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گروه گردشــگری- امیرحسین 
جعفــری عضــو انجمــن صنفــی 
دفاتــر خدمــات مســافرت هوایی و 
جهان گردی ایران با تشــریح ۵ مطالبه 
فعاالن گردشــگری در جلسه با رئیس 
ســازمان امور مالیاتی، بیان کرد: در این 
جلسه مقرر شد برگه های قطعی مالیاتی 
مربوط به مالیــات عملکرد، تکلیفی، 
حقــوق و ارزش افــزوده که از دی ماه 
۱۳۹۸ صادر و تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 
صادر خواهند شــد، مشمول جریمه 
نشــوند. او با اشاره به مالیات عملکرد 
سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، افزود: با توجه 
به زیان ده بودن صنعت گردشگری، این 
درخواست از سوی فعاالن گردشگری 
مطرح شــد که مدارک مالیاتی مبتنی بر 
اسناد دقیق هزینه ای و پرداختی پذیرفته 
شــود که در صورت مشــخص شدن 
زیان ده بودن مشمول پرداخت مالیات 
نشوند، همچنین مقرر شد اسامی همراه 
با اظهارنامه ها اعالم شــوند. این عضو 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهان گردی ایــران ادامه داد: 
درخواستی مطرح شد که ماخذ محاسبه 
ارزش افــزوده در آژانس ها مبلغ خرید 
و فروش نباشــد؛ بلکه فاصله خرید و 
فروش باشــد و ارزش افزوده در یک 
مرحله پرداخت شود که این مورد فعال 
در حال بررســی است. این کارشناس 
رسمی دادگســتری رشته ایران گردی 
و جهان گــردی از راه انــدازی شــعبه 
تخصصی مالیات گردشگری در تهران 
به عنوان دیگر مطالبه مطرح شده در این 
جلسه اشــاره کرد و افزود: در راستای 
تشخیص صحیح و محاسبه دقیق مالیاتی 
صنعت گردشگری طرح راه اندازی این 
شعبه با حضور کارشناسان گردشگری 
مطرح و مقرر شــد که اجرای آن مورد 
بررسی قرار بگیرد. تدوین بخش نامه ای 
مــدون که تمام رویه های کار مربوط به 
صنعت گردشــگری در آن لحاظ شده 
باشد توسط کارگروهی متشکل از تیم 
فنی مالیاتی و گردشگری دیگر مطالبه ای 
بود که این فعال گردشگری به آن اشاره 

کرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش های 
مجلس برای تمدید معافیت های 

مالیاتی فعاالن گردشگری
مرکــز پژوهش های مجلس طی 
گزارشــی به بررسی پیشــنهاد تمدید 
معافیت هــای مالیاتی موضــوع ماده 
)۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم برای 
فعالین حوزه گردشــگری پرداخت. 
این گزارش توســط ندا زرندیان تهیه و 

تدوین و در آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد. 
در مقدمــه ایــن گــزارش آمده 
اســت: توجه به توســعه گردشگری 
همواره در اســناد باالدســتی مختلف 
مورد تأکید بوده اســت به عنوان مثال 
در بند »۹« سیاســت های کلی اشتغال 
)ابالغیــه۱۳۹۰( به »اســتفاده بهینه از 
اقتصادی گردشــگری«  ظرفیت های 
تأکید شــده اســت. در الگوی ایرانی 
اســالمی پیشــرفت )ابالغیه۱۳۹۷(، 
»گســترش قطب های گردشــگری« 
مورد توجه قرار گرفته اســت. در بند 
»۱۷« سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توســعه )ابالغیــه ۲۰/۰۶/۱۴۰۱( نیز 
»توســعه گردشگری« مورد تاکید قرار 
گرفتــه اســت. از این منظــر توجه به 
موضوع گردشــگری به عنوان یکی از 
اولویت هــای مقام سیاســتگذاری در 

