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 دستورکار جلسه: 
   گریمات گردششناور کردن قیمت ارائه خدمات گردشگری به منظور ایجاد رقابت سالم و پایدار ماندن فعالیت واحدهای صنفی خد 

 انون اساسیق 44ونی مطابق با اصل قانهای به استناد ممنوعیت و نهادهای دولتیها ساماندهی فعالیت واحدهای اقامتی سازمان 

 ساماندهی صدور مجوز خانه مسافرها 

   ا هماهنگی و نظارت اتاق بازرگانینظارت بر صدور مجوز واحدهای صنفی بر اساس ظرفیت سنجی صحیح ب 

 (اییخدمات مسافرتی و خدمات پذیردفاتر  ،مراکز اقامتی) تعیین تکلیف ارزش افزوده در اصناف فعال در صنعت گردشگری 

 و جذب ،گردشگری مذهبی ،گردشگری استان خراسان رضوی در زمینه گردشگری سالمتهای و ظرفیتها استفاده از پتانسیل 

 ان فعال در این حوزهگذارسرمایه

      

 اهم موارد مطرح شده:
ورخ کشنبه مکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در روز یاولین جلسه مشترک کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و 

ان خورشید تاب صبح با حضور حداکثر اعضا دو کمیسیون به میزبانی کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در محل هتل 7:30راس ساعت  23/02/96

ترین د که مهمرداختنپنهادات کارشناسی ت و پیشمشهد برگزار شد در این جلسه اعضا مطابق با شش دستور جلسه به بحث و بررسی و ارائه نظرا

 :بخش آن به شرح ذیل است

 ( و السالم لیهمختلف جذب گردشگر که مهم ترین آن وجود حرم امام رضا )عهای آل مشهد در بخشایدههای بیان موقعیت و ویژگی

مار متعلق به میلیون از این آ 2/5گردشگر که میلیون زائر و  29حضور بیش از  96میلیون گردشگر در شهر و در سال  30حضور 

 97ضعیت موجود در سال باشد و پیشبینی بهبود ومی گردشگران خارجی

  400بیش از  ،عالهتل ف 230واحدهای اقامتی کشور در مشهد قرار دارند و  %55ارایه آمار بخشی از تاسیسات گردشگری که بیش از 

واحد خانه  650لیت فعا - مختلفهای و ارگانها واحد اقامتی سازمان 480پذیر و در کنار آن ن اهزار مهم 50بیش از  ،هتل آپارتمان

حدهای اقامتی هزار نفری وا 25هتل درحال ساخت و در ادامه بیان ظرفیت  210هزار واحد غیر رسمی و همچنین  7مسافر رسمی و 

ه مطابق با قانون باید به ستاره هستند ک 5های با هتل حت و کیفیت هم سطاز نظر ارایه خدماآنها  که برخی ازها ر ارگانیو ساها سازمان

 جود نداردوآنها  دهند و موجب ایجاد رقابت منفی شده و نظارتی برمی بخش خصوصی واگذار شوند اما همچنان به فعالیت خود ادامه

 یجاد ارکود  ،ن مجوزاینترنتی بدوهای فعالیت آژانس ،ودهمالیات بر ارزش افز :اشاره به مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی بخشی از آن شامل

 هاشده دفاتر بدلیل عدم تخصیص ارز مسافری به آن

 یازمند ایجادگردشگری نهای و نهادهای متعددی بر آن تاثیرگذار است لذا ارتقا شاخصها گردشگری امر فرابخشی است و عملکرد سازمان 

ت جهت باشد و الزامامی ..و .صنایع دستی و گردشگری  ،ختلف با سازمان میراث فرهنگیمهای هماهنگی و همسویی سازمان ،تعامل

 :باشدمی خروج از وضعیت موجود شامل موارد ذیل

 
 یالمللبینو ای ی منطقهمساع ریکتش 

 کروز در دریای خزر و خلیج فارسهای با استفاده از کشتی یرونق گردشگری دریای 

  تبلیغاتی در کشورهای منطقههای رسانی و کانونتداوم تاسیس دفاتر اطالع 

 ارهایی برای جریان یکطرفه سرمایهاتخاذ راهک 

 ی برای گردشگرانالمللبینعتباری اهای هم ساختن زمینه و امکان استفاده از کارتافر 

 روز مدرن دنیاهای استفاده از تکنولوژی 

 معتبر اینترنتیهای تبلیغات هدفمند و طراحی سایت 

  گردشگریهای خالق و استارت آپهای از ایدهحمایت 

 کمیسیون گردشگری اتاق ایران که به شرح ذیل است یانجام شده و پیش روهای بیان بخشی از برنامه: 
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  2018تبریز رویداد 

 کشور 35با اعالم آمادگی  همدان -پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی 

  دومین اجالس گردشگری سالمت کشورهای عضوeco در مهرماه سال جاری در اردبیل 

 . و.. 

