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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 -1 )1آقای کشاورز پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید از اعضاء هیات مدیره خواستند که اخبار و نتیجه جلسات را توضیح دهند .
 -2 )0آقای عیقرلو  :مشکل ترانزیت کماکان وجود دارد و مسائل آن بسیار پیچیده شده است  ،قرار است جلسه ای با آقای جهرمی داشته باشیم تا بتوان
مسائل را برای ایشان تشریح نمائیم .
 -3 )9جناب آقای ذکائی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت بار و دریا یک عدد تبلت به انجمن هدیه دادند که از اقدام ایشان تشکر میشود .
 -4 )4آقای ضیائی گزارش پیگیری آئین نامه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای تامین خدمه  ،تجهیزات و تعمیرات شناورها را مطرح کردند .
مقرر شد در خصوص آئین نامه صدور مجوز فوق الذکر نامه ای به آقای سالمی نوشته شود و درخواست گردد که جهت رسیدگی بیشتر موضوع به جلسات
بعدی به تعویق افتد .
 -6 )5در خصوص بیمه کانتینر آقای مختاری توضیح دادند که در طر ح حق بیمه میبایستی از صاحب کاال گرفته شود و هنوز طرح برای اجرا آماده نیست .
مقرر گردید موضوع با دقت بیشتری بررسی شود .
موضوع هزینه حق التدریس اساتید مطرح و پس از مذاکره مقرر گردید دبیرخانه پیشنهادات مبالغ حق التدریس و منابع در آمدی و هزینه ای را با توجه
به جمیع جهات تهیه و برای هیات مدیره ارسال دارند .
هیات مدیره مقرر داشت بمنظور بسط و گسترش خدمات آموزشی فنی از سازمان فنی و حرفه ای برای دوره های کوتاه مدت تقاضای همکاری بعمل آید.
 -7آقای ضیائی گزارش پیگیری ساخت و تعویض ساختمان انجمن را توضیح دادند از ساختمان معرفی شده بازدید بعمل آوردیم  .دارای  11واحد یکصد
و سی متری در  5طبقه دو واحدی است که هر متر مربع  605110111تومان قیمت گذاری شده است  .ساختمان انجمن حدود 4031101110111
میلیارد تومان قیمت گذاری شده است در صورت ساخت مشارکتی ساختمان فرمول  41به  61اعما ل میگردد .سایر اعضاء پیشنهادات دیگری داشتند
مقرر شد در جلسه آتی موضوع بررسی گردد.
 -8در خصوص نماینده انجمن در مسائل مالیاتی انجمن مقرر شد از آقای احمد جمالی دعوت بعمل آید .
 -9موضوع انتخاب رابط خبری با کنفدراسیون صنعت هیات مدیره مقرر شد جناب آقای ضیائی دبیر انجمن این مهم را انجام دهند .
 -11آقای ضیائی ازاعضاء هیات مدیره درخواست نمودند که ساعت  15:11روز چهارشنبه در دبیرخانه حضورداشته باشند تا برای تشکیل فدراسیون
دریائی کشور تصمیم گیری گردد  .در این جلسه از کلیه انجمن های دریائی و بندری دعوت بعمل آمده است .
 -11آقای پل مه در خصوص کمیته حل اختالف پیشنهاد دادند که از کلیه اعضاء برای حضور در یک جلسه توجیهی دعوت بعمل آوریم  .محاسن طرح
داوری انجمن به اطالع اعضاء رسانده شود  .ایشان متنی را که برای این فراخوان تهیه کرده بودند قرائت نمودند که مورد تایید کلیه اعضاء حاضر قرار
گرفت.
ضمناً مقرر شد این جلسه برای روز دوشنبه آینده  93/2/29برنامه ریزی گردد .
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 -12آقای کشاورز در خصوص کمیته فورواردری توضیح دادند که اطالعات الزم را ارائه نمایند  ،هیات مدیره پس از توضیحات اعضاء مقرر نمود مجدداً
فراخوان داده شود تا تاریخ معینی اعضاء عالقه مند مراتب حضور خود را اعالم دارند  .تاریخ و مدت آن توسط دبیرخانه تعیین و اعالم گردد .
 -13آقای پل مه موضوع تغییر مهر و لوگوی انجمن را توضیح دادند و مقرر شد دبیرخانه موضوع را پیگیری و از دو طریق اول از طریق فراخوان و دوم
دعوت از چند فرد یا شرکت با سابقه در این خصوص اقدام گردد .
 -14ارسال نامه خطاب به اتاق بازرگانی بمنظور افزایش بودجه سازمان محیط زیست و اثر بخشی هزینه کرد آن جهت بهروزی ملت ایران در زیست بوم
سالمتر که توسط جناب آقای امید ملک تهیه گردیده بوده مورد تایید و تصویب قرار گرفت .

