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جناب آقای کشاورز رئیس محترم هیات مدیره پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید از اعضاء هیات مدیره خواستند که اخبار و اطالعات
خود را به جلسه ارائه نمایند .
آقای امید ملک و سایر اعضاء راجع به شرکت در سمینار سنگ آهن که توسط انجمن مربوطه برگزار گردیده بود صحبت کردند و نظرات خود
را به اطالع اعضاء هیات مدیره رساندند و نتیجه این سمینار را مثب ت اعالم داشتند و حضور اعضاء انجمن را در چنین همایشی کمرنگ و
ضعیف کردند.
جناب آقای پل مه پیشنهاد نمودند که میبایستی در چنین سمینارهایی حتماً بنحوی برنامه ریزی گردد گه لوگوی انجمن در بروشورهای آنها
درج و در صورت امکان پنل تخصصی دریافت گردد .

 .0آقای پل مه اظهار داشتند که به اتفاق آقای ضیائی در جلسه کمیته قاچاق کاال و ارز شرکت کردیم که در این جلسه پیشنهاد گردید که طی
نامه ای از طرف وزیر راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد گردد که این قانون برای مدت دو سال مسکوت بماند و در آخر مقرر گردید که آئین
نامه این قانون را بررسی نمائیم .
 .1با حضور جناب آقای خسرو صفاری زاده رئیس محترم کمیته امور بندری و ترمینال داران موضوعات کمیته مورد بررسی واقع گردید.
-

آقای صفاری زاده با تشکر از هیات مدیره و در ابتدا اظهار داشتند که اعضاء کمیته از عدم حضور هیات مدیره گله مند بودند و بر این
اعتقاد بو دند که در صورت حضور اعضاء هیات مدیره و انتقال مطالب کمیته میتواند دستاوردهای بهتری داشته باشد .

-

آقای صفاری زاده همچنین اظهار نمودند که در حال حاضر عنوان خدمات وابسته برای ما مشکالتی را بوجود میآورد  .ایشان پیشنهاد
کردند که ما به اعضاء در خصوص اینگونه مسائل آموزش بدهیم  ،من میتوانم از آقای فروغی (مدیر عامل شرکت هدایت کشتی خلیج
فارس ) بخواهیم که اینکار را انجام دهیم .

-

آقای کشاورز در پاسخ اظهارداشتند که ما هم از نحوه خدمات سازمان بنادرو دریانوردی رضایت نداریم  ،قرار شده بود که در اتاق فکر
جلساتی داشته باشیم و ما هم همین موارد را مطرح نمائیم  ،ضمناً پیشنهاد گردید که انجمن از مسئولین امور بندری سازمان بنادرو
دریانوردی جهت حضور در این کمیته دعوت بعمل آید که مورد تایید کلیه اعضاء قرار گرفت .

-

آقای مهرشاد معین انصاری ضمن تایید مطالب عنوان شده اظهار داشتند که اعضاء به دالیل مختلف در این کمیته ها شرکت نمیکنند و
علل آنهم اینست که شرکتها در مواردی که خود مساله دارند در جلسه حضور پیدا میکنند  ،بنابراین الزم است که ما برای آنها انگیزه
ایجاد کنیم .

-

آقای روزبه مختاری نیز پیشنهاد نمودند که از اعضاء دعوت بعمل آید که در این کمیته حضور پیدا کنند و عالوه بر دعوت ،از اعضاء اصلی
خواسته شود در این خصوص بیشتر فعالیت نمایند .
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 .4هیات مدیره پس از جمع نظرات اعضاء مقرر داشت که مجمع عمومی سال  3131برای تاریخ  3131/4/3برگزار گردد .
 .5مقرر شد به کمیته کانتینری اعالم گردد که تمام اختالفات شرکتها میبایستی در کمیته حل اختالف شرکتها رسیدگی شود.
 .6هیات مدیره مقرر داشت صورتجلسات کلیه کمیته ها برای اعضاء هیات مدیره نیز ارسال گردد .
 .7مقرر گردید که انجمن به اداره امور شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی اطالع دهد که هر گونه تغییرات در هیات مدیره شرکتها نیز به انجمن
اطالع داده شود .تا انجمن اطالعات روز شرکتها را داشته باشد .
 .8هیات مدیره مقرر داشت جلسات هیات مدیره از هفته آینده تا اطالع ثانوی از ساعت  31:11الی  33:11برگزار گردد .
جلسه در ساعت  30:11پایان پذیرفت .