 موجب تضعیف  باید حذف شود چراکه %12ی در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی است و مالیات گذارسرمایههای یکی از مشوق

ز و پروانه معاف ی مجوتمام تاسیسات گردشگری دارا ،مستقیمهای قانون مالیات 132ماده  3شود و براساس تبصره گذار میانگیزه سرمایه

 از مالیات هستند

  و  واحدهاه به بهر کم تسهیالتارائه و آنها  الزم برایهای هم شدن زیرساختمنطقه نمونه گردشگری و اهمیت فرا 1160اشاره به

 گردشگری تاسیساتی

 میسیون گردشگری اتاق خراسان رضویبیان اهمیت بوم گردی و پیشنهاد قرارگیری آن در دستور کار ک 

 یگذاری داخلی به خارجی و بهبود شرایط سرمایهگذارپیشنهادات در جهت تسهیل سرمایه: 

o ی گردشگریگذاری در جهت سرمایهالمللبینسسات مالی همکاری ایران با مؤ 

o قانونیهای اصالح زیرساخت 

o ی بخش خصوصیگذارتشویق و ترغیب سرمایه 

o اسی با کشورهاب و بهبود روابط سیفرآهم نمودن شرایط اجتماعی مناس 

o یپلماتیکبرقراری روابط د 

o تسهیل در صدور ویزا 

  خته شده و در خیز جایگاه دوم استشنا 2017گردشگری و اقتصاد گردشگری سومین صنعت جهان در سال 

 یمات بع تصمی گردشگری تاگذاردر دنیا نرخ :در زمینه شناورسازی قیمت گردشگری به منظور ایجاد رقابت سالم موارد ذیل مطرح شد

 عرضه و تقاضا رابطه مستقیم دارد دولتی نیست و با

 بت سالم و ن رقاآ یشناورسازی نرخ بلیط هواپیماها در دستور کار کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی قرار داشته که در راستا

 ت که منجروسمت پیسازی نرخ قیافزایش کیفیت و خدمات ارائه شده ایجاد شده است و در ادامه شرکت قطارهای مسافربری رجا به آزاد

 خصوصی شد های متفاوت شد و به باعث افزایش رقابت بین شرکتهای تری از مسافران با قیمتبه استفاده طیف گسترده

هتل  ها،هتل :گردشگری مانندهای در سایر بخشها درخواست کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی گسترش شناورسازی قیمت

رفه که جرای این تعکنترل ا استاندارد و وجود واحد نظارتی برای ر گرفتن تعرفه ثابت وظدفاتر خدمات مسافرتی است با در نو ها آپارتمان

 تایج آننم شود و از اجرایی انجاهای قانون اساسی به خصوصی سازی اقتصاد تاکید شده است و نظارت از طریق دستگاه 44مطابق با اصل 

 :اره کردتوان به موارد ذیل اشمی

 توزیع سفر در کلیه ایام سال 

 ای ناسالم از زنجیره ارائه خدماتحذف رقب 

 ارائه شدههای افزایش اعتماد مردم به نرخ 

 اب نوع خدمت درخواستی توسط مشتریافزایش انتخ 

 پرهیز از دریافت مبالغ نامتعارف در قبال خدمات ارائه شده توسط واحدهای صنفی مرتبط 

 . و.. 

 هزار تخت  50رفیت رسمی هتل آپارتمان و مهمانپذیر با ظ 700مجوزهای بی رویه مواردی مطرح شد که شامل: فعالیت  در زمینه صدور

ه به گرایش اشار -هزار تخت  3اتاق و ظرفیتی معادل  50ویا  40اخذ مجوز رسمی خانه مسافرهایی که آپارتمان مسکونی با  -

فرها برای نه مساخانه مسافرها و اقدام به فروش واحدهای رسمی و ایجاد معضل خا ان در بخش واحدهای اقامتی به سویگذارسرمایه

 امنیت و عدم نظارت به این واحدهاصنعت گردشگری خصوصا گردشگری شهر مشهد و همچنین عدم 
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 راهبردی و قابل اجرا و بیان توضیحات مختصر از رویدادهای گردشگری سالمت پیش  ریزیاشاره به اهمیت برنامه :گردشگری سالمت

رو مانند: پنجمین اجالس گردشگری سالمت کشورهای اسالمی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و آستان قدس رضوی و اتاق بازرگانی 

مهرماه سال  25الی  eco 23المت کشورهای عضو دومین کنفرانس گردشگری س -مشهد و ایران در دی ماه سال جاری در مشهد مقدس

 ..و .مانند شهرک سالمت هایی ی در گردشگری سالمت در بخشگذارهزار میلیارد تومان سرمایه 2و اشاره به  جاری در اردبیل

 در و .دی بوم گر ،گردشگری مانند مذهبیهای رشد نا متوازن برخی گونه _1گردشگری به صورت کلی که های بیان برخی از ضعف ..

