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دستورکار جلسه:
 پیرو مصوبه مورخ  95/07/26کمیسیون مبنی بر بررسی و ارائه راهکار به منظور حداقل رسانیدن خسارتهای وارده
ناشی از قطعی سیستمهای گمرک.
 برنامهریزی و تدوین اقدامات الزم االجرا جهت برگزاری همایش ملی حمل و نقل.

اهم موارد مطرح شده :
 .1جلسه فوق العاده کمیسیون حمل و نقل ساعت  17روز سه شنبه مورخ  95/8/4با خیر مقدم جناب آقای زمانیان به اعضاء کمیسیون و حضار آغاز
شد.
 .2پیرو مباحث ارائه شده در جلسه قبلی کمیسیون ،در رابطه با قطعی سیستمهای گمرک ،ضروت و اهمیت پیگیری این مسأله توسط جناب آقای
زمانیان قرائت گردید.
نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون:
 .1قطعی سیستمهای گمرکی( )EPLباعث بروز مشکالتی از جمله:
 متوقف شدن کامیونها به مدت چند روز در گمرکات مربوطه ،که موجب بروز اتالف وقت میگردد.
 ایجاد هزینههای اضافی برای صاحبان کاال.
 نبودن پاسخگوی مشخص در این زمینه.
 به طول انجامیدن  4الی  5روز پروسه زمانی.
 وجود مشکالت زیر ساختی در منطقه بندرعباس.
 .2به منظور جلوگیری از بروز مشکالت عدیده "قطعی سیستمهای گمرکی" پیشنهاد میگردد کالس آموزشی مناسب به منظور یادگیری
راهحلهای مناسب تدوین گردد.
 .3انعکاس مشکل " قطعی سیستمهای گمرکی" به تهران و گمرک ایران و رسیدگی جدی به آن.
 .4در قراردادهای گمرکی زیان حاصل از مشکالت گمرکی پیشبینی نشده است ،در صورتی که صاحبان کاال متحمل هزینه زیادی ناشی از این
مشکالت میشوند.
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 .5در رابطه با اعالم وصولیها پیگیریهای الزم صورت گیرد ،پیشنهاد میگردد مسأله اعالم وصولیها دستی انجام گیرد.
 .6سیستمی شدن پروانه خروج موقت باعث بروز مشکالت برای صاحبان کاال شده است.
 .7محاسبه شدن  %9مالیات بر ارزش افزوده در بحث تضمین واردات از دیگر مشکالت سیستمی است که از ابتدای کار وجود داشته و تاکنون
برطرف نشده است ( در حالی که در بحث حقوق ورودی ،مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نمیشود).
 .8اظهارات نمایندگان گمرکی:
 عمده مشکالت قطعی سیستمها مربوط به گمرک بندرعباس میباشد.
 ضعیف بودن زیر ساختهای کشوری از جمله موضوع اینترنت یکی از دالیل قطعی سیستمها میباشد.
 سازمانهای لینک شده با گمرک حدود  28سازمان و ارگان میباشند که این مسأله خود تا حدودی سبب کندی کار میشود.
 سیستمهای سازمان در حال ارتقاء و به روزآوری میباشند که این خود تا حدودی به قطعی سیستمها دامن میزند.
 داشتن پیشینه قطعی سیستمهای گمرکی در بندرعباس.
 در راهنمای دور اظهاری به کمک  EPLمتصل میشویم.
 اسناد کاغذی به زودی به طور کامل جمعآوری میشوند و بحث خروج موقت الکترونیکی میشود.
 تصویب پروانه خروج موقت به پروانه خروج قطعی .
 .9در حوزه کارنهتیر قرار بر این شد پیرو مکاتبهای که صور گرفته است :نشست تخصصی رفع ابهامهای موجود در 18آبان ماه ( سالن اجتماعات
اتاق ایران) برگزار میگردد و انجمنهای حمل ونقل خراسان رضوی در این محل حضور بهم رسانند .همچنین حضور آقای ضیائی در اتاق مشهد به
تاریخ  95/8/9در خصوص کارنه تیر اطالع رسانی شد.
 .10در خصوص همایش ملی حمل ونقل نکات زیر پیشنهاد گردید:
 تهیه پروپزال مربوطه به منظور تعیین سخنرانان ،هزینهها ،چهارچوب کلی همایش و ....
 هدف از برگزاری همایش چیست؟
 تعیین خروجیها
 استفاده از تجارب سایر دستگاههای اجرائی
 گنجاندن همایش در تقویم زمانی اتاق بازرگانی
 کمیتههای علمی ،اجرائی و دبیرخانه آن سریعتر در روال کار قرار گیرند.
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پیرو مصوبه مورخ  95/07/26کمیسیون مبنی بر "بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور حداقل رسانیدن
خسارتهای وارده ناشی از قطعی سیستمهای گمرک" .مصوب شد مراتب این نارضایتی به گمرک ایران
انعکاس پیدا کند.

 .2به منظور حداقل رسانیدن خسارتهای وارده ناشی از قطعی سیستمهای گمرک ،مصوب شد کالس
آموزشی برای کلیه شرکتهای حمل ونقل از طرف انجمن حمل و نقل برگزار گردد.
 .3مهلتی از گمرک ایران به منظور تعیین تکلیف خروج موقتهائی که تاکنون ابطال نشده اند ،در خواست
گردد.
 .4به منظور رسیدن به نتایج دقیق تر و شروع به کار هر چه سریعتر دبیرخانه همایش ،مصوب شد جلسات
مربوطه از هفته آتی برگزار گردد و جدول زمانی ارائه گردد.

حاضران:
آقایان:
زمانیان یزدی ،محتاج خراسانی ،اخالق دوست ،دارائی ،امتی ،صباغی ،هژبر السادات ،یزدان علی ضرابی ،وحید ضرابی ،نوری،
دانش ،فیض محمدی ،رستگار مقدم ،یثربی نائینی ،حقانی ذبیحی ،بهرام زاده ،سیاسی ،لقمانی.
خانمها:
هاشمیان ،شجاع رضوی ،رافع ،فرهادی.
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