کشور بر کسی پوشیده نیست. 
در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم 
در ســند تحــول خود، بخشــی را به 
صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه 
گردشــگری پرداخته اســت )مبحث 
هشــتم(. در این میــان، دولت تأکید 
دارد کــه به منظور »دسترســی پذیری 
ســفر و گردشــگری داخلی« باید »از 
ســرمایه گذاری بخــش غیردولتی در 
گردشــگری« حمایت کرد. باید توجه 
داشــت یکی از سازوکارهای حمایتی 
از بخــش خصوصی در ایــن حوزه، 
معافیت های مالیاتی اســت. این ابزار 
پیش تر در ماده )۱۳۲( قانون مالیات های 
مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، 
استداللی بر ضرورت تمدید این مالیات 

هاست. 
در ادامــه گــزارش مرکــز 

پژوهش های مجلس درخصوص 
معافیت تاسیسات گردشگری در 
قانون مالیات های مستقیم آمده 

است: 
بر اساس آخرین اصالحات قانون 
مالیات های مســتقیم در ســال ۱۳۹۴ 
مجموعه برخــی معافیت های مالیاتی 

برای حوزه گردشــگری در نظر گرفته 
شــده است. به استناد صدر ماده )۱۳۲( 
قانون مالیات های مســتقیم )اصالحیه 
۳۱.۰۴/ ۱۳۹۴(، درآمدهــای خدماتی 
هتل ها و مراکز اقامتی گردشــگری که 
از ابتدای ســال ۱۳۹۵ برای آن ها پروانه 
بهره برداری صادر شــده است از تاریخ 

شــروع فعالیت به مدت پنج سال و در 
مناطق کمتر توســعه یافته به مدت ۱۰ 
سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. 
باید توجه داشــت که در ماده مذکور، 
صرفا به اشخاص »حقوقی« اشاره شده 
است. به عبارتی، ت ها سرمایه گذاران در 
قالب یک »شرکت« می توانند از معافیت 

در حوزه گردشگری برخوردار شوند 
و اگر ســرمایه گذار حقیقی مبادرت به 
ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت 
محروم خواهد بود.  همچنین، بر اساس 
بنــد »ر« همین ماده کلیه تاسیســات 
ایرانگــردی و جهانگــردی که قبل از 
ســال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری خود را 
اخذ کرده باشــند نیز تا ســال ۱۴۰۰ از 
پرداخــت ۵۰ درصد »مالیات بر درآمد 
ابزاری«، بابت فعالیت های ایرانگردی 
و جهانگردی معاف هســتند. به رغم 
معافیت مالیاتی در نظر گرفته شــده در 
این قانون در جهت حمایت و تشویق 
به فعالیت بخــش خصوصی در زمینه 
گردشــگری به نظر می رســد شرایط 
کالن حاکم بر صنعت گردشــگری در 
ســال های اخیر موجب شده است تا 
هدف قانونگــذار دراین زمنیه محقق 
نشــود. به عبارتی، عدم امکان پذیرش 
گردشــگری در کشور ســبب شده تا 
عمالت فعالیت های کسب و کار مرتبط 
با این صنعت متوقف و در نتیجه استفاده 
از این معافیت ها نیز موضوعیت خود را 

از دست دهد. 
ایــن گــزارش در ادامه به 
ترســیم وضعیت گردشگری در 
چند سال اخیر پرداخته و آورده 

است: 
پایان ســال ۱۳۹۷ و آغاز ســال 
۱۳۹۸ همراه با تحوالت و حوادثی بود 
که صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار 
داد. به زعم متخصصان، شرایط نامناسب 
اقتصادی و گران شــدن بنزین از جمله 
این عوامل محیط کالن بود که توانست 
این حوزه را متاثر ســازد. همچنین در 
همین بازه زمانی، استان هایی همچون 
لرستان، خوزســتان و گلستان درگیر 
ســیل شــدند. این اتفات در زمان اوج 
ســفر رخ داد و در مجموعه خسارتی 
در حــدود ۳۰۴ میلیارد ریال را متوجه 
گردشگری این اســتان ها کرد. استان 
گلستان با ۱۳۱ میلیارد ریال خسارت، 
بیشترین آســیب را تحمل کرده است 
و بخش اقامتی نیز با خســارت حدود 
۱۰۶ میلیارد ریال بیشترین خسارت را 

