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 دستورکار جلسه:
  نفر دیگر از افراد مطلع و آگاه از فعاالن حوزه حمل و نقل استان جهت عضویت در کمیسیون حمل و نقل استان هرمزگان 2معرفی 

 ستانیهاي افغانیونمموضوع کاو  ایفاد نشدههاي حمل و نقل بابت تعهدات مطالبه گمرك میلك از شرکت 

 هاي پژوهشیمعرفی پروژه 

 

 اهم موارد مطرح شده :

 .الزم هايیگیرياالجرا و قابل انعکاس به منظور پ یعموارد مطح شده در قالب مباحث سر يبه بندرعباس و دسته بند یاعزام یمشرح گزارش ت یانب. 1

 :دستور اول  

کمیسیون مبنی بر اعزام تیم کارشناسی از کمیسیون به بندرعباس جهت بررسی و  مطالعه میدانی از مشکالت حوزه حمل و نقل بین پیرو مصوبه قبلی 

دها المللی، در این راستا ماموریت صورت گرفت و شرح گزارش توسط اعضاء محترم تیم در صحن کمیسیون مطرح گردید. ساعات برگزاري جلسات، بازدی

 هاي مرتبط با حمل و نقل بین المللی و اعضاء شرح داده شد.انجام شده  با مسئولین سازمان هايو م القات

 دستور دوم: 

شرکت حمل و نقل بین المللی مستقر در استان همواره براي دریافت تاییدیه جهت ارائه به اداره کل  230در راستاي بهبود فضاي کسب و کار و اینکه 

رضوي می بایستی به دایره کارنه تیر اتاق ایران مراجعه نمایند لذا پیشنهاد تفویض اختیارات الزم به اتاق مشهد نسبت به حمل و نقل و پایانه خراسان 

 هاي غیر ضروري صورت پذیرند.اتمام اینگونه امور و جلوگیري از رفت و آمد

 سایر موارد مطرح شده:

هاي حمل که در زمان اجرا با تفسیر به رأي مأمور مربوطه برخی از مشکالت را براي شرکتهاي گمرکی ها و بخشنامهشفاف سازي در برخی از آیین نامه

در بخشنامه گمرك جمهوري اسالمی ایران که مجریان آن را به کلیه کاالها تسري  "مواد"و نقل بین المللی به وجود می آورد به عنوان مثال عنوان کلمه 

 میدهند.
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 بات جلسه :مصو
 جهت رفع موانع و مشکالت.ه مکاتبه با گمرک محترم جمهوری اسالمی ایران در خصوص موارد اعالمی از سوی تیم کارشناسی ب   .1

 نفر از افراد مطلع و آگاه از فعاالن حوزه حمل و نقل استان جهت عضویت در کمیسیون حمل و نقل استان هرمزگان. 3یا  2معرفی  .2

های کشتیرانی نسبت به دعوت از احدی از های حمل و نقل بین المللی و شرکتموجود فی مابین شرکتدر راستای مشکالت  .3

 اعضاء هیئت مدیره انجمن کشتیرانی اقدام مقتضی به عمل آید.

 

 پیوست:

 لیست حاضران 

 گزارش تفصیلی سفر بندرعباس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


