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اخبار

نظارت بر فرآیندهای تایید و تولید
وسایل نقلیه موتوری از انحصار
خارج شد

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست از تعیین و ابالغ
شرکتهای بازرسی ناظر برای اجرای فرآیندهای
تایید نوع و تطابق تولید وسایل نقلیه موتوری
خبر داد و گفت :فرآیند بازرسی مذکور از
انحصار خارج شده است.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست،
سیدمحمد مهدی میرزایی قمی در جلسه
هماهنگی با شرکتهای بازرسی منتخب برای
اجرای فرآیندهای تأیید نوع و تطابق تولید
آالیندگی وسایل نقلیه موتوری گفت :فرآیند
بازرسی از انحصار خارج شده و اکنون شرکتها
این فرصت را دارند تا با استفاده از فرصت
پیش آمده از ظرفیت خود برای همکاری
با سازمان حفاظت محیط زیست استفاده
کنند .وی درخصوص سهم بازار هرکدام از
شرکتها گفت :پس از ارزیابی شرکتها طبق
دستورالعمل مشخص امتیاز کسب شده آنها
تعیین شد و در این بین شرکتهایی که حداقل
 ۶۰۰امتیاز کسب کرده بودند به عنوان بازرس
همکار سازمان محیط زیست انتخاب شدند،
همچنین بر اساس امتیاز کسب شده ردهبندی
شرکتها صورت گرفت و سقف بازار آنها بر
اساس ردهبندی تعیین و ابالغ شد .به گفته
میرزایی شرکتها میتوانند در صورت اعتراض
به نتایج ارزیابی موارد را به صورت مکتوب
به سازمان ارائه کنند تا در زمان مقتضی
رسیدگی شود .شرکتهای منتخب در سه
بخش خودروهای سبک ،خودروهای سنگین و
موتورسیکلت فعالیت خواهند کرد.

احتمال جاری شدن روانآب
در برخی کوهپایههای کشور
سازمان هواشناسی در اطالعیهای برای روز
یکشنبه به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل
شب رگبار موقتی و باران همراه با رعد و برق و
وزش باد در نقاط مختلف کشور پیشبینی و
اعالم کرد که احتمال جاری شدن روانآب در
کوهپایهها دور از انتظار نیست.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی،
یکشنبه پنجم خرداد شمال آذربایجان شرقی
و غربی ،ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای
قزوین ،سمنان و شمال شرق تهران ،غرب
کردستان ،شمال غرب فارس ،جنوب اصفهان،
شرق کهگیلویه و بویراحمد ،جنوب کرمان و
شمال هرمزگان با رگبار موقتی ،باران و رعد و
برق و وزش باد همراه است.
در روز یکشنبه برای سواحل دریای خزر،
شمال شرق و شرق کشور افزایش نسبی دما
در حدود  ۵تا  ۷درجه پیشبینی میشود.
درضمن احتمال جاری شدن روانآب در
کوهپایهها دور از انتظار نیست.

اخبار

انتقادات پیرامون صدور مجوز پسماندهای پتروشیمی به یکی از استانهای شمالی باال گرفت

الیحه حفاظت از خاک اصالح شد
نمایندگان مجلس با اصالح الیحه حفاظت از
خاک موافقت کردند.
به گزارش ایسنا ،بررسی ایراد شورای نگهبان
به الیحه حفاظت از خاک در دستور کار جلسه
علنی دیروز مجلس قرار گرفت.
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان
دو مورد اصالح عبارتی را در متن این الیحه
اعمال کردند.

