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طرح موضوعات مرتبط با مسائل حمل نقل و ترانزیت.
جمع بندی و تصویب موارد پیشنهادی اصالح آیین نامه تأسیس شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت.
بررسی تبادل نظر در نحوه برگزاری همایش تخصصی حمل و نقل و ترانزیت
سایر موارد

اهم موارد مطرح شده:
جلسه با خوش آمدگویی آقای زمانیان آغاز و سپس با طرح اخبار و موضوعات مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترانزیت ادامه یافت و اخباری حول محور
این موضوعات بیان گردید.
آقای زمانیان فرمودند که در خصوص مسائل مربوط به مشکالت موجود در حمل و نقل و ترانزیت در شش ماه گذشته به سازمانهای مرتبط و تشکل
های مربوطه اعالم گردیده بود که مشکالت را در این حوزه مکتوب و منعکس نمایند که گزارشی مبنی بر پروژهای با عنوان احصا مشکالت ترانزیت در
کشور که وزرات راه وشهر سازی متولی آن است توسط ایشان قرائت گردید که نهایتا به شصت و هفت مورد مشکالت در حوزه ترانزیت احصا گردی که
از این مجموع هفده مورد از این مشکالت حل شده است ،سی وشش مورد در دست اقدام و بررسی است و پنج مورد اختالف نظر و دو مورد در دست
پیگیری میباشد.
تمامی این موارد مطرح شده در گزارش توسط آقای زمانیان قرائت گردید و گزارش بین حضار در جلسه توزیع گردید که خوشبختانه بعضی از این
مسائل حل شده ،مشکالت عمده در حوزه حمل و نقل و ترانزیت بوده است.
در مورد بررسی آیین نامه تأسیس شرکتهای حمل و نقل مواردی مورد بحث قرار گرفت از قبیل:
-

مشکالت مربوط به کمیسیون ماده 10
مشکالت تمدید پروانه که یکی از مشکالت ریشهای و مهم در آیین نامه تأسیس شرکتها است که باید حل شود
تشکیل جلسات برای بررسی آیین نامه

نظرات و پیشنهادات اعضاء کمیسیون:
-

پیشنهاد گردید سیستماتیک نبودن ورود موقت ناوگان خارجی که مشکالت زیادی به وجود آورده است باید سیستماتیک شود و مورد بررسی
قرار گیرد.

-

پیشنهاد گردید ورود و خروج کامیونها از مرزهای مجاز کشور صورت گیرد.

-

در قرنطینه نباتی سختگیری زیادی صورت میگیرد و باید به مشکالت مطرح شده در کمیسیون اضافه گردد.

-

پیشنهاد گردید انجمن و تشکل صنفی با اداره دارایی وارد مذاکره گردند که کمیسیون تخصصی در این حوزه صورت بگیرد که هم اعضاء
آموزش ببینند و هم نماینده اتاق و متولیان مربوطه حضور داشته باشند.
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مصوب گردید اعضا کمیسیون پیشنهادات و نظرات خود را مبنی بر موارد مطرح شده که در گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای حل
مشکالت ترانزیتی گفته شد و قرائت گردید را به آقای زمانیان ارائه دهند.



اداره محترم دارایی و مالیات هر چه زودتر دفاتر سالهای  1395شرکتها را مورد بررسی قرار دهند و جلسهای با حضور نماینده محترم
دارایی و مالیات برگزار گردد تا مشکالت مربوط به این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد .همچنین دفاتر سال  1394که افزایش
چشمگیری در اعمال مالیات عملکرد داشته است که این افزایش منجر شده است که در حق شرکتهای حمل و نقل اجهاف شود و فشار
زیادی را متحمل شوند و مقرر شد که شرکتها برای برگه تشخیص سال  1394خود اعتراض نمایند تا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.



مصوب گردید کمیتهای با حضور پنج نفر از اعضاء کمیسیون که در زمینه بیمه و مالیات اطالعات کافی و تخصص دارند تشکیل گردد که
مطالب ،پیشنهادات و مشکالت مربوطه در این زمینه (امور مالیاتی و بیمه ) جمع بندی گردد ،که در جلسه بعدی کمیسیون با دعوت از
مسئولین محترم اداره دارایی جهت حضور درجلسه این مطالب جمع بندی شود تا در جلسه مربوطه عنوان و مطرح گردد.



مصوب گردید کمیتهای جهت بررسی موارد پیشنهادی اصالح آیین نامه تأسیس شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت که این پیشنهادات و
نظرات جهت حذف ،اصالح یا اضافه نمودن موارد آیین نامه تشکیل گردد در دو جلسه که جلسه اول آن در دو هفته دیگر و جلسه دیگر
حدود  1ساعت قبل از تشکیل جلسه بعدی کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت برگزار گردد تا مطالب جمع بندی و به نتیجه نهایی برسد.

حاضرین جلسه:
آقایان :زمانیان ،ثقفی ،هژبرالساداتی ،عطایی ،امتی ،صباغی ،خادم زاده ،عالقه بند ،نوریان ،علی ضرابی ،فیض محمدی ،قند چی ،وحید ضرابی ،صانعی،
شیردل ،نوری
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