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 دستورکار جلسه: 

 معرفی ظرفیت ها، زیر ساخت ها و تسهیالت بندر چابهار به فعالین اقتصادي استان 

هاي  جلسه   کمیسیون  ترانزیت  ،تجارتمشترك  و  ونقل  آبو    صنعت،  حمل  و  و    اتاق  کشاورزي  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
مدعوین از   حضوربا  در محل ساختمان مرکزي اتاق بازرگانی و    01/11/1399شنبه مورخ    چهارخراسان رضوي روز    کشاورزي 

 کمیسیون هاي مذکور برگزار گردید.  منتخب اعضايو  اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان
 
 معاون امور اقتصادي و بندري اداره کل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان  شهدادي 

حوزه   • و کشورهاي  افغانستان  اتصال  و  ترانزیت  رویکرد  دو  با  چابهار  بندر  هم  CISدر  مستقل  به   (کشورهاي  دریا  از طریق  سود) 
جنوب   و  هاي شرقی  استان  براي  واردات  و  بحث صادرات  نیز  و  جهانی  گذاري بازارهاي  سرمایه  گرفته  شرق کشور،  هایی صورت 

 است.
هکتار استحصال از دریا براي این   203چابهار تنها بندر ایران است که در حاشیه اقیانوس قرار دارد و داراي موقعیتی ویژه است.   •

د کشتی به این بندر  متر اسکله سازي نیز صورت گرفته است و به همین واسطه، هیچ محدودیتی براي ورو  1700بندر انجام شده و  
 وجود ندارد. در تمام طول سال امکان تخلیه و بارگیري کاال در چابهار وجود دارد. 

هزار میلیارد 2میلیون دالر سرمایه گذاري براي توسعه زیرساخت ها در این بندر صورت گرفته است و حدود  350تاکنون حدود   •
 حریق و... توسط بخش خصوصی اجرا گردید. تومان پروژه هاي عمرانی مثل تاسیسات زیربنایی و اطفاء

نیز  • این شرکت  دارد.  فعالیت  این حوزه  در  هندي  و شرکتی  می شود  مدیریت  خارجی  اپراتور  توسط  که  است  بندري  تنها  چابهار 
می  استفاده  آن  از  و  کرده  منتقل  آنجا  به  را  براي  تجهیزاتی  ملی  توسعه  از محل صندوق  اعتبار  تامین  براي  افزایش کند. همچنین، 

 ریزي صورت گرفته است. تجهیزات برنامه 
هزار تن 100خراسان رضوي و به ویژه منطقه خواف ظرفیت هاي زیادي براي صادرات مواد معدنی دارد و کشتی هاي ما با ظرفیت   •

ارگیري مواد هیچ محدودیتی براي بارگیري این محصوالت ندارد و جرثقیل ها و تجهیزات جانبی نیز ظرفیت بزرگی براي تخلیه و ب
از پرداخت هزینه هاي  انبارداري مواد معدنی تا سه ماه در بندر چابهار مشمول معافیت  اینکه  معدنی به شمار می آید. نکته مهم 

 هایی است که در شرق کشور وجود دارد.انبارداري خواهد بود و بخشی از این تخفیف ها به خاطر ظرفیت 

میلیون تن واردات کاالهاي اساسی به کشور صورت می گیرد که 25دارند و ساالنه    درصد جمعیت کشور در پهنه شرقی سکونت20 •
درصد از این میزان سهم استانهاي شرقی کشور می باشد و بندر چابهار در راستاي تامین این کاالها میتواند بسیار اثرگذار واقع   20

ی کشور فراهم نیست و چابهار، ظرفیت بزرگی براي واردات شود. تجهیزاتی که در این بندر وجود دارد، در هیچ یک از بنادر جنوب
 هزار تن غالت از طریق این بندر تخلیه و بارگیري شده است. 600غالت به کشور محسوب می شود. در سال جاري یک میلیون و 

