
نشست تخصصي کمیته حمل و نقل، لجستیك و امورگمرکي:

ترانزیت می تواند گره گشای حمل و نقل کشور باشد
کمیت��ه  تخصص��ي  نشس��ت 
امورگمرکي  و  لجستیک  حمل و نقل، 
اتاق تهران ب��ا عنوان "رویکرد جدید 
ب��ه ترانزی��ت از نظر گم��رک با نگاه 
منطق��ه ای و بین الملل��ی" در آذرماه 
۹۸ در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی 

تهران برگزار شد. 
در این جلسه که به میزباني کمیته 

امورگمرکي  و  لجستیک  حمل و نقل، 
انجام ش��د نمایندگان ات��اق تهران، 
اعضاي کمیته تخصصي و گروهی از 
کارشناسان، صاحب نظران، و جمعي 
از مدی��ران ش��رکت ها و انجمن هاي 
صنف��ي در زمینه ه��اي تخصصي به 
ایراد سخنراني، ارایه آمار و اطالعات 
و در ادام��ه ب��ه بحث و تب��ادل نظر 

در م��ورد موضوعات مطرح ش��ده و 
ارائ��ه راهکار برای حل مش��کالت و 

معضالت موجود پرداختند.
در ابتدای جلس��ه مهندس فرهاد 
فزون��ي، عض��و هیات نماین��دگان و 
دبی��ر کمیته حمل و نقل، لجس��تیک 
و امورگمرک��ی ات��اق ته��ران ضمن 
در  حاض��ران  ب��ه  خوش��امدگویي 

نشست، از ارتباط بیشتر متخصصان، 
اس��تادان دانش��گاه و فع��االن حوزه 
حمل و نقل در جلسات تخصصی اتاق 
س��خن گفت. وی با اش��اره به اینکه 
پژوهش های گس��ترده و قابل قبولی 
در محافل و مجامع دانشگاهی کشور 
در بح��ث حمل و نقل صورت گرفته و 
مطالعات جامعی هم در دست اقدام 

“اتاق بازرگانی”
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است خواستار ارائه این تحقیقات به 
نهادهای تصمیم گیر و دس��تگاه های 

تخصصی و اجرایی شد. 
فزونی با اشاره به اینکه حمل و نقل 
به عنوان مقوله ای پیش��ران می تواند 
در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، افزود: 
در شرایط فعلی نیاز داریم ارتباطات 
و تعام��الت بیش��تری در این بخش 
برق��رار کنیم. در ح��ال حاضر رابطه 
خوبی ب��ا بخش راه آه��ن داریم ولی 
از قرار معلوم بخ��ش جاده ای تمایل 
چندان��ی برای گفتن حرف ها و نقطه 

نظراتش ندارد.
وی ادامه داد: تالش ما این اس��ت 
که س��طح علم��ی و تخصص��ی این 
جلس��ات و برنامه ه��ای این چنین��ی 
را باالت��ر ببریم ت��ا جوانان عالقه مند 
بتوانن��د از ای��ن دان��ش و تخص��ص 

استفاده کنند. 
پس از آن دکت��ر مصطفی آیتی، 
مدیرکل نظارت ب��ر ترانزیت گمرک 
ایران در جایگاه سخنران قرار گرفت 
و اظهار داشت: کارهای زیاد و انجام 
نشده فراوانی روی زمین مانده که از 
آنها غافل ش��ده ایم ولی اگر هر کدام 
ما )بخش ه��ا( در حد بضاعت و توان 

خودش فعال ش��ود، اتفاقات خوب و 
مثبتی رخ خواهد داد. 

آیتی گفت: متاس��فانه از گذشته 
ت��ا همی��ن چند س��ال قب��ل توجه 
چندانی به بحث ترانزیت نشده و در 
مورد  تصمیم گیری های کالن خیلی 
التفات واقع نش��ده و به حاشیه رفته 
است. وقتی از اهمیت ترانزیت غافل 
ش��ویم قطعا در آینده دچار مش��کل 
خواهیم شد. وی ادامه داد: وقتی در 
سیاست های کالن و باالدستی نظام 
از ترانزیت س��خن به می��ان می آید 
ب��ه راحتی نباید از کنار این مس��اله 
عبور کرد. اگر امروز هر کسی در هر 
جایگاهی که قرار دارد – چه دولتی 
باش��د یا خصوصی – ترانزیت را کم 
و کوچ��ک ببین��د یا خ��دای ناکرده 
سنگ اندازی کند، بزرگ ترین خیانت 
را به امنیت و منافع این جامعه کرده 
است. کش��وری که در سه دهه اخیر 
در بن بس��ت قرار داش��ته و امروز در 
چهارراه منطقه ق��رار گرفته اگر این 
اجحاف را در حقش بکنیم که از این 
مزیت بزرگ )ترانزیت( چشم پوش��ی 
کند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. 
مدی��رکل نظارت ب��ر ترانزیت در 