یشنهاد استفاده از پگردشگری برای کلیه افراد و عدم ارائه تمامی انواع _ 2 برخی نقاط و فراموش شدن انواع یادشده در نقط دیگر

 گردشگری سالمت و عدم تمرکز مطلق بر بحث مدیکالهای پتانسیل سایر بخش

 ه بیشتر از استفاد خراسان و ورودی بهعرب  گردشگران آن به جایزینی گردشگران شرق آسیا و چین و جایگ پیشنهاد استفاده از ظرفیت

 بیعت گردی در مشهد و خراسان رضویمیراثی و ط ،گردشگری شهریهای پتانسیل

 تماعیابی اجیون گردشگری و بازاریپیشنهاد معرفی دو محصول زرشک و زعفران خراسان جنوبی بعنوان کاالی ایرانی توسط کمیس 

 نهاد بررسی پیش ،افرتیو دفاتر خدمات مسها اصلی هتلهای ارزش افزوده بعنوان یکی از دغدغه مالیات بر بحث: ارزش افزوده بر مالیات

ده ر ارزش افزوبمالیات  همچنین اصالح این قانون در آینده و پیشنهاد کاهش ضریبها و آژانسها قانون مالیات برارزش افزوده توسط هتل

 %3به  %9از 

 عد از انقالببفعال هتل  230تعداد  به قبل از انقالب و افزایش آنهتل موجود در مشهد  36اشاره به  :وزهای بی رویهصدور مج 

 سال است که نشان دهنده عدم نیازسنجی و مطالعه است 38ای دیگر هدر شهرو سال  6در مشهد ها میانگین سنی هتل
 ر داندیز بدون به و شماه رمضان و عدم مجوز فعالیت واحدهای پذیرایی در طرق اشاره به مشکالت موجود در بحث پذیرایی از مهمان در

 مضانرر ماه دنظر گرفتن آمار قابل توجه وروردی به طرقبه و شاندیز و بیان این مشکل به عنوان یک عامل عدم سفر به مشهد 

 باالی گردشگری مشهد در مقایسه با شهرهای هم سطح خودهای اشاره به هزینه 

 شود و  ریزیرنامها آن بهاد نیازسنجی و رسته شناسی مناسب با هر استان و ارائه آن به کمیسیون گردشگری اتاق ایران تا مطابق بپیشن

 ان هدایت شوندگذارسرمایه

 ونیکمیسهای ریزیپیشنهاد توجه به محیط زیست و بحران آب در برنامه 

 ی کسب و کارطریق بهبود محیط فضا پیشنهاد پیگیری مطالبات خود از 

  از نظر خدمات و  وهکتار که دومین باغ گیاه شناسی بزرگ کشور است  29معرفی پروژه باغ گیاه شناسی در ساخت در مشهد با مساحت

 شودمی امکانات در ایران بی نظیر است و در این باغ برای اولین بار رویدادهای مرتبط با زرشک و زعفران انجام

 الیحه برنامه ششم و سند راهبردی توسعه گردشگری با رویکرد حداکثر استفاده از بخش  115شم توسعه و ماده اشاره به برنامه پنجم و ش

 است که باید اجرا شود 97در سال  خصوصی

 مصوبات جلسه:

 پیگیری شناورسازی نرخ ارائه خدمات گردشگری در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و افزایش کیفیت خدمات .1

ن قانو 44ل قانونی مطابق با اصهای و نهادهای دولتی به استناد ممنوعیتها فعالیت واحدهای اقامتی سازمانپیگیری مقوله  .2

 اساسی توسط اتاق ایران

 پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده بخش گردشگری توسط اتاق ایران .3

 های کشورها گردشگری اتاقبرگزاری جلسه مشترک هیات رئیسه کمیسیون .4

 ه مشترک اتاق ایران و خراسان جنوبیشرکت در جلس .5

 در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی 1397برگزاری جلسه سوم سال  .6
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