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 دستورکار جلسه:
 نحوه برگزاری همایش حمل و نقل. بررسی و تبادل نظر در 

  ی به عمل آمده در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل.هاانعکاس پیگیری 

 .سایر موارد 

 

 شده : اهم موارد مطرح

 به اعضاء کمیسیون و حضار آغاز شد.  محتاج خراسانیبا خیر مقدم جناب آقای  29/6/95روز دوشنبه مورخ  17ساعت  جلسه کمیسیون حمل و نقل.   1

دستور جلسه دوم در ابتدای کار مورد  ،و احترام به نظرحضار و اعضاء  "مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل "با توجه به اهمیت موضوع  . 2

 بحث و بررسی قرار گرفت.

و  تاکنون 1386از سال  ی مالیاتی در حوزه حمل و نقلهای صادره از تهران در خصوص معافیتهامحتاج خراسانی به قرائت نامه جناب آقای . سپس3

 .سایر موارد پرداختند

 :نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون 

 نباید شامل این مالیات گردد.لذا ارائه خدمات صادراتی  گردد.شود، میه در داخل کشور انجام میشامل هر نوع خدماتی ک مالیات بر ارزش افزوده. 1

نشان دهنده د که را به دفاتر مالیاتی و دارائی ارائه دهن مستنداتیبایستی ی مالیاتی، هامعافیت به انجمن حمل و نقل یاعضا مشمولیت به منظور. 2

 مصادیق صادراتی باشد.

3 .CMR باشند.میموجود در گمرک بهترین مستندات و مدارک موجود برای ارائه خدمات صادراتی  ی صادارتی و ترانزیتی آنالینهاپروانه و 

 باشد.میتعدد نظر ممیزها ازجمله مشکالت موجود در این زمینه . 4

 پیگیری گردد.نی مشهد و شورای گفت و گو از طریق اتاق بازرگا مجدداًمسأله  یناگردد که پیشنهاد میه اهمیت و ضروریت این موضوع با توجه ب. 5

 ات موجود بود.ص این مسأله از جمله دیگر پیشنهاد. رایزنی با جناب آقای مرادی و آرانیان  در خصو6

سریعتر شاهد هر چه تا  صورت پذیرددر خصوص این موضوع  مهندس شافعیتبه ای با جناب آقای گردد مکا. با توجه به محدودیت زمانی پیشنهاد می7

  نتایج موجود باشیم.

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  "بررسی و تبادل نظر در  نحوه برگزاری همایش حمل و نقل" . دستور کار8

 باشد.ان مشکالت و سایر موارد می.با توجه به مشکالت موجود در حوزه حمل و نقل،  برگزاری همایش بهترین فرصت برای بی9

 



 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3

و ترانزیت حمل و نقلکمیسیون  صورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1395ماه/ شهریور/29

 شماره جلســه: 7
 

 رئیس جلسه: محتاج خراسانیجناب آقای  دبیر جلسه: خانم فرهادیسرکار  ساعت شروع: 17 ساعت خاتمه: 18:50

        

  

 همایش بود.پیشنهادی  عناویناز جمله  "ی موجودهاعلل کاهش ترانزیت و چالش"و یا  "و علل افت ترانزیت هاچالش" .10

خواهد آذرماه  برگزار  18و  17که در تاریخ  ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کارهمایش بعد از  برگزاری همایشزمان  .11

 ، پیشنهاد گردید.شد

 و عهده دار شدن تمام امور و وظایف. نفر از اعضاء به عنوان هسته اصلی کمیته اجرائی 5معرفی . 12

 زودتر پیگیری و برگزار گردد.هر چه گردد این همایش با توجه به  نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات و درگیری مدیران اجرائی، پیشنهاد می. . 13

 ریزی گردد.نزیت بر مبنای محور قاچاق برنامهی تراهاچالشتعیین محورهای همایش و . 14

پدیده قاچاق است نه در کنار آن. تا بدین صورت خصوص اینکه حمل ونقل نقطه مقابل این همایش بهترین فرصت برای ارائه اسناد و مدارک در . 15

 سازی گردد.ی زیربط شفافهاگمرک و سایر سازمانبرای سازمان 

  گردد.بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب به منظور هر چه بهتر برگزار شدن این همایش پیشنهاد می.16

 و نظرات آنها ثبت و ضبط گردد. شوداعالم  ی مرتبطهاخروجی همایش به تمام سازمان. 17

با رویکرد بهبود محیط کسب و  تعامل صنعت و دانشگاه " ملی افراد، این همایش با چهارمین همایش . هم چنین پیشنهاد گردید در صورت تمایل18

 ، ادغام گردد.شودمیبرگزار  آذرماه توسط اتاق و دانشگاه 18و  17که در تاریخ  "کار
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 حاضران :
 ،آدینه نیا ،محمدحسنی ،نوریان ،صباغی ،نوری ،روحی ،زادهخادم ،دانش ،فیض محمدی  ،عطائی ،شیردل ،ضرابیمیقاس، محتاج خراسانیآقایان: 

 .حقانی ،قند چی ،ضیائی رستم زاده

 ، فرهادی.آستانی  :هاخانم

 
 

 
 

 

 

 

 مصوبات جلسه : 

بر  یاتموضوع مال"به عمل آمده در رابطه با  یهایگیریانعکاس پبا عنایت به نظرات اعضای کمیسیون حمل و نقل درخصوص  .1

 رایزنی با جناب آقای مرادی و آرانیان سریعتر در دستور کار قرار گیرد."ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل

 یاتموضوع مال"سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی از دیگر مصوبات هم چنین مکاتبه با جناب آقای مهندس شافعی به منظور  .2

 بود. "بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل

نفر از اعضاء به عنوان هسته اصلی کمیته اجرائی از دیگر مصوبات این  5با عنایت به محدودیت زمانی برگزاری همایش معرفی  .3

 جلسه بود.

تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب " اجرائی چهارمین همایش ملی چنین رایزنی با جناب آقای مهرآور دبیرهم .4

 به منظور فراهم کردن زمینه اجرائی بهتر، انجام گیرد. "و کار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