ایرانشهر
واکنش رئیس میراث فرهنگی
به استخراج نمک از گنبدهای
نمکی بستک

«مازندران» میزبان پسماندهای پتروشیمی

داستان نگرانیها از انتقال پسماندهای کلره به
مازندران از آنجا آغاز شد که علی مریدی ،مدیرکل
آب و خاک سازمان محیط زیست در گفتوگوی
بخش خبری با صدا و سیما پس از انتشار اخباری
مبنی بر انتقال این پسماندها به شمال گفت
که «این پسماندها برای محیط زیست خطرناک
هستند و در مرحله خروج از کارخانه تا تحویل به
واحد بازیافتکننده باید با هماهنگی سازمان محیط
زیست باشد ».این جمله موج نگرانیها را در بسیاری
از مردم مازندران و حتی فعاالن محیطزیست ایجاد
کرد .موجی که نه تنها فروکش نکرد بلکه بسیج
دانشجویی گیالن و حاال مجلس را نیز همراه خود
کرده است.
محمدصادق جعفری ،دبیر شواری تببین مواضع
بسیج دانشجویی گیالن با استناد به همین سخن
معاون محیطزیست به خبرگزاری دانشجو گفته
است« :اگر امحای این پسماندها ضرری ندارد چرا
باید هزینه جابهجایی انتقال از استان خوزستان به
استانهای شمالی انجام شود و اگر تمهیدات الزم
برای این مشکل اندیشیده شده ،باید مسئوالن در
این مورد توضیح دهند ».او درباره دلیل خطرناک
بودن پسماند کلره گفته است« :این پسماندها پس
از بازیافت ،تهماندهای خطرناکتر بهجا میگذارند که
امحایشان تنها در کورههای مخصوص با دمای بیش
از  ۱۲۰۰درجه سانتیگراد مقدور است ».دلیلی که
البته تا کنون کارشناسان دیگر به آن اشاره نکردهاند
و حتی قربانعلی محمدپور ،مدیرکل حفاظت محیط
زیست گیالن در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما
هرگونه مشکل زیست محیطی انتقال این پسماندها
به مازندران را رد کرده و گفته است« :واحد بازیافت
پسماند پتروشیمی در لوشان ،جایگزین صنعت
آالینده تصفیه دوم روغن واریان شده و به لحاظ
کمی و کیفی آالیندگی آن کمتر است».
قربانعلی محمدپور با اشاره به اینکه انتقال پسماند
پتروشیمی به این واحد ،هیچ گونه مشکل زیست
محیطی ندارد و در چارچوب قوانین زیستمحیطی
کشور عمل میکند ،افزود« :نظارت بر عملکرد و
فعالیت این واحد ،از مبداء تا مقصد ،توسط همکاران
سازمان حفاظت محیط زیست رصد و انجام
میشود».
با وجود این اظهار نظر مدیرکل حفاظت محیط
زیست گیالن اما نمایندگان شهرهای شمالی از جمله
مهرداد الهوتی در گفتوگو با فارس به صدور مجوز
انتقال پسماندهای پتروشیمی به مازندران توسط
سازمان حفاظت محیطزیست انتقاد کرده است .او
با اشاره به انتقال پسماند پتروشیمی از جنوب کشور
به گیالن اظهار کرد« :استان گیالن مشکالت پسماند
تقریبا ً زیادی دارد و انتقال این پسماند به استان
گیالن قطعا ً مشکالتی را به لحاظ زیستمحیطی
برای مردم ایجاد میکند ».وی با تأکید بر لزوم توجه
مسئوالن محیطزیست به مسئله انتقال پسماند
پتروشیمی به استان گیالن گفت« :در این خصوص
با سازمان محیطزیست مکاتباتی را انجام داده و به
گفته رئیس سازمان محیطزیست انتقال این پسماند
به گیالن ازنظر زیستمحیطی مشکلی ایجاد نمیکند

گروه ایرانشهر :گرچه مازندران در طول چند سال گذشته میزبان برخی از طرحها و پروژههای پر سر و صدا و پر ابهامی چون طرح «احیای تاالب انزلی
با فناوری بایوجمی» که ظاهرا برای اولین بار در ایران آزمایش میشود ،احداث سدالسک که بسیاری نسبت به عدم پیوست محیطزیستی آن تاکید
دارند و خرید دستگاههای زبالهسوز ،بود ه است ،اما حاال با وجود آنها ،از آغاز سال جاری این استان باید از طرح دیگری که مسئوالن محیطزیست مجوز
اجرای آن در مازندران را صادر کردهاند ،میزبانی کند .براساس این تصمیم «پسماند کلره» از واحدهای پتروشیمی خوزستان به  2شهر قزوین و گیالن
منتقل میشود تا توسط یک شرکت مدیریت پسماند بازیافت شود .خبر انتقال این پسماندها به این شهر شمالی که محیطزیست آن در حال حاضر
ت تا آنجا که نماینده مردم لنگرود در صحن علنی روز
با معضلی چون انباشت زبالهها دست و پنجه نرم میکند ،سر و صدای بسیاری به پا کرده اس 
گذشته از پیگیری دالیل صدور مجوز این انتقال خبر داده و گفته که وزیر صمت را مورد بازخواست قرار خواهد داد .انتقال و بازیافت پسماند کلره از
این نظر با انتقاداتی همراه شده که مقصد نهایی بخش جامد و خطرناک این پسماندها هنوز مشخص نیست.

