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 دستور جلسه: 

 
  لمللیابررسی موضوعات گمرکی قابل طرح و بیان موارد مرتبط با پرونده های گمرکی شرکت های حمل و نقل بین 

 

 اهم موارد مطرح شده :        

 آبان مبیستمورخ  دوشنبهروز  16ساعت در  مشهد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حمل و نقل و ترانزیتجلسه کمیسیون  سومین -1

محل ر دلی مدیران عامل شرکت های شرکت های حمل و نقل بین الملدعوت از کمیسیون و  کثریت اعضای محترمابا حضور 1398 ماه 

 برگزار گردید. اتاق بازرگانی مرکزیساختمان 

 

ان و میهمان ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی خدمت اعضای کمیسیون زمانیان، جناب آقای  محترم کمیسیون در ابتدای جلسه رئیس -2

مرک ترانزیت گر ظارت بحاضر در جلسه با عنایت به نشست پیش روی انجمن حمل و نقل و ترانزیت استان با جناب آقای آیتی مدیرکل اداره ن

ه کهمیت هستند ات پُراسازمان یافته گمرک ایران اظهار کرد: این دو مجموعه در گمرک از ادارایران و سرکار خانم زبیدی مدیرکل جرایم 

قرر مهمین منظور  ها مواجه اند بهالمللی، تعامالت کاری فراوانی با آن ها داشته و به تبع، با موانعی در این حوزههای حمل و نقل بینشرکت

واستند تا خ ر در جلسهاز اعضای حاض و ات استان در محل انجمن برگزار گردد گمرکو ناظر ل گردیده است جلسه ای با حضور ایشان و مدیرک

 مطالب و مواردشان را بیان بفرمایند. 

 سپس روسای کمیته های تخصصی کمیسیون در ابتدا به ایراد مطالب پرداختند -3

کتموجود شر مسائل و مشکالت با ارائه گزارشی از عمده ترین کمیسیون کمیته جاده ای و ترانزیترئیس ، «دین محمد فیض محمدی

 ه امیدواریمکقوانین است  کرد: یکی از مسائل ما با گمرک در زمینه تفسیر المللی در ارتباط با گمرک پرداخت و تصریحهای حمل و نقل بین

 بخشی از این اختالف نظرها را حل کرد. در نشست پیش رو بتوان

یه ن وقوع تخلف گمرکی در رواز زما»نامه اجرایی قانون امور گمرکی است که صراحت دارد؛ آیین 109ترین مسئله ما ماده وی اضافه کرد: مهم

المللی با قل بینهای حمل و نگیری در مورد کاهش تسهیالت برای شرکتعبور خارجی تا صدور و ابالغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم

 شده بوده اما منجر به های حمل و نقل و ترانزیت با موضوع مغایرت کاالی اظهارهای مربوط به شرکتوندهدرصد پر 90«. گمرک ایران است

 د.دی تعطیل شواقتصا تعطیلی بنگاه تجاری شده است؛ این در حالی است که همه قوای کشور تاکید دارند که نباید کاری کرد که یک بنگاه

ود تا شله موجب میین مسئورد کاالی ترانزیت است. هر کاالی ترانزیت یک تایید ارزیابی دارد. ادرخواست دیگر ما اصالح سیستم گمرکی در م

ود در بیانیه شپیشنهاد می های سرعت، کیفیت و هزینه به مشکل برخوردند و از رقبا عقب بمانند.المللی در مولفههای حمل و نقل بینشرکت

 جلوی تعطیلی صالح،ینیز این مسئله گنجانده و درخواست شود تا با صدور حکم از مراجع ذاختتامیه همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه 

 قانون اساسی نیز مطابقت دارد. 37ها گرفته شود. باید توجه داشت این خواسته با اصل بنگاه

 

ستان خاطرنشان کرد: او نقل اتاق  های زیرمجموعه کمیسیون حملنیز با تشریح اقدامات کمیته کمیسیون کمیته ریلی رئیس کاظم شیردل، 

این جلسات بر دو محور  ریزی ما درایم، مطرح شد. برنامهآهن داشتهسال اخیر با راه 20ریلی یکی از مشکالتی که طی  در جلسات کمیته

 سازی در بلند مدت تکیه داشت. بررسی امور روزمره و پیگیری بحث خصوصی
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رده بخش خصوصی واگن کآهن اعالم کهنه صادرکنندگان در این حوزه اشاره و بیان کرد: اینکه راه وی به کبود واگن های صادراتی و چالش

رده و به هم را پیگیری کمبر است و باید یک شرکت بخش خصوصی در استان در این زمینه ایجاد شود تا بتواند این ای زمانوارد کند، مسئله