در بخش گردشگری متحمل شد. بعد 
از این اتفاقات با شــیوع کرونا مواجه 
شــدیم که آسیب جدی به صنایع وارد 
کرد و گردشــگری در ایران به شدت 
آســیب دید. تا جایی کــه به گزارش 
شورای جهانی سفر و گردشگری تنها 
در یک ســال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ درآمدهای 
حاصل از گردشگری ورودی به کشور 
درحدود ۸۶ درصد و درآمد حاصل از 
گردشگری داخلی در حدود ۴۴ درصد 
کاهش داشته است. بر اساس آمارهای 
داخلی نیز تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ 
نسبت به مدت مشــابه در سال ۱۳۹۸ 
)پیش از شیوع کرونا( تعداد گردشگران 
ورودی به ک شــور حدود ۹۳ درصد و 
تعداد گردشگران خروجی از کشور در 
حدود ۹۱ درصد کاهش داشته اند. تعداد 
گردشــگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ 
نســبت به ســال ۱۳۹۸ طی ۱۱ ماه در 
حدود ۸۸ درصد کاهش را تجربه کرده 
اســت.  اما وضعیت گردشگری پس از 
شیوع کرونا و گسترش واکسیناسیون 
آرامش نســبی یافت و ستاد هماهنگی 
خدمات ســفر کشور از رشد سفرهای 
نــوروزی در ۱۴۰۱ خبر داد. تمام این 
صحبت ها درحالی مطرح می شود که 
حوزه گردشگری از منظر سیاستگذاری 
و تصمیم سازان کشور طبق ماده )۱۳۲( 
آخرین اصالحیه قانــون مالیات های 
مستقیم در سال ۱۳۹۴، اهمیت زیادی 
دارد و معافیــت برای فعــاالن حوزه 
گردشــگری درنظر گرفته شده است. 
بــا توجه به اولویت دهی به »توســعه 
گردشگری« از سوی مقام معظم رهبری 
در بند )۱۷( سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه و تاکید دولت در سند تحول به 
حمایت از فعالیت بخش غیر دولتی در 
این حوزه، تمدید معافیت های موضوع 
ماده )۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم 
برای دو ســال پیشنهاد می شود. عالوه 
بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر 
ماده )۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم 
صرفا به اشخاص حقوقی تاکید داشته 
است، اضافه شدن اشخاص »حقیقی« 
پیشنهاد دیگر در زمینه ماده )۱۳۲( قانون 

مالیات ها به شــمار می رود. باید توجه 
داشت که اطالق واژه »حقوقی« بیشتر 
برای شرکت ها به کار برده می شود، این 
در حالی اســت که اشخاص »حقیقی« 
مربوط به ســرمایه گذران محلی حوزه 
گردشگری است که به مراتب حمایت 

و توجه بیشتری را می طلبند. 
متــن پیشــنهادی مرکــز 
پژوهش های مجلس درخصوص 
قانون تمدیــد معافیت های ماده 
)۱۳۲( قانــون مالیات مســتقیم 
بــرای فعاالن گردشــگری بدین 

شرح است: 
ماده واحده- به منظور حمایت از 
کسب و کارهای گردشگر آسیب دیده 
از شیوع بیماری کرونا و بنا به تشخیص 
و باتاییــد وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی مشوق های 

زیر لحاظ می گردد: 
الف( هتل هــا و مراکــز اقامتی 
گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی 
که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری 
را طی سال های ۱۳۹۵ دریافت کرده اند 
در ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول 
معافیت مالیاتی صدر ماده )۱۳۲( قانون 
مالیات های مســتقیم مصــوب ۱۳۹۴ 

می شوند. 
ب( معافیــت مالیاتــی در نظــر 
گرفته شده برای هتل ها ومراکز اقامتی 
گردشگری در صدر ماده )۱۳۲( قانون 
مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای 
واحدهایــی که مجوز فعالیت یا پروانه 
بهره برداری را طی ســال های ۱۳۸۵-

۱۴۰۰ دریافت کرده باشند به مدت ئدو 
الس تمدید می گردد. 