اداره کل محیط
زیست گیالن
خبرانتقال
پسماندهای
پتروشیمیبه
گیالن برای
بازیافت را تایید
کرد
که برای ما غیرقابلباور و قابلپیگیری است ».عضو
کمیسیون برنامهو بودجه مجلس با اذعان به اینکه
مجوز انتقال پسماند پتروشیمی به چهار استان
کشور صادرشده است ،افزود« :پسماند پتروشیمی
به استانهای اراک ،قزوین ،گیالن و یک استان
دیگر انتقال داده میشود و فردی در لوشان مجوز
تبدیل بازیافت این پسماند را بر عهده دارد ».الهوتی
از پیگیری دلیل صدور مجوز برای انتقال پسماند
پتروشیمی به استان گیالن خبر داد و تصریح کرد:
«این انتقال برای بنده ابهامات زیادی دارد زیرا اگر
این پسماند برای مردم و زیست محیط مشکلی ایجاد
نمیکرد چرا باید اینهمه هزینه انتقال پسماند از
خوزستان به استان گیالن داده شود و پس از بازیافت
در این استان ،به فروش برسد» .وی با تأکید بر اینکه
برای احقاق حق استان گیالن و جلوگیری از انتقال
پسماند پتروشیمی به این استان کوتاه نخواهیم
آمد بیان کرد« :اگر بازیافت پسماند پتروشیمی برای
سالمتی مردم و زیستمحیطی ضرری نداشت باید
در همان استان خوزستان این کار انجام میشد نه
ن گیالن انتقال داده شود و برای این
اینکه به استا 
استان مشکل ایجاد کند ».نماینده مردم لنگرود در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست باید این موضوع را جدی

بگیرند ،گفت« :این موضوع ابهامات زیادی دارد و
عقل و منطق این است که پسماند در همان استان
تبدیل شود و در اولین فرصت تذکر جدی را به
سازمان محیطزیست و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
برای چرایی صدور مجوز در گیالن خواهم داد که آنان
باید پاسخ درست و دقیق بدهند».
حال با وجود این انتقادات ،روابط عمومی حفاظت
محیطزیست گیالن جهت تنویر افکار عمومی و
رفع نگرانی مردم گیالن و دوستداران محیط زیست
اطالعیه را منتشر کرده که در آن آمده است:
«ادارهکل حفاظت محیطزیست گیالن در سال ۹۷
با جایگزینی واحد پاالیش روغن گیالن با کارخانه
تصفیه دوم روغن واریان در حاشیه شهر لوشان
موافقت کرد .واحد مذکور دارای مجوز از اداره
صمت برای بازیافت پسماندهای شیمیایی است اما
با محدودیت ایجاد شده از سوی اداره کل حفاظت
محیط زیست گیالن صرفا به بازیافت (EDCاتیلن
دی کلراید) از میعانات پتروشیمی محدود شد.
این نوع از میعانات جزو پسماندهای دارای ارزش
اقتصادی باال و صادراتی است و به همین دلیل
بازیافت میشود .یکی از مهمترین مراکز بازیافت این
نوع مواد در استانهای قزوین و مرکزی است که به
دلیل مشابهت اقلیمی منطقه لوشان با استان قزوین