اگذار وها ه را به برخی شرکتذاتی خود برای تامین واگن صادراتی را فراموش کرده و این مسئل آهن وظیفهثمر برساند. اما در این میان، راه

ای هر واگن که پیشتر به صورت ای واسطه در ترکمنستان، به ازهایی واگن وارد کنند. اما آن سوی مرز، عدهنامهکرده است تا با ارائه ضمانت

 رای واردات واگن اقدام کند.بآهن این است که رأساً کنند. تقاضای ما از مجموعه راهر اخذ میدال 300تا  200شد، رایگان وارد کشور ما می

 

لسراتی کره در کمیتره    های دیرکرد کانتینر اظهار کررد: در ج با اشاره به مسئله تعرفه کمیسیون نیز کمیته دریاییرئیس نایب داوود سپهرفر، 

ل حاضر بررای  های حق توقف کانتینرها مطرح شد. در حااشتیم، پیشنهادی در خصوص تعرفهزیرمجموعه کمیسیون حمل و نقل اتاق د دریایی

های براالیی ایجراد   ینهشود که اگر حجم بار زیاد باشد، هزمیلیون ریال اخذ می 36فوتی  40و برای یک کانتینر  18فوتی مبلغ  20یک کانتینر 

 د.میلیون ریال اخذ شو 30فوتی  40و برای کانتینرهای  15فوتی  20خواهد کرد. پیشنهاد ما این بود که برای کانتینرهای 

ود؛ حرداکثر ظررف   شهای تبادل شده بین طرفین برای تاخیر تادیه کاالست که پیشنهاد میوی بیان کرد: مسئله دیگر مربوط به تصفیه سپرده

کراال یرا    هرا نرام صراحب   است که برای تسویه سپرده رانی ترخیص صورت بگیرد. همچنین نظر ما اینروز کاری از سوی شرکت کشتی 5مدت 

 رانی بتواند این تسویه را با این شخص نیز انجام دهد.نماینده قانونی او نیز اضافه شود تا شرکت کشتی

یرز ایرن   رانری ن هرای کشرتی  سپهرفر تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که تمام بندهای پیشنهادات ما زمانی مورد تایید باشد که تمرام شررکت  

 مسائل را به صورت یک قانون بپذیرند.  

 

ا دفتر ماصلی مسائل  در ادامه محمود امتی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با بیان اینکه تمام مشکالت و گلوگاه های -4

ال است که مطرح س 2این ادارات کل حدود  یافته آن است، گفت: پیشنهاد برگزاری جلسه با مسئوالنترانزیت گمرک و سازمان جرایم سازمان

ود ترا از دیردگاه   برداری به منظور گره گشایی از مشکالت موجود است. در این جلسه باید تالش شر شده و برگزاری آن فرصت خوبی برای بهره

 توان طرف مقابل را قانع کرد.  قانونی و حقوقی مسائل را بررسی کرد. از این طریق است که می

 جلسه :مصوبات . 

سایل و مضور و حاعضای حاضر در جلسه در جلسه ای که با حضور آقای آیتی و خانم زیبدی در محل محل انجمن برنامه ریزی شده است   -1

 مشکالت را مطرح نمایند.

 حاضرین جلسه :

 

سید قاسم  -7 لکاظم شیرد -6شهرام کاظمی  -5علی خیاط  4 -مهدی هزبرالساداتی  -3  محمود امتی -2 احمد زمانیان -1 : آقایان

جسته محمد رضا خ – 13احمد فرخی -12 جالل شفیعیان -11 کمال نوری -10 حسن آریافر  -9 فیض محمدیدین محمد  -  8حسینی

طا مراد ع -20 محمود صولتی  -19آریا عباسی  -18احد خزایی  -17 داود سپهرفر  -16 حمید محمد حسینی-15مهدی منصوری  -14

                     ایی ابراهیم عط -25محمد رضا قربانی - 24جواد نوریان جویمند  -23 - مجید صباغی -22شاهپور جمشیدون -21 ساالری نیا

  غالمرسول عطایی -26

 مامیفضه ا -6 کنگی نژاد زهره حسینی -5 احمدی ملیحه -4 براهویی صادق-3 بهناز بندار-2  دهستانیآذر  -1 : هاخانم
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  جلسه :غائبین 

  
 بندسیدمحمد دانش عالقه -5 محمود دشتی -4شهریار شیخ 3 مجید خواجوی -- 2غالم نبی نگهبان  -1 : آقایان

سعید افشاران -9محمد ابوبکری  -8فرهاد صانعی  -7سید مرتضی قندچی  -6  

 

پریسا میزایی -2منصوره جمال شهری  - -1: هاخانم  


