
 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3
حمل و نقل و ترانزیتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 :تاریخ برگزاری 90/9300 /90

 :شماره جلســه 3

 

 :جلسه رئیس آقای زمانیان :دبیر جلسه آقای خیاط ساعت شروع 90:39 :ساعت خاتمه 99:99

        

 

 :دستورکار جلسه

 ارائه گزارش در خصوص مرز دوغارون 

 یلکارائه گزارش در خصوص مرز م 

 

در تاریخ  99در سال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان حمل ونقل وترانزیت ونیسیکم نشست سومین

 .برگزار شداتاق بازرگانی  مرکزیدر محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیون با حضور  99/90/9999

 

 مشهداتاق  تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ انیزمان 

 لت  یدر متر  م ( هتا  شترکت  نیت ا یبترا )ورود موقتت   یناوگان افغان هیحذف سهم ایاستان به کاهش  یالملل نیحمل و نقل ب یها شرکت 

 . شد اهدحو ه منجر خو نیفعاالن ا یبرا یها و خسارات جد بیبه برو  آس میتصم نیا. معترض هستند

 کتاهش   یبترا استان سیستان و بلوچستتان   یو حمل و نقل جاده ا یاداره کل راهدار یگذشته ا  سو یرو ها یکه ط ینامه ا در رابطه با

 ستتند یها ن هیکاهش سهم نیشامل ا یخراسان یچه که مسلم است تنها شرکت هاآن  باید گفتابالغ شده بود،   ل یها در مر  م هیسهم

و  ستتان یحمتل و نقتل س   حمتل و نقتل بتین المللتی     اعتراض انجمن اتفاق نیا. ندوش بحث می نیفعال مشمول ا یشرکت ها یبلکه تمام

 .داشته است یدر پ زیبلوچستان را ن

 و  ستین یاصول اقدام نیکه ا میو عنوان کرد ابالغ نمودهربط  یذ نیخصوص به مسئول نیدر ا شرکت های استان را اعتراضای نامه  در

 زیت ن یخراستان روتو   یتانداربتا است   یخصوص مکاتبه ا نیدر هم. آسیب های جدی به جریان تجارت خارجی کشورمان وارد می آورد

 .ها اعتراض شده است هیصورت گرفته و به کاهش سهم

 باشد،  یاد منطقی و به واقعیت نزدی  نیست چرا که در آن  9300ماهه اول سال 6میه ناوگان، فعالیت چنانچه مالک کاهش یا حذف سه

مدت و همچنتین نوستانات شتدید     که منجر به توقف طوالنی) برهه موووع شیوع بیماری کرونا، کندی عملیات دستگاه ها در مر  میل 

و عدم ورود آن ها به ایران در با ه مذکور، باعث شد تا در مقطع مذکور شتاهد   و اعتصابات رانندگان افغانستانی( شد های حمل می کرایه

 .کاهش شدید فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی در مسیر میل  باشیم

   00درصد محموله های مسیر نیمرو  تغییر مسیر داده و ا  طریق دوغارون و میل 09به واسطه مباحث ذکر شده در همان مقطع، بیش ا 

 .   های دارای ناوگان فعال در مسیر میل  بود به افغانستان حمل شد که نتیجه آن کاهش آمار فعالیت شرکت

 959 یالت  999 یرو  تتا یو نها ستتند ین رانیت تعتداد در داختل ا   نیوجود دارد اما ا ی در این مسیرافغانستانهزار ناوگان  2 در حال حاور 

 ، بایددوداده نشمقتضی پاسخ  ندهیآ یرو ها یو اگر ط دیمکاتبات ما به تهران ارسال گرد تاینها .دنشو یخارج میا وارد و  رانیدستگاه به ا

 .داشته باشیم و ا  مجاری دیگر کار را پیگیری کنیمو بلوچستان  ستانیمشترک با انجمن حمل و نقل س یمکاتبه ا