با تاسیس این واحد در همان محدوده موافقت
شد ».این اداره کل به دالیل انتخاب مازندران برای
بازیافت این پسماندها اشاره و اعالم کرد« :با توجه
به ضوابط استقرار واحدهای صنعتی موضوع ماده
 ۱۱قانون هوای پاک تاسیس واحدهای بازیافت
پسماند صنعتی محدودیت نداشته و براساس
گزارش ارزیابیهای انجام گرفته موضوع ماده ۳۸
قانون برنامه ششم توسعه کشور در مناطق جنوبی
استان قابل انجام است .واحد بازیافت این مواد در
لوشان ،در واقع جایگزین صنعت آالینده تصفیه
دوم روغن شده و به لحاظ کمی و کیفی آالیندگی
آن کمتر است».
همچنین این اداره کل به در پاسخ به خطرناک
بودن تهماندهای بازیافت پسماندهای پتروشیمی
اعالم کرده که «بدیهی است بازیافت معمول
( )down cyclingدارای پسماندهای نهایی
فرآیندی است که بهویژه به دلیل وجود حاللهای
آلی پایدار ( )POPsحتماباید تحت برنامه مدیریتی
خاص به مراکز امحا منتقل شود .برابر تعهدات و
برنامه دریافتی از واحد پس از انجام فرایند بازیافت
و تولید پسماندهای مورد نظر ،شرکت مذکور تحت
پایش این اداره کل ملزم به ارسال آن به مراکز امحا
است».

تکلیف عمارت مسعودیه خرداد ماه مشخص میشود
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافتها و بناهای تاریخی سازمان
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،از اعالم حکم دادگاه
برای تعیین تکلیف عمارت مسعودیه در خرداد ماه جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سیدهادی احمدی رویینی گفت :دعوای حقوقی
بین صندوق توسعه و احیا با یک شرکت سرمایهگذار بوده که به
نظر میآید در ماه جاری حکم نهایی از سوی دادگاه صادر شود.
وی درباره چرایی وقوع چنین دعوی حقوقی گفت :در سال ۸۹
سازمان میراث اقدام به واگذاری این عمارت به یک شرکت سرمایه
گذاری خصوصی کرده بود اما این شرکت تعهداتش را اجرایی
نکرده است .از سال  ۱۳۸۹و در زمان ریاست وقت سازمان میراث
فرهنگی ،عمارت مسعودیه با کاربری مرکز اقامتی و پذیرایی ۵
ستاره برای  ۵۹سال به شرکت خصوصی واگذار شد .اما در سال
 ۹۵صندوق حفظ و احیا ،شرکت بهرهبردار را از این عمارت بیرون

کرد .در آن زمان این صندوق عمارت مسعودیه را «بنای  ۱۵۰ساله
تاریخی و دومین بنای فاخر پایتخت» خواند و اعالم کرد« :طبق
قانون وظیفه اصلی صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و
فرهنگی ،واگذاری بهرهبرداری بناهای تاریخی به بخش خصوصی
در قالب نوع خاصی از قرارداد است و طی آن برنده مزایده مکلف
میشود تحت نظر صندوق احیا اقدام به احیا ،بازسازی و مرمت
بناهای تاریخی کرده و پس از این مرحله برابر با مفاد قرارداد به
بهرهبرداری اصولی از بنای مرمت شده بپردازد .نکته قابل توجه
در عمارت مسعودیه این است که در سال  ۸۹و در زمان دولت
سابق در عملیات مزایدهای پرابهام که فقط یک شرکتکننده
داشته برای مدت طوالنی حدود  ۶۰سال این بنای تاریخی به یک
شرکت بهرهبردار فعال در تولید قطعات خودرو واگذار میشود
تا ظرف مدت  ۳سال اقدام به مرمت و احیا کامل آن کرده و

