه، د مرداد 25کمیته مقابله با دفاتر غیرمجاز که تا 

 الت و یافتن راهکار اجرایی رفع آنهاپیشنهاد همراهی بیشتر با استانداری جهت بیان مشک 

 دستی و  صنایع ،جانشینی اداره کل میراث فرهنگی ،ایجاد کمیته گردشگری سالمت به دستور استاندار با مسئولیت معاونت زیارت

کار خواهد کرد و  اجرایی که به زودی آغاز بههای عضو از دستگاه 10گردشگری و دبیری سازمان بهداشت و درمان و علوم پزشکی و 

 دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی استمحل  ،ضور خواهد داشتنماینده استاندار هم در آن ح

  (95رد تومان )مطابق با آمار سال میلیا 27بیمارستان در حوزه گردشگری سالمت با درآمدی معادل  15فعالیت 

 ستمختلف در دستور کار قرار گرفته اهای فروش بلیط در محلهای و ایجاد کیوسکها توقف فروش بلیط اتوبوس در پایانه 

 

 مصوبات جلسه: 

 ی گفتگوی اتاق جهت پیگیری مشکالتارائه گزارش مکتوب دفاتر خدمات مسافرتی به شورا 

 به جریان انداختن سند توسعه گردشگری استان 

 امور خارجه ارتباط با معاون گردشگری نمایندگی شرق وزارت 

 ها، راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتیها، هتل آپارتمانپیگیری بسته سوغات با حمایت سه جانبه هتل 

 سهیل وها، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری استان به منظر تپیگیری تدوین تفاهم نامه فیمابین اقامتگاه 

 ئرین و گردشگرانهماهنگی در جذب و افزایش رضایتمندی زا

 

  :جلسه نحاضری
 ،انشوشتری ،ائینم ،یرتقد ،اسدی ،بلبل عنبران ،قاسمی ،شربت دار ،دلخوش ،قلی زاده ،نجفی ،آجیلیان ،ابراهیمی ،شیرمحمدی ،قانعی یان:آقا

 غفران

 یرستم ،یموریثابت ت ،یآستان ،روحبخش ،یریدل ،یتیشاه وال ها:خانم

 غایبین جلسه:
 بان یهسا ،یدهستان ،یهاشم ،پور ینحس ،یمنتجب ،یفرقان ،ییطباطبا ،یدخوریب ،یزادهنوبخت عل ،بنانژاد ،یعیرف ،یشهزاهدپ ،یدوائ ،یشیقرآقایان: 

 میهمانان جلسه:
 یخراسان رضو یاستاندار ینامور زائر یهماهنگ یرکلفروزان مدجناب آقای 

 معاونت فرهنگی شهرداری مشهدمدیر گردشگری و امور زائران  یانشالچ سرکار خانم دکتر