 4 البته ناگفته نماند  م،یمواجه هست و نقل بین المللی و ترانزیتیسنگین ناوگان حمل   یماه است که در مر  دوغارون با مشکل تراف 5 یال

به  یتیترانز یدستگاه ها  یمسائل، توقف و تراف یبرخ لیبه دل بار نیاما ا مشکالت این مر  به قوت خود باقی هستنددر تمام طول سال 

 .هستندحادتر تر شده و چالش ها نیز  مراتب بیشتر و طوالنی
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  را  یساعت مطالعه انجام داده است و گزارش جتامع  299ا   شیماه سال گذشته در مر  دوغارون ب یو انجمن حمل و نقل ا  د ونیسیکم

ا  ستوی  و  به ریاست اتاق ایران ارائته نمتود  و گزارش حاصله را  است کرده ءمنطقه دوغارون احصا یدر رابطه با مشکالت و فرصت ها

ه ئلمس نیا زین یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یدر جلسه شورا نیهمچن. گزارش شدجمهور  سیمعاون اول رئایشان نیز موووع به 

 .مسائل و مشکالت مر  دوغارون هستند انیمرتبط در جر یدولت یها دستگاه یلذا تمام. در دستور کار قرار گرفت

  بتا کشتنده    یرانت یبه مر ش وارد شود و راننتده ا  یرانیا نیدستگاه ماش 99اجا ه داد تا رو انه  یشیرو  به طور آ ما 29ترکمنستان موقتا

حال ا  آن جتا کته شترکت هتا     . در دفتر وا رتخانه مطرح شد شیماه پ 3 یال 2موووع  نیالبته ا. کند و با گردد هیترکمن بارش را تخل

 .رفتیموووع را نخواهند پذ نیانیز راننده ها  پس ستند،ین ونیکام مال 

 در ادامته بته   له قطعا ئمس نیا میچرا که معتقد میکند اما ما مخالف هست دایپ شیبه دو ماه افزا مذکورطول دوره  پیشنهادی مطرح شد تا

 .آسیب های جدی وارد می کند یرانیخواهد شد و به ناوگان اتبدیل  هیرو

 

 مشهداتاق  تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ نایب ییعطا 

 ستا مان هتا و مشتکالت     یرو به بهبود است اما با توجه به عتدم همتاهنگ   رانیآن با ا تیترانز تیاست که ووع یافغانستان تنها کشور

 نیت ا  ا یالمللت  نیحمل و نقل بت  یو شرکت ها میبار در مر  مواجه هست یتوقف طوالن مچونه یمشکالتبا  ،افغانستان در مر  یرساختی 

 .شوند میرا متحمل  یاریبس یبابت خسارت ها

 میداشت دیبا د ل یا  مر  م یاستاندار یخراسان با هماهنگ بین المللی حمل و نقل یانجمن شرکت ها رهیمد اتیا  طرف ه شیده رو  پ  

 یرو  ا  برگتزار  99متاستفانه بتا گذشتت    : متذکر شد یخراسان روو یالملل نیحمل و نقل ب یشرکتها یانجمن صنف رهیمد تیاه عضو 

توافقات بتا کشتور افغانستتان هفتته      جینتا تا لذا مقرر شد. میشاهد نبود ل یمر  م ینظور روان سا به م ی راملموس جیجلسه، اثرات و نتا

 .اعالم شود و مشکالت موجود مرتفع گردد یجلسه ا یط ندهیآ

 259تنها  ،یاتاق و انجمن حمل و نقل به گمرکات و سا مان راهدار یالملل نیو حمل و  نقل ب تیترانز ونیسیکم اریرغم مکاتبات بس یعل 

 . است یهمچنان به قوت خود باق  یفترا نیمر  تردد کنند و ا نیتوانند ا  ا یم ونیکام 269 یال