بهرهبرداری آن را در قالب یک بوتیک هتل در سطح استانداردهای
بینالمللی آغاز کند .هم اکنون پس از گذشت  ۶سال و اندی طبق
نظر کارشناسان رسمی دادگستری حداکثر  ۱۰درصد مرمتها آن
هم برای فعالیتهای تجاری انجام شده و از ابتدای تحویل بنا
بهرهبرداری غیرمجاز به قصد فقط تحصیل منافع مالی و اقتصادی
صرف ،از این بنای تاریخی پرداخته شده است .در اثر رها شدن
بنای اصلی عمارت و اقدامات غیراصولی در آن باعث ایراد لطمات
شدید و بعضا ً غیرقابل جبران شده  ،لذا صندوق احیا با اختیارات
حاصله از قانون و یا ناشی از قرارداد فیمابین برای حفظ و صیانت
از ثروت ملی و بیتالمال ،اقدام به فسخ قرارداد و استقرار در
عمارت مسعودیه کرده است و هم اکنون شکایات متعددی نیز
علیه بهرهبردار در مراجع قضائی سابق در محاکم قضائی طرح
کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی در پاسخ به یک فعال میراث
فرهنگی خبر از توقف عملیات اجرایی در این
گنبد نمکی خبر داد.
علیاصغر مونسان در توئیتی از توقف عملیات
اجرایی استخراج از گنبد نمکی بستک که جاذبه
توریستی استان هزمزگان است خبر داد و گفت:
پس از کسب خبر بالفاصله اقدامات الزم برای
توقف عملیات اجرایی انجام شد و در حال رایزنی
برای ابطال مجوز صادره از اداره صنعت معدن
استان هستیم .وی این مطلب را در پاسخ به
خبری که در توئیتر توسط یکی از کاربران مبنی
بر این گنبد نمکی یکی از زیباترین جاذبههای
هرمزگان برای استخراج به بخش خصوصی
واگذار شده است ،بیان کرد .همچنین رضا
برومند ،مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری هرمزگان دراینباره گفت :به دستور
فرماندار بستک عملیات خاکبرداری معدن
نمک فتویه متوقف شده است .او با اشاره
پیگیری این اتفاق گفت :بررسیها درخصوص
اینکه معدن نمک واگذار شده در عرصه و
حریم گنبدهای نمکی بستک است یا خیر آغاز
خواهد شد .گنبد نمکی داربست در استان
هرمزگان واقع است .این گنبد نمکی در فاصله
 ۴کیلومتری جنوب شرقی روستای داربست از
توابع شهرستان بستک واقع است .گنبد در یک
محیط دایرهای شکل به قطر  ۴کیلومتر گسترده
شده است .گنبد نمکی بستک در کوههای شرقی
شهر بستک قرار دارد که در کنار جاذبههای
گردشگری ،محل تجمع گونههای حیات وحش
است .نمک تولیدی از این گنبد در صنایع
نساجی ،داروسازی ،صنایع پالستیکی و در
حفاریهای چاههای نفت کاربرد دارد.

یک جهانگرد هرمزگانی با شتر
به دور دنیا میرود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هرمزگان از آغاز پروژه جهانگردی
دور دنیا با شتر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
هرمزگان ،رضا برومند با بیان این مطلب افزود:
«این پروژه با هدف معرفی میراث فرهنگی و
جاذبههای گردشگری هرمزگان به ایران و
جهان روز پنجشنبه  ۲خرداد ساعت  ۹صبح
از تاالب خور آذینی بندرسیریک آغاز شد».
وی با بیان اینکه این سفر به مدت  ۲و نیم
سال به طول میانجامد ،افزود« :محمد امیری
رودان ورزشکار هرمزگانی پس از حرکت از
سیریک و عبور از استانهای مختلف از مرز
آستارا وارد آذربایجان میشود و با عبور از ۴۷
کشور و قارههای آسیا ،اروپا ،آفریقا ،اقیانوسیه
و آمریکا در نهایت از مرز ترکمنستان وارد
ایران میشود ».او افزود« :این ورزشکار یکی
از معلمان استان هرمزگان است که  ۲۰سال
سابقه جهانگردی دارد و شنا از ارتفاع صفر
تا دو هزار متر از ساحل بندرعباس ،پیمایش
 ۲۲کیلومتر در ارتفاعات کوه گِنو با اهداف
زیستمحیطی ،اختراع دوچرخه دریایی و طی
مسیر ایران تا عمان از بین جزایر با دوچرخه
دریایی و شنای مسیر  ۱۵۰کیلومتری از
بندر خصب در کشور عمان تا بندرعباس به
مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیجفارس از
فعالیتهای محمد امیری رودان است».

