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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 -1 )1آقای کشاورز پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید تشکر از قبول زحمت و تشریف فرمایی جناب آقای ابوعلی مدیر ترمینال کانتینری شرکت
سینا در بندر شهید رجائی  ،درخواست نمودند توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در بخشهای نرم افزاری ارائه نمایند .
آقای ابوعلی توضیحات کاملی در خصوص برنامه های نرم افزاری ارائه نمودند و به سئواالت اعضاء پاسخ دادند و با توجه به توصیه های اعضاء هیات مدیره
مقرر شد اصالحات الزم را در برنامه ها انجام دهند  .ضمناً مقرر شد انجمن طی نامه ای به سازمان بنادر در خصوص نیازهای نرم افزاری ترمینال فوق
االشاره نوشته شود .
 -2 )7بنا به پیشنهاد آقای ضیائی – اعضاء هیات مدیره از ساختمان مجاور که جدیداً ساخته شده و آماده فروش میباشد بازدید بعمل آوردند و مقرر گردد
آقای ضیائی با مالک ساختمان در خصوص نحوه معامله و یا مشارکت مذاکره نمایند و گزارش الزم را در جلسه بعد به هیات مدیره ارائه نمایند .
 -3 )3آقای کشاورز در خصوص جلسه متشکله در دبیرخانه انجمن با موضوع تاسیس فدراسیون دریائی اعالم داشتند که انجمن های حاضر در جلسه نظرات
خود را ارائه نمودند و توضیحاتی در این خصوص بیان داشتند  .ایشان از هیات مدیره درخواست نمودند که نظرات خود را اعالم نمایند .
هیات مدیره پس از استماع نظرات اعضاء مقرر داشتند ضمن احترام به سایر انجمنهای علمی حاضر در جلسه فوق االشاره  ،موافقت نمودند که در مذاکره
با امور تشکلهای اتاق ایران برای روشن شدن موضوع دعوت بعمل آید که در هیات مدیره حضور بهم رسانند .
 -4 )4آقای پل مه گزارش جلسه کمیسیون ماده  22متشکله در وزارت راه و شهرسازی را ارائه نمودند  .ایشان اظهار داشتند که در جلسه مقرر گردید انجمن
کشتیرانی و خدمات وابسته بعنوان مرجع تخصصی مسئولیت بررسی شکواییه های وارده در امور دریایی و بندری بر عهده گیرد.
آقای پل مه در خصوص طرح توقف کانتینر نیز توضیح دادند با توجه به ماموریت محوله در راستای اجرای مفاد مندرج در نشست یکصد و شصت و
هفتمین جلسه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور انجمن پیگیریهای الزم را انجام داده و امیدوار است که این موضوع در آینده نزدیک حل و فصل شود .
 -5 )9آقای ملک موضوع مذاکرات انجام شده در جلسه فدراسیون حمل و نقل در خصوص بیمه کانتینر توضیح دادند که تعداد زیادی از انجمن های حمل و
نقلی حضور داشتند و نظرات خود را ارائه نمودند و ادامه دادند که آقای خواجه نوری نیز اعالم داشتند که طرح برای دو ماه آینده آماده ارائه خواهد بود .
آقای مختاری نیز در خصوص مسائل اجرائی و نحوه پرداخت حق توقف توضیح دادند اصلح است که ما با انجمن های مختلف از جمله حق العمل کاران
هماهنگی بیشتری داشته باشیم  .این هماهنگی میتواند مسائل کمتری در آینده بوجود آورد .
آقای کشاورز نیز توضیحاتی در خصوص طرح بیمه و گردش کار در کشتیرانی جمهوری اسالمی ارائه نمودند و مسائل و مشکالتی که امکان دارد در اجرای
طرح بیمه کانتینر بوجود آید توضیح دادند  .در پایان مقرر شد آقایان امید ملک و روزبه مختاری جلسه ای با آقای کشاورز در خصوص این طرح داشته
باشند و توضیحات الزم را به ایشان ارائه نمایند .
 -6 )6آقای پل مه دریاره تاسیس موسسه آموزشی توضیح دادند همانظوریکه د ر ابتدای فعالیت هیات مدیره جدید عنوان گردید قرار بود که انجمن یک
موسسه آموزشی تاسیس و ساختمان انجمن بعنوان یک موسسه سهامی تغییر شکل داده شود و سهامداران آن کلیه اعضاء باشند.
هیات مدیره پس از استماع نظرات اعضاء مقرر داشتند که در این خصوص با اعضائ انجمن بویژه پیشکسوتان صنف مشورت نموده و تصمیم نهائی به
جلسات آینده موکول شد .