ج( حکم بند »ر« ماده )۱۳۲( قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب ۱۳۹۴ تا 

پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می گردد. 
تمدید این معافیت ها می تواند در 

یکی از قالب های ذیل پیشنهاد شود: 
تکرار تمدید معافیت ها در قوانین 

بودجه در طی دوسال
طرح بــه عنوان یکــی از موارد 
اصالحیه در قانون مالیات های مستقیم 

مصوب ۳۱.۰۴/ ۱۳۹۴

اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مطالبات خود را با رئیس سازمان امور مالیاتی 
مطرح کردند  و در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی با بررسی وضعیت گردشگری در سال های اخیر 
و آسیب هایی که سیل، وضعیت اقتصادی، ایران هراسی و کرونا به این صنعت وارد کرده است به بررسی پیشنهاد تمدید 

معافیت های مالیاتی موضوع ماده )۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم برای فعالین حوزه گردشگری پرداخت.

پنج مطالبه فعاالن گردشگری از سازمان امور مالیاتی تشریح شد؛

پیشنهاد  مرکز پژوهش ها برای 
تمدید معافیت ها

درخواســتی مطــرح شــد کــه ماخــذ محاســبه ارزش افــزوده در آژانس هــا مبلغ 
خریــد و فــروش نباشــد؛ بلکــه فاصلــه خریــد و فــروش باشــد و ارزش افزوده 
در یــک مرحلــه پرداخــت شــود کــه ایــن مــورد فعــا در حال بررســی اســت.

چرااروپاییهامومیاییهایمصریرامیخوردند؟!

پایانروزهایسختگردشگریقطر…

صنایعدستیبهترینراهبرونرفتازمشکالت
تحریماست

گروه گردشــگری- قطر برای 
بیــش از یک میلیون بازدیدکننده جام 
جهانــی فوتبال فرش قرمز پهن کرده 
است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ساالنه 

۶ میلیون گردشگر را جذب کند.
دوحــه، شــهری بــا یکــی از 
ســریع ترین بازارهــا در هتلداری و 
مهمان نوازی در جهان اســت. ۲۲۰ 
میلیــارد دالری که از زمــان رقابت 
 ۲۰۱۰ جام جهانــی  موفقیت آمیــز 
برای زیرســاخت ها هزینه شــده به 
رونــق صنعت این منطقه کمک کرده 
همچنیــن موقعیــت جغرافیایی این 
کشــور نیز ناجی هتل هــای آن بوده 

است.
بر اساس آخرین آمارهای دولتی، 
۸۰ درصد از جمعیت جهان در فاصله 

۶ ساعته پرواز از قطر هستند.

بیش از ۱۵۰ هتــل جدید برای 
جام جهانی فوتبال ساخته شده است 
و همه اینها انتظار دارند تا ســال  های 

آینده پذیرای گردشگران باشند.
صنعــت مهمان نــوازی در این 
کشــور، شــاهد بازگشــت شدید 
تقاضا به ســطح قبــل از همه گیری 
اســت؛ همه گیری کووید-۱۹ بیش 
از ۱۳۰ میلیــارد دالر از درآمد بخش 

مهمان نوازی جهانی را ربوده است.
بــر اســاس گــزارش واحــد 
اطالعات اقتصــادی، اقتصاد قطر در 
ســال ۲۰۲۲ به میزان ۵.۵ درصد رشد 

خواهد کرد.
یک روزنامه آلمانی به مناســبت 
ســفر شــولتس صدراعظم آلمان به 
دوحه نوشت: »هرکس قطر را نادیده 

بگیرد بازنده خواهد بود«.