 دایت پ شیافتزا  زیت صتادرات ن  نیبارها به سمت مر  دوغارون در حرکت هستند، عالوه بر ا نیا ردیپذ یبار نم ل یکه مر  منیبا توجه به ا 

 یمسائل شلوغ نیاست که ا افتهی شیدوغارون افزا تیدرصد ترانز 59افغانستان و  تیانزدرصد تر29براساس آمار  نیهمچن. کرده است

 .میدار یدستگاه خروج 539و در مقابل  یدستگاه ورود 059که در رو   یبه طور ،را در مر  دو چندان کرده است  یترافو 

 

 نیزم ارانیشرکت ستاره  تیریمد ،یمحمد ضیف 

  گذاشته است، آنچه که مستلم استت فقتدان     یالملل نیو حمل و نقل ب تیبر حو ه صادرات، ترانز یمنف راتیتاث یمتاسفانه مشکالت مر

ای، بترای آن چتاره ای    می شود باید به منظور پرهیز ا  عملکردهتای جزیتره   دهیمشکالت و مسائل عد جادیسبب ا یواحد مر  تیریمد

 . اندیشیده شود

 حجم  نیهمچن ،میرو  باش 2رو  به  92شاهد کاهش توقف ها ا   یبه صورت مقطع میتوانست ل یمستقر در مر  م یسا مان ها یبا همکار

 .است افتهی لیدستگاه تقل 59دستگاه متوقف شده در مر  به  699
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  خراسان رضوی  صادرکنندگان هیاتحاد رهیمد أتیعضو ه ردل،یش 

  یو مقتررات ستبب ستردرگم    نیتعدد قتوان  و میمواجه هست یاریبس یدر مر  سرخس با کشور ترکمنستان با چالش ها نکهیا با توجه به 

 یارحو ه کم کت  نیدارد که متاسفانه در ا متیدالر ق 9999هر واگن حداقل : کرد حیشده است، تصر یالملل نیحمل و نقل ب یشرکت ها

ال م  یریت گیپتا شود  یلذا تقاوا م وپیدا کند  شیافزا زیدالر ن 2999 یال 9599واگن به  متیکه ق ستین دیبع چیه. صورت گرفته است

 .با مشکالت فراوان همراه استواگن  نیتام تیچرا که ووع رد،یگبانجام ... و  یاستاندار ران،یا یاتاق با رگان قیا  طر

 

 تات یتوسعه ترابرشرکت حمل و نقل  رعاملیداود سپهر، مد 

 یشتورا  ،یقبول کند، اتاق با رگان یتیترانز یخود را در خصوص مشکالت شرکت ها تیمسئول یتا حدود دیبا یاسالم یراه آهن جمهور 

، کنتد  افتت یحمل در هیطور باشد که راه آهن تنها کرا نیا دینبا. راه آهن گوشزد کنندشرکت ها را به  تیمسئول نیا دیبا... گفت و گو و 

حمل و نقل  یا  خواب واگن را شرکت ها یناش یاما خسارت ها نماید نیز ارائه یخدمات مطلوببلکه باید مابه ا ای هزینه های دریافتی، 

 .متحمل شوند دیبا یالملل نیب

 

 تیفعال حوزه ترانز ،یجیاله یرضا سلطان  

 را ا  متر  و ختاک    تیت ترانز دیت با ستت ینفراهم  هیو روس انهیم یایبه آس یدسترس امکان را بسته و ریدر حال حاور که ترکمنستان مس

 .نشدحاصل  یا جهیاما نت میاقدام را انجام داد نیهر چند که ما ا. میافغانستان حفظ کن

  دولت ترکمنستان  گرید انیکند، به ب یواگذار م یخود را به بخش خصوص یتمام واگن ها یهفته آت یترکمنستان طال م به ذکر است که

 .این رویه می تواند هزینه ها را به شکل دیگری افزایش دهد. ندارد نواگ یو واگذار ریدر حمل، س یدخالت گرید
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