ت خوبی به شمار تن کانتینر یخچالی در این بندر وجود دارد که براي محصوالت باغی خراسان رضوي ظرفی  40قابلیت نگهداري   •
 آید.می 

محدودیت • چابهار،  بندر  در  هندي  شرکت  حضور  با  و  دارد  هندوستان  کشور  بنادر غرب  با  نزدیکی  بسیار  فاصله  چابهار  هاي بندر 
شود و کمتري در چابهار براي مراوده با بنادر هندي ایجاد می شود. عمده کاالهاي صادراتی از این بندر به غرب هندوستان ارسال می
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است.  از پذیر  امکان  آسیا  شرقی  جنوب  به  ترانشیپ  براي آنجا  خوبی  ظرفیت  بیشتر  انتقال  سرعت  و  کمتر  هزینه  با  مسیر  این 

 دالر کاهش داده است.   1500به  3000آید و هزینه کانتینري را از جایی کاال به شمار می جابه

طی دو سال گذشته دولت هند    باید گفتبه توافق روساي جمهور هند و افغانستان و ایران براي ترانزیت کاال از طریق بندر    باتوجه •
هزار تن کاالي ترانزیتی گندم از طریق بندر چابهار کرده و با انتقال به مرز میلک و ماهیرود، این کاالها به 200اقدام به ارسال حدود  

 ته است. افغانستان انتقال یاف
درصد هزینه هاي انبارداري در این بندر نسبت به سایر بنادر کشور داراي تخفیف است. همچنین هزینه تخلیه و بارگیري براي 75 •

براي  و  دارد  وجود  انبارداري  هزینه  معافیت  ماه  سه  معدنی  هاي  ظرفیت  در  شود.  نمی  دریافت  بندر  این  در  کشورمان  کاالهاي 
رصد نسبت به سایر بنادر تخفیف قائل می شویم و عالوه بر تخفیفات تخلیه و بارگیري، تخفیفاتی براي د  30کاالهاي ترانزیتی هم  

سرمایه گذاري ها نیز وجود دارد. زیربناها و اسکله در این بندر ایجاد شده و فرصت خوبی براي سرمایه گذاري در زمینه لجستیک 
وجود دارد. ما در چابهار زمینی با هزینه بسیار پایین تحت عنوان اجاره ثابت و مثل ساخت انبار و کارخانه هاي فراوري و بسته بندي  

 مبلغی براي اجاره متغیر در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهیم. 
درصد در عملیات هندلینگ کاال تخفیف  40هند هم تخفیفاتی براي کاالهایی که از بندر چابهار وارد این کشور می شود، قائل است و  •

درصد    40گردد. عالوه بر هزینه هاي کاال، هزینه هاي کشتی مثل پهلوگیري و توقف کنار اسکله و... در این کشور مشمول  ال می اعم
تخفیف هستند که این امر، هزینه انتقال کاال از طریق دریا را کاهش می دهد. با این تفاسیر، ظرفیت خوبی براي سرمایه گذاري وجود 

 سان رضوي در این زمینه دعوت می کنیم.دارد و از شرکت هاي خرا

میلیون تن رسیده  8.5میلیون تن کاال در طول سال بود و در حال حاضر نیز به  2.5بندر  قبل از افتتاح فاز اول طرح توسعه، ظرفیت   •
استفاده میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیري کاال صورت گرفته و در تالش هستیم که از همین ظرفیت موجود    3.5است پارسال  

میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیري 130هزار تن کاال برسیم. کل بنادر کشور  200میلیون و  4شود. امسال پیش بینی می شود که تا  
 درصد آن را شامل می شود.  5انجام می دهند که چابهار حدود  

ات در طول سال را دارند. اگر کاالهاي وارداتی میلیون دالري وارد700نکته اینکه بندر چابهار منطقه آزاد است و مناطق آزاد سهمیه   •
از طریق این بندر وارد شود، غیر از تخفیفات ما، در عوارض گمرکی هم مشمول تخفیف می شوند. همچنین هزینه هاي مابه التفاوت 

