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  دستورکار جلسه:   

 و ترانزیت المللیبینحمل و نقل های شرکت تأسیسپیشنهادات در مورد بازنگری آیین نامه  (1

 رائه توسط جناب آقای وحید ضرابی(دنیا )اهای ارائه گزارش ترانزیت یکی از پرسودترین تجارت (2

 سایر موارد (3

 :اهم موارد مطرح شده

ل و مسائر ادامه اطالعات و د ه بیان اخبار وبابتدا  ایشان وآغاز جلسه به اعضای کمیسیون حاضر در  مانیانآقای ز و خیرمقدم جلسه با خوش آمدگویی

 .پرداختندو ترانزیت  المللیبینمشکالت حال حاضر حمل و نقل 

 برای  ینوید که یانسولدر استانداری خراسان تشکیل گردیده است با ریاست مهندس ر المللیبینو ترانزیت  و ترانزیت لکمیته حمل و نق

 مل و نقلح ا حوزهب نظرات کارشناسی در رابطه خوب و موفق برای رفع مشکالت و معضالت در این زمینه و ارائه نقطههای برداشتن گام

 باشد.می و ترانزیت المللیبین

 گرددبرگزار می ج شنبهصبح پنحوزه حمل و نقل در هتل پردیسان مشهد  کشور در مشهد درهای اولین نشست سراسری انجمن. 

  ر این دموفق  نانو جوا نو پاهای شرکت ،نمونه حمل و نقل و پیشکسوتانهای مراسم تجلیل و تقدیر از شرکت سال جاری آذر ماه 29در

 .گرددمی برگزار رئیس اتاق و نیز مسئوالن ،ستاندارا :مقامات کشوری و استانی از جملهحوزه با حضور 

 بصویهایت برای تالزم را انجام داده و در نهای بررسی کارشناسی در انجمن حمل و نقل کارگروههای شرکت أسیستنامه رد آییندر مو 

 .نهایی به کمیسیون ارجاع گردد

  پرداختند "دنیا های ترانزیت یکی از پرسودترین تجارت "آقای وحید ضرابی به ارائه گزارشی با عنوان. 

 پیگیری  د ببن 12ده از طریق کمیته ما توانمیآقای زمانیان فرمودند که ،که مخل کسب و کار هستند هاییدر زمینه قوانین و بخش نامه

 شوند.

 :و ترانزیت المللیبیندر خصوص مشکالت و معضالت موجود صنعت حمل و نقل  نظرات و پیشنهادات اعضاء کمیسیون

 .است ک تا دوغارون برای رانندگان مشکل ساز شدهیلتغییر مسیر از مرز م .1

 .حمل و نقل مشکالت بسیاری در این زمینه حمل و نقل و ترانزیت به وجود آورده استهای عدم ثابت بودن نرخ کرایه .2

 .نمایدمی فعال دراین زمینه واردها جدی به شرکتهای آسیب توقف کاالها در مرزها طوالنی مدت است که .3

م امر تا هه شود کمک گرفت این قضیهاز افراد متخصص و مشرف به  گردید که حمل و نقل پیشنهادهای شرکت تأسیسدر زمینه آیین نامه  .4

 .ها پرهیز گرددتسریع محقق و هم اینکه از دوباره کاری

باشد و همچنین می ( قوانین فورواردر و کرییر2 10( کمیسیون ماده 1ها شرکت تأسیسبیشتر مشکالت مطرح شده در زمینه آیین نامه  .5

 المللینبیو نقل  د شرکت حملتوانمی حمل و نقل وجود ندارد و هر کسی به راحتیهای برای شرکتبندی و طبقهبندی اینکه هیچگونه رتبه

 .نماید تأسیس

 .دشروع گرد ،باشندمی که قابل حل مهمترین آنهاولیکن باید از  ،ه حمل و نقل و ترانزیت بسیار استزمینمشکالت در  .6

اید تا پیگیری نم رندوجود دادر این حوزه  ی کهمخلی ها دستورالعمل وها بخش نامه ،بررسی قوانینت جه تشکیل گردد کارگروهییا کمیته  .7

 و کار در حوزه حمل و نقل کوشید.با معرفی به واحدهای مرتبط در اتاق جهت بهبود فضای محیط کسب 
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 :مصوبات جلسه 
 کارگروهی توسط انجمن المللیبینحمل و نقل های شرکت تأسیسدر ارتباط با مبحث بازنگری آیین نامه  ،مصوب گردید .1

مطرح و  ،شده در صحن کمیسیون ظرف مدت یک ماه پیشنهادات نهایی تاالزم صورت پذیرد های و بررسی گردد تشکیل

 .گردد مصوب

 .ارسال عکس توسط اعضای محترم به منظور صدور کارت شناسایی .2

 

  :دستور جلسه آینده

  بندرعباس با دعوت از نماینده جهاد کشاورزیگمرک نطینه در بررسی موارد مرتبط با قر -

 ها تکراری در مرزها در ورود و خروج و دعوت از نماینده گمرک در رابطه با برخی بخشنامههای و اسکنها ارزیابی -

 :جلسهحاضرین 

 خیعی، فر، صانوحید ضرابی ،محمد حسنی ،فیض محمدی ،دانش عالقه بند ،امتی ،عطایی ،هژبرالساداتیاخالق دوست، ،زمانیان آقایان:

 صنعت کار ،میرصدرایی، جنانی :هاخانم

  