بخش گردشگری قطر با بیش از 
۷۲۹ هزار بازدیدکننده بین المللی در 
نیمه اول ســال ۲۰۲۲ همچنان شاهد 
بهبودی قوی اســت که نشان  دهنده 
افزایش ۱۹ درصدی نســبت به سال 

کامل ۲۰۲۱ است.

هدف قطر، افزایش گردشگری 
به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی 
تا ســال ۲۰۳۰ است بنابراین، پس از 
روزهای سخت، بار دیگر خوش بینی 
به بخش هتلداری بازگشته و در مسیر 

رشد قرار دارد.

گروه گردشــگری- با نگاهی به 
عجیب ترین شــکاف های تاریخ اروپا 
شاهد آن هستیم که در دوره ای اروپاییان 
شــیفته مومیایی های مصــری بودند. 
چنانکــه بر این باور بودند که اجســاد 
باندپیچی مصریان باســتان که بقایای 
انسان های بانداژ شده هستند، می تواند 
هر چیزی را از طاعون گرفته تا سردرد را 
درمان کند. همچنین برخی از اروپاییان 
ایده هایی برای سرگرمی های بعد از شام 

خود داشتند از این رو درصدد خوردن 
مومیایی هــا برمی آمدنــد. این روند از 

قرون وسطی تا قرن ۱۹ ادامه داشت. 
ایمان به اینکه مومیایی ها می توانند 
بیمــاری را درمان کنند، قرن ها مردم را 
به خوردن چیزی که طعم وحشــتناکی 
داشت سوق داد. مومیا، محصول تولید 
شــده از اجسام مومیایی شده، یک ماده 
دارویی بود که برای قرن ها توسط غنی 
و فقیر مصرف می شــد و در مغازه های 

داروخانه هــا موجود بــود. این دارو از 
بقایــای مومیایی هایی که از مقبره های 
مصری به اروپا آورده می شــدند تهیه 
می شد.  در قرن دوازدهم، داروسازان از 
مومیایی ها برای خواص دارویی ماورایی 
خود استفاده می کردند. مومیایی ها برای 
۵۰۰ ســال به عنوان یک داروی تجویز 
می شدند. در دنیای بدون آنتی بیوتیک، 

پزشکان جمجمه، استخوان و گوشت را 
برای درمان بیماری های ناشی از سردرد 
تجویز می کردند. همچنین برای کاهش 
تورم یا درمان طاعون مورد استفاده قرار 
می گرفــت. اما در این میان تقلب هایی 
نیز صورت می گرفت چنانکه برخی از 
مومیایی های جعلی استفاده می کردند. با 
این وجود تعداد زیادی از مومیایی های 

مصری بــرای تجویزهای پزشــکی 
صرف شدند.  برای اشراف سلطنتی و 
اجتماعی، خوردن مومیایی یک داروی 
ســلطنتی مناسب به نظر می رسید. این 
روند ســال ها ادامه داشــت اما در قرن 
نوزدهم، مردم دیگر از مومیایی ها برای 
درمان بیماری اســتفاده نمی کردند، اما 
مهمانی هایی برگزار می شد که از اجساد 

مومیایی های مصری برای ســرگرمی 
در آن اســتفاده می شــد تا با باز کردن 
بانداژهای آن مهمانان ســرگرم شوند. 
این مهمانی ها با شــروع قرن بیستم به 
پایان رســید. با این وجود امروز، بازار 
ســیاه قاچاق آثار باســتانی - از جمله 
مومیایی - ارزشــی در حدود ۳ میلیارد 

دالر دارد.