ه هاي متقابل درصد تخفیف هستند و در هزین30سوخت براي کاالهایی که از بندر چابهار به مرز میلک صادر می شوند، مشمول  
درصد تخفیف براي شرکت هاي حمل و نقلی که کاالي ترانزیتی را از طریق مرز میلک به نیمروز افغانستان انتقال می 25ارزي هم  

 دهند، اعمال می کنیم. 
  محمدزاده، مسئول بازاریابی اداره بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان 

کاال   • براي  را  تخفیفاتی  آزاد  منطقه  ها سازمان  آن  ورودي  حقوق  که  کاالهایی  درباره  کند؛  می  اعمال  چابهار  بندر  در  وارداتی  هاي 
درصد از این مبلغ به صاحب کاال بازگردانده می شود. همچنین، تخفیفی بابت قرار داشتن چابهار در زمره  5درصد است، حدود  19

درصد تخفیف مربوط به مناطق محروم   5.5داشته، از  درصد حقوق پایه  26شود؛ به طور مثال، کاالیی که  مناطق محروم اعمال می 
 برخوردار می شود. 

 عیاري، مدیرعامل شرکت کشتیرانی لین مکران  اهللا 

نبود بار کانتینري، مشکل عمده ما در این بندر است. شرکت ما و دیگر شرکت هاي خصوصی آماده همکاري در این بندر هستند اما   •
شرط کار، وجود بار براي واردات و صادرات و ترانزیت است. متاسفانه این زنجیره کامل نمی شود و دلیل آن این است که به مقدار 
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بار صادراتی وجود ندارد تا کانتینرها در برگشت، خالی نباشند. موضوع دیگري که دولت باید درباره آن کافی بار وارداتی به نسبت  

تدبیري بیاندیشد، این است که بارهایی که به سمت چابهار می آید، باید براي تجار ارزش افزوده خوبی به همراه داشته باشد تا از 
 صرفه اقتصادي برخوردار باشد. 

باید در فعالیت بندر چابهار هدف   باید براي توسعه • ارسال شود،  از چابهار  قرار است کاالي صادراتی  اگر  انجام پذیرد؛  گذاري الزم 
قبال آن، واردات هم داشته باشیم. همچنین چنانچه مقرر شود تا بستر ترانزیت فراهم آید، باید تخفیفاتی اعمال گردد تا هزینه هاي 

 با بندرعباس شود.  ترانزیت کاال از این بندر هم پایه 

کشتیرانی و بخش حمل و نقل می توانند با تعامل با یکدیگر هزینه هاي ترانزیت کاال را سرشکن کنند. ما سرویس مستقیم از همه جا   •
به ویژه شرق آسیا داریم و می توانیم سرویس مستقیم از چین و بندر جبل علی (در امارات متحده عربی) داشته باشیم. قول می دهیم 

 قیمت بهتري بارها را از چابهار حمل کنیم و شرط آن این است که کاالها هم وارداتی و هم صادراتی باشد.  با
  زمانیان یزدي، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد 

ضوع مهمی است در حوزه ترانزیت مشکلی اساسی وجود دارد؛ بحث ماندگاري کاالها در چابهار به دلیل کمبود ناوگان حمل و نقل مو •
دموراژ   براي  آیا  که  است  این  سوال  همچنین  ندارند.  بندر  این  در  فعالیت  به  تمایلی  برگردند،  خالی  باید  اینکه  خاطر  به  ناوگان  و 

 گیرد؟کانتینرها تخفیفی در چابهار صورت می 

ز توقف هاي طوالنی دارند و تسهیالتی ها در این مرمشکل امروز ما در بحث ترانزیت کاال به افغانستان، در مرز میلک است؛ کامیون •
 هم براي رفع مشکل داده نمی شود. 

 امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد 

با وجود اهمیتی که چابهار براي اقتصاد ما دارد و می توانست به عنوان گزینه جایگزینی براي بندرعباس تعریف شود اما همچنان   •
ها و شعارها و تحرکاتی که انجام گرفته است، آهنگ رغم تمام صحبت این زمینه فراهم نشده تا جایگاه خود را به دست آورد و علی

تا    30ر در قیاس با سایر بنادر دنیا بسیار ضعیف بوده است. در حالی که می توانستیم ظرفیت چابهار را که  رشد و توسعه بندر چابها
 درصد بندرعباس است، توسعه دهیم اما این اتفاق محقق نشده است.   40

ترانزیت کاال قرار بگیرد و   باید اذعان کنیم که این بندر آنچنان که باید نتوانسته به عنوان یک حلقه در زنجیره واردات، صادرات و •
 . ماست  المللی بین تعامالت از متاثر مسائل  این از بخشی  به مسیرهاي مهم تجاري ما بپیوندد.

از کمپانی • اکنون برخی  از طرفی، حدود  هم  بار به چابهار نیستند.  ارسال   4تا    3هاي هندي به دلیل برخی محدودیت ها حاضر به 
افغانستان ترانزیت می شود اما نکته این است که مبدا و مقصد کاال در کرایه این بارها نقش بازي می کند. ما به میلیون تن کاال به  

عنوان فعاالن حوزه حمل و نقل، کاهشی در هزینه ها نمی بینیم و معتقدیم که سازمان بنادر و کشتیرانی آن اهمیت الزم را براي بندر  
 چابهار قائل نشد. 

  ،مشهد رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی غالمعلی رخصت 

هر ظرفیتی که بخواهد ایجاد و در ادامه رونقی بگیرید، باید از حمایت دولت بهره مند شود و بدان سوبسیدي تخصیص یابد تا انگیزه   •
هاي حمل و شرکت سازي الزم براي بخش خصوصی صورت بگیرد. دولت ما هم باید در این زمینه ورود کند و خدمات بیشتري به  

 نقلی جهت استفاده از ظرفیت بندر چابهار بدهد. 

قطعا مقوله توجیه اقتصادي جهت استفاده از یک بندر براي فعاالن اقتصادي مهم است و نمی توان براي رونق گرفتن یک ظرفیت، به  •
حال سبقت گرفتن از ما هستند.  شرکت هاي بخش خصوصی فشار وارد کرد تا متحمل هزینه هاي اضافه شوند. کشورهاي منطقه در  
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به جاي آنکه از بخش خصوصی همراهی بخواهید، این دولت است که باید انگیزه سازي کند و مشوق ایجاد نماید. اگر دولت ورود 

 نکند، به نتیجه الزم نمی رسیم. 
   قندچی، عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی 

با این بندر به لحاظ اداري و کاري، سابقه دیرینه و قرابت خوبی داریم اما    مجموعه هاي استان خراسان متوجه چابهار بوده اند و ما •
چابهار موضوعات مختلفی دارد؛ بخشی از این موضوعات مربوط به امکانات شهري و الحاق شهر به منطقه آزاد است که باید به آن 

 توجه شود. 

سود صادرات است. انبارداري در چابهار بسیار مهم بوده و    درصد تخفیفی که براي حمل کاالها در این بندر اعمال می شود، در25 •
همیشه درگیري پیدا و پنهانی با گمرك در این زمینه وجود دارد. از طرفی، هزینه هاي حمل و نقل به این بندر آنقدر زیاد است که 

چابهار براي سرمایه گذاران خارج تخفیفات را پوشش می دهد و در نتیجه هزینه ها براي حمل و نقل کنندگان بار باالست. وضعیت  
 ها انگیزه هاي الزم ایجاد شود. از این استان همواره مطلوب نبوده و الزم است با فراهم کردن امکانات و زیرساخت 