با موافقت معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت

معافیت تورهای ورودی از پرداخت مالیات برارزش افزوده
تورهای ورودی به کشور با موافقت معاون اول رئیس جمهوری از پرداختن
مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و یکی از مصادیق ارز آور و صادرات
خدمات به حساب آمدند.
به گزارش مهر ،مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که
مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کاال یا خدمات میپردازد
و دریافتکننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه
دولت واریز کند .از آنجا که فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی
را پرداخته ولی مصرفکننده محسوب نمیشود ،حق دارد کل «مالیاتهای
ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی
کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.
از سال  ۹۴که این قانون وضع شده و برای هر کاالیی مالیات بر ارزش
افزوده تعلق گرفت ،اما طبق قانون ،کاالهای صادراتی غیرنفتی از پرداخت
این مالیات ،معاف بودند چند سال بود که فعاالن گردشگری تالش میکردند
تا به دولت ثابت کنند گردشگر ورودی به کشور به نوعی صادرات غیر
معکوس محسوب میشود چون با ورود گردشگر ،ارز به داخل ایران میآید
و باید طبق این قانون از پرداخت مالیات معاف شوند .از طرف دیگر گردشگر
خارجی چندین بار مالیات بر ارزش افزوده میداد از جمله هنگام خرید اتاق

هتل ،تور ورودی ،رستوران ،بلیت هواپیما و… از همین رو دفاتر خدمات
مسافرتی خارجی زیر بار پرداخت این هزینه به شرکتهای ایرانی نمیشدند.
دراینباره ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان کشور گفته بود که بسیاری
از شرکتهای مسافرتی خارجی این کار ما را کالهبرداری میدانند .تورهای
ورودی ایران بهطور کلی  ۱۰درصد سود میکنند که دولت با اعمال  ۹درصد
مالیات بر ارزشافزوده در عمل کمر به تخریب بخش خصوصی فعال در این
زمینه بسته است .تورهای ورودی براساس قانون از مالیات و عوارض معاف
هستند اما به دلیل اصرار دولت بر دریافت مالیات بر ارزشافزوده و تمایل
دولت به افزایش آن با خطر تعطیلی روبهرو شدهاند .از طرفی علیاصغر
مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی اعالمکرد که نمیتوان قانون کشور را
عوض کرد و مالیات کال ًحذف شود اما باید تالش کنیم تا این حذف مالیات بر
ارزشافزوده ،روی تورهای ورودی اجرایی شود .تا اینکه باالخره این اقدام انجام
شد و معاون اول رئیس جمهوری با معافیت تورهای ورودی از پرداخت مالیات
بر ارزشافزوده موافقت کرد .چون اسحاق جهانگیری در نامه سازمان میراث
فرهنگی درخصوص درخواست معافیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
فعال در زمینه تورهای ورودی به کشور از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده
پینوشت کرد که :آمدن گردشگر به کشور از مهمترین مصادیق ارزآوری

(صادرات خدمات) است .لطفا ً راهکاری پیدا کنید که از امتیازات برخوردار و
در این شرایط که دیگر مبادی صادرات کاال با مشکل روبهرو شده است ،این
مسیر باز و شکوفا شود.
پس از آن هم سیدجواد موسوی مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
در نامهای به ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان کشور و حرمتالله
رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نوشت :موضوع معافیت
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در زمینه تورهای ورودی به کشور از
پرداخت مالیات بر ارزشافزوده ،یکی از دغدغههای فعاالن حوزه بوده است.
در همین چارچوب سازمان متبوع در جهت حمایت از دفاتر فعال در این حوزه
نسبت به پیگیری این مهم اقدام کرده و با انعکاس آن به معاونت حقوقی
ریاست جمهوری ،انجام پیگیریهای مستمر و ارائه نتایج آن به معاون اول
رئیس جمهوری ،اهتمام کرده که خوشبختانه تالشهای صورت گرفته منتج به
نتیجه شده و طی ابالغیه تاریخ  ۲۱اردیبهشت ماه سال  ۹۸دستور مساعد از
سوی معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است .بنابراین ضمن همراهی و
هماهنگی با این سازمان در اسرع وقت پیگیریهای الزم برای تسریع در تحقق
این مهم از طریق مرجع ذیربط به عمل آید.
در واقع این معافیت برای همه فعالیتهای دفاتر خدمات گردشگری

نخواهد بود چرا که فروش بلیت و یا تور داخلی و یا اعزام گردشگر از ایران به
کشورهای دیگر شامل مصادیق ارزآوری نیست .بنابراین تنها دفاتری از این
مالیات معاف شدند که بتوانند ثابت کنند که در زمینه تورهای ورودی فعالیت
کرده و گردشگر خارجی به ایران آوردهاند .اکنون این صنف باید پیگیریهای
الزم را انجام دهند تا در روزهای آینده این اقدام و نامهنگاریها اجرایی شود.