گــروه گردشــگری- معاون 
میــراث  صنایــع دســتی وزارت 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
صنایع دســتی را فرایندی زود بازده 
خواند و با اشــاره به نیــاز اندک آن 
به ســرمایه، گفت: در شرایط فعلی 
و با وجود تحریم ها، صنایع دســتی 
بهترین راه برون رفت از مشــکالت 

موجود است. 
مریم جاللی، در مراســم افتتاح 
پنجمین نمایشــگاه صنایع دســتی 
خراسان جنوبی که با حضور استاندار 
همــراه بود، اظهار کرد: هنر دســتان 
خانواده هــای ایرانی به خصوص در 
شــرق با شــکوه در همه حوزه ها به 
چشــم می خورد، لــذا ما میراث دار 

چنین هنری هستیم.
بــه گفتــه وی؛ فرهنــگ از 
سرمایه های خراســان جنوبی بوده 
و شــکوه این اســتان به منابعی گره 
خــورده که وصل به ثروت اســت؛ 

صنایع دستی اقتصاد و هویت ماست 
لذا باید با همه تار وپود وجودمان از 

آن حفاظت کنیم.
معاون وزیر میــراث فرهنگی 
با اشــاره به ظرفیت های خراســان 
جنوبی، از روســتای جهانی خراشاد 
به عنوان افتخاری برای استان یاد کرد 
و اظهار داشت: این روستا یکی از ۶۸ 
روستایی است که با ثبت در یونسکو، 

جهانی شده است.
جاللی با بیــان اینکه در دولت 
سیزدهم خدمت به مردم اصل است، 
گفت: خدمت سبب قدرت می شود 
و باید خدمتگذارانی صادق به جامعه 

هنر باشیم. 
وی بــا اشــاره بــا اینکــه در 
سیاســت های ابالغی مقــام معظم 
رهبــری برای برنامه هفتم توســعه 
کشــور بندی به توسعه صنایع دستی 
و گردشگری اختصاص یافته، اظهار 
کــرد: این موضوع نشــانگر اهمیت 

بســیار زیاد موضوع توسعه صنایع 
دســتی و گردشــگری بوده؛ صنایع 
دســتی و گردشگری پیشران اقتصاد 

و فرهنگ جامعه است. 
معاون وزیر میــراث فرهنگی، 
حضور در نمایشــگاه صنایع دستی 
را انگیــزه ای برای تجربــه آموزی 
و ســاماندهی خرد جمعــی عنوان 
کــرد و گفــت: تالش همه دســت 
اندرکاران برای برپایی این نمایشگاه 
صنایع دســتی، ســتودنی اســت و 
امیــدوارم همــه ما وظیفــه میراث 
 داری خود را به شــکل احسن انجام 

دهیم. 
جاللی اظهار امیــدواری کرد: 
جوانان بــا ورود به ایــن عرصه به 
فراگیری هنرهــای مرتبط با صنایع 
دستی مشغول شوند تا از منافع مادی 

و معنوی آن بهره ببرند. 
وی در پاســخ به سؤال یکی از 
افــراد حاضر در این مراســم درباره 

بــاغ و عمارت اکبربــه بیرجند، بیان 
کرد: ما میراث دار پایگاه های جهانی 
هســتیم و وظیفه همه ما پاســداری 
از آنهاســت، لذا هــر تحولی در این 
مجموعــه تاریخی باید بر اســاس 
نیــت واقف و مطابق با پروتکل های 
جهانی باشــد و پروتکل های جهانی 
نمی گذارنــد بــه پایگاه هــا و آثار 
 تاریخــی جهانی خدشــه ای وارد 

شود. 
معاون وزیر میــراث فرهنگی، 
استفاده از اعتبارات بنیاد مستضعفان 
در بهســازی باغ اکبریــه را ابتکاری 
فوق العاده خواند و گفت: استاندار و 
همکاران در میراث فرهنگی استان بر 
رعایت اسناد جهانی مراقبت کاملی 

خواهند داشت.
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