  کرباسی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

ت؟ مسئله دیگر اینکه تراز تجاري بندر  آیا مقایسه اي صورت گرفته که هزینه ترخیص کاال از بندر چابهار با بندرعباس چقدر اس  •
این بندر چقدر است؟ همچنین در ترخیص و حمل و نقل کاال، زمان و سرعت  از  ترانزیت  چابهار و مجموع واردات و صادرات و 

 بسیار مهم می باشد و مقایسه این موضوع با دیگر بنادر باید صورت بگیرد. 
هاي محلی و ملی تسهیل این مسیر را مدنظر قرار ، باید مجموعه اي از سازمانبراي تکمیل زنجیره در حمل و نقل و ترخیص کاال •

 دهند.
  خزاعی، رئیس شعبه مشهد شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی 

شرکت هاي حمل و نقل باید در این مسیر فعالیت داشته باشند تا ظرفیت هاي این بندر در مسیر تعالی قرار بگیرد؛ در غیر این   •
صورت در چند سال آینده ترانزیت نخواهیم داشت. ما از طرف کشتیرانی، سعی میکنیم مشکالت موجود را تا حد ممکن برطرف  

رقبایی   به  توجه  با  مسیر  این  شاهد  کنیم.  براي آن  خوبی  آینده  زیرا  شود  انتخاب  اقتصادي  فعاالن  و  تجار  از سوي  باید  داریم  که 
این مسیر،  انتخاب  استقبال بخش خصوصی براي  این بندر است. ما هم در صورت  انتخاب کردن  اتفاق در گرو  این  خواهیم بود و 

 حاضر به همکاري و اضافه کردن خط جدید کشتیرانی هستیم. 
 امل اتحادیه کارخانجات خوراك دام خراسان رضوي کافی، مدیرع 

تن نهاده از مرز   700الی    600سال پیش ما حداقل    4درصد نهاده هاي دامی از خارج از کشور تامین می شود و تا    80بیش از   •
رغیب به واردات سرخس وارد می کردیم اما این مقدار تقریبا به صفر رسیده است؛ زیرا مدیران گمرك امیرآباد، واردکنندگان را ت

درصد نهاده هاي دامی را ترخیص می کند. در واقع، دست و پاگیر  50نهاده از این بندر کرده اند و هم اکنون بندر امیرآباد بیش از  
خواهید بندر چابهار را توسعه نبودن بروکراسی در این بندر، اشتیاق واردکنندگان را افزایش می دهد. تقاضاي ما این است که اگر می 

 هاي حمل و نقلی ایجاد کنید. هایی براي واردکننده و شرکت هید، مزیتد

تا وقتی که واردکننده و شرکت حمل و نقلی تشویق نشوند، نمی توان امیدي به افزایش ورود آن ها به این بندر داشت. کرایه حمل  •
سوال اینجاست که در بندر چابهار براي کرایه   تومان است؛ اما   750تا    700نهاده هاي دامی از بندرعباس و بندر امام(ره)، کیلویی  

میلیون تن نهاده دامی براي خراسان رضوي وارد می شود که ظرفیت بسیار  2.5تا    2حمل چه تدابیري اندیشیده شده است؟ حداقل  
واردات این نهاده ها    توان از ظرفیت بندر چابهار برايبزرگی به شمار می آید و اگر انگیزه الزم براي واردکنندگان فراهم شود، می

 سال پیش، در زمینه ورود نهاده فعالیت چندانی نداشت اما امروز به باالترین حد خود رسیده است.   5استفاده کرد. بندر امیرآباد تا 
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  معاون امور اقتصادي و بندري اداره کل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان شهدادي 

ناوگان ایرانی و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود هستیم و پیگیر تخفیف کل هزینه هاي مرزي ما به جد به دنبال کاهش هزینه هاي   •
براي ناوگان ایرانی هستیم و اگر پل دوم بر روي رودخانه در مرز میلک ایجاد شود، بهتر میتوان هزینه هاي ترانزیت کاال از مسیر 