ادام��ه بی��ان داش��ت: انتظ��ار اینکه 
کار  )دولت��ی(  عموم��ی  بخ��ش  در 
خارق الع��اده و منحص��ر به فرد، رفع 
مش��کالت و گره های چندین ساله را 
داشته باشید، خیلی منطقی نیست. 
بولدوزر دول��ت به حرکت درنمی آید 
مگر با زور و قدرت بخش خصوصی. 
اگر ساختار دولتی و بروکراسی ما تا 
االن جواب نداده به کم تحرکی بخش 
فعالیت  برمی گردد چ��ون  خصوصی 
یکپارچه و منس��جم نداش��ته است 
چون مطالبه گری نمی کند و اگر هم 

بکند راهش را بلد نیست. 
آیت��ی اقدامات موازی، نبود منافع 
نداش��تن همکاری های  و  مش��ترک 
بلند مدت در ای��ن بخش را از موانع 
کم اقبالی ترانزیت کش��ور عنوان کرد 
و اظه��ار داش��ت: درد اول و آخ��ر 
ترانزیت در کشور ما کم کاری بخش 

خصوصی است. 
دکت��ر امی��ری هم ب��ا انتق��اد از 
تصمیم گیری ه��ای  و  ش��عارزدگی 
عجوالن��ه گف��ت: ت��ا س��ال ۱۳۹۳ 
کارگروه��ی تخصصی با توان اجرایی 
و اعتبار باال وجود داشت که خودش 
کار هماهنگی بین دستگاه ها، تعامل، 

پیگی��ری، رایزنی و... را انجام می داد. 
ام��ا دولت تدبیر و امید در یک اقدام 
ش��تابزده و بدون هیچ دلیل موجهی 
ای��ن کارگروه تخصص��ی و کارآمد را 
منح��ل کرد و االن تم��ام اقدامات و 
فعالیت های گذشته به حال خود رها 

شده است. 
در ادامه نشس��ت ضمن گفت وگو 
و  مش��کالت  مس��ایل،  م��ورد  در 
چالش ه��ای پیش رو، آم��ار و ارقام، 
فعل��ی حمل و نقل  تش��ریح وضعیت 
ریلی و ج��اده ای کش��ور، حمل بار، 
مصرف سوخت، هزینه ها، جابه جایی، 
ارزبری و ارزآوری، بهره وری، مدیریت 
حمل و نقل و...  ب��ه صورت تصویری 
ارائه شد که مورد بحث و تبادل نظر 

حاضران در جلسه قرار گرفت. 
در پایان با اش��اره به اینکه کشور 
در ش��رایط دش��واری ق��رار دارد و 
تحریم ه��ای بین المللی این وضعیت 
را پیچیده ت��ر و س��خت تر می کند بر 
ضرورت همه جانبه توسعه حمل و نقل 
با محوریت ترانزیت به منظور ارتباط 
با کش��ورهای منطقه و فرامنطقه ای 

مورد تایید و تاکید قرار گرفت. 

جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

جلس��ه مجام��ع عمومی ع��ادی و فوق الع��اده انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابس��ته 
روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ با حضور نمایندگان شرکت های 
حمل و نقل ریلی و خدمات وابس��ته در محل س��اختمان 

شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار گردید.
مطابق با دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
در ابتدا برگزار گردید، فرمت جدید اساس��نامه انجمن 
م��ورد تائید اکثریت اعضای حاضر ق��رار گرفت و مقرر 
شد تعداد اعضاء هیئت مدیره انجمن ۵ نفر باقی بماند و 
همچنین تمامی اعضاء اعم از باری، مسافری، فورواردر 
و خدمات وابس��ته از این پس دارای حقوق یکس��ان و 
برابر از نظر حق رأی و کاندید ش��دن جهت عضویت در 
هیئت مدیره انجمن و همچنین سایر حقوق مربوط به 

اعضا باشند.
همچنین پس از آن با توجه به اتمام دوره س��ه س��اله 
هیئت مدیره انجمن، مجمع عمومی عادی جهت انتخاب 
اعض��ا جدید هیئت مدی��ره انجمن ب��رای دوره هفتم، با 

مشارکت حداکثری شرکت های عضو انجمن برگزار گردید 
که نتایج انتخابات به شرح زیر اعالم می گردد:

۱- جناب آق��ای عباداله فروزش، مدیرعامل ش��رکت 
راه آهن حمل و نقل با ۳۲ رأی

۲- جناب آقای محمد رجبی، مدیرعامل شرکت رجاء 
با ۲۸ رأی

۳- جن��اب آقای س��ید علیرضا حس��ینی طباطبائی، 
مدیرعامل شرکت توسعه ریلی پارسیان با ۲۸ رأی

۴- جناب آقای فرهنگ طلوعی، مدیرعامل شرکت ریل 
پرداز سیر با ۲۸ رأی

۵- جناب آقای س��بحان نظری، مدیر عامل ش��رکت 
ترکیب حمل و نقل با ۲۵ رأی همچنین اسامی اعضاء علی 

البدل به شرح زیر می باشد:
۶- جناب آقای جواد صادقی مجد، مدیرعامل شرکت 

فوالد لجستیک با ۱۹ رأی
۷- جناب آقای مرتضی رجبی، مدیرعامل شرکت احیاء 

ریل ایرانیان با ۱۸ رأی
بدینوس��یله ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای 
اعضاء منتخب، از زحمات اعضاء سابق هیئت مدیره انجمن 

کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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