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به نام خدا
تصمیمات اخذ شده :
.1

با توجه به حضور آقای مهندس مرادی که سرقفلی ساختمان قدیم انجمن را خریداری کرده بودند و بعلت نداشتن اسناد و مدارک مستند فایل
ارائه به شهرداری با مشکل مواجه شده اند موارد حاصل از عدم امکان انتقال سرقفلی را توضیح دادند و از هیات مدیره درخواست کردند که
مسئله را حل کنند .
آقای پل مه از ایشان درخواست نمودند با توجه به اطالعاتی که شما در این مدت جمع آوری نموده اید آنها را به انجمن ارائه نمایند تا بتوانیم
کار را پیگیری نمائیم .

 .0شروع جلسات هیات مدیره از این تاریخ به بعد به ساعت  0:211تغییر زمان یافت .
 .9آقای ملک در خصوص افزایش حقوق کارکنان به هیات مدیره توضیحات الزم را ارائه دادند  .هیات مدیره پس از بحث و بررسی موضوع موافقت
نمودند که حقوق کارکنان تابع قانون کار محاسبه شود .
در مورد مشاورین پس از بحث و بررسی موافقت نمودند که حقوق آنها در سال  0131نسبت به سال  %:1، 3:افزایش پیدا کند.
بررسی گزارش کمیته اموربندری و ترمینال داران با توجه به اینکه آقای خسرو صفاری زاده حضور نداشتند به جلسه بعد موکول و مقرر گردید
مجددا از ایشان برای جلسه آتی دعوت بعمل آید.
 .4در خصوص کمیته کانتینر و بیمه برگشت کانتینر مقرر شد که آقای روزبه مختاری و نیک پی از اعضاء کمیته مذکور جلسه ای با آقای خواجه
نوری داشته باشند و نتیجه را به هیات مدیره گزارش نمایند .
 .5در خصوص تعرفه حق توقف کانتینر آقای ضیائی توضیح دادند که موضوع را از دفتر آقای سالمی پیگیری کرده اند  ،مقرر شد که جدول حق
توقف در جلسه آینده مطرح گردد .
 .0اعمال هزینه های محلی از تاریخ  31/:/0قابل اجرا میباشد مقرر شد موضوع در کمیته کانتینر طرح و بررسی گردد .
 .7روز پنج شنبه بعنوان روزکاری انجمن مورد تاکید واقع گردید.
 .8مقرر شد آغاز به کار کمیته داوری و حل اختالف انجمن با هماهنگی جناب آقای پل مه به اطالع اعضاء برسد و مصوب گردید در صورت طرح
پرونده  ،شاکی مبلغ  :00110111ریال به عنوان هزینه داوری به انجمن بپردازند و پرداخت این هزینه در نهایت بر عهده محکوم پرونده
میباشد .
 .3هیات مدیره با پیوستن انجمن به فدراسیون دریایی موافقت نمودند.
 .16هیات مدیره با عضویت شرکت خط آبی بی تا و شرکت بیکران قشم موافقت نمودند .