 چابهار را کاهش داد. 
در حال حاضر هم بندر شهید بهشتی و شهید کالنتري و هم   باید عرض کنم کهبهار به شهر  در پاسخ به موضوع لزوم الحاق بندر چا •

 ساعته ورود و خروج کاال از چابهار صورت میگیرد. 24شهر به بندر چابهار الحاق شده است و به طور 
  محمدزاده، مسئول بازاریابی اداره کل بنادر سیستان و بلوچستان 

تخفیفات زیادي در این بندر براي کاهش هزینه تمام شده کاالهاي وارداتی صورت گرفته است. ما تمام هزینه هاي دریایی، بندري و   •
میلیون تومان باالتر از بنادر دیگر    2حمل و نقل جاده اي چابهار با بندرعباس را مقایسه نمودیم و هزینه هاي حمل و نقل جاده اي را 

 با این محاسبات باز هم بندر چابهار هزینه هاي کمتري نسبت به دیگر بنادر دارد. درنظر گرفتیم و 

از   • ارز در محاسبات گمرکی  نرخ  قرار است  چابهار   7000به    4200همچنین  بندر  براي  موقعیت خوبی  این  و  یابد  افزایش  تومان 
براي تجار به صرفه تر خواهد بود. در مجموع اینکه  هاي ما با بندرعباس بیشتر خواهد شد و بندرچابهار  خواهد بود و اختالف قیمت 

 مسیر کاالهاي وارداتی از بندر چابهار باشد، به نفع تجار خواهد بود.
 شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزي و آب اتاق مشهد 

شناسی الزم درباره    پیشنهادم این است که با مسئولیت کمیسیون حمل و نقل اتاق خراسان، کارگروهی تشکیل شود تا ابتدا آسیب  •
هزینه هاي ترانزیت کاال از مسیر چابهار صورت بگیرد، در غیر این صورت به هدف مربوطه در خصوص توسعه مسیر چابهار براي 

 تجارت دست نخواهیم یافت. 

این بندر داشته باشد. ه • تاثیر مهمی در کارایی  میتواند  یا کشورهاي دیگر  با هند  ایران  مچنین توجه به تهاتر محصوالت کشاورزي 
بازاریابی باید در دستورکار قرار گیرد. ممکن است خدمات خوبی در این بندر ارائه شود اما نقاط ضعفی که وجود دارد، بعضا باعث 

 عدم گرایش تجار و فعاالن حمل و نقلی به چابهار می شود. 
ي به شمار می آید و بندر چابهار می تواند با موضوع کانتینرهاي یخچالی یکی از مشکالت کشور ما در صادرات محصوالت کشاورز  •

و   ها  زیرساخت  توسعه  در  دولتی  هاي  دستگاه  عملکرد  همچنین،  باشد.  داشته  بار  حجم  افزایش  زمینه،  این  در  ظرفیتش  معرفی 
 تخفیفات در این بندر، می تواند در افزایش استفاده از این مسیر اثرگذار باشد. 

 
 مصوبات: 
 تو به  عنایت  بلوچستان  ضبا  و  سیستان  دریانوردي  و  بنادر  کل  اداره  محترم  نمایندگان  توسط  شده  ارائه  و  یحات  ظرفیتها  پیرامون 

چابهار  زیرساختهاي   استان،  بندر  اقتصادي  فعالین  توسط  مطروحه  موارد  به  نظر  گردید  و  نقلمقرر  و  حمل  ترانز  کمیسیون  اتاق  و  یت 
ر خراسان  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  اقتصادي  کارگروهی  ضوي بازرگانی،  فعالین  حضور  اتاق   با  کمیسیونهاي  توسط  شده    و  معرفی 

و رفع مشکالت پیش   همکاري فیمابین مشترك   هم اندیشی و  جهت  اداره کل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان  نمایندگان محترم
 . تشکیل شودچابهار  رجهت استفاده از ظرفیتهاي بندروي فعالین  
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