
 

 
 

 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 5
حمل و نقل و ترانزیتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1399/مرداد /27

 شماره جلســه: 2

 

 رئیس جلسه: آقای زمانیان دبیر جلسه: آقای خیاط ساعت شروع 17:30 ساعت خاتمه: 19:00

        

 

 دستورکار جلسه:

 یداخل یدر خصوص بارنامه ها یتو ترانز یجاده ا یتهارائه گزارش کم 

 یالملل ینحمل و نقل ب یشرکت ها یسنامه تاس ییندر خصوص آ یسیونکم ینظرات اعضا ارائه  

 سازمان صمت )رفتار ترکمنستان در یتجارت خارج یشپا یتهصورتجلسه کم 6در خصوص بند  یسیونکم ینظر اعضا اعالم 

 مستقر در مرز( یطبق اعالم دستگاه ها-و ترک یرانیا یها یونخصوص کام

 

اریخ تدر  99ل در سا یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان حمل ونقل وترانزیت ونیسیکم نشست دومین

 .برگزار شداتاق بازرگانی  2شماره در محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیون با حضور  27/05/1399

 

 اتاق مشهد،رئیس کمیسیون حمل ونقل وترانزیت احمد زمانیان 

ی گفتگوی وراشبه  موضوع را ،بحرانی که به واسطه شیوع کرونا گریبانگیر فعاالن این بخش شده است  گشایی ازبه منظور پیگیری و گره -

 دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارجاع دادیم.

دیده از کرونا اضافه شد و عالوه بر آن، از بخش دولتی های آسیبونقل بین الملل نیز به رستهخوشبختانه در آن جلسه، بخش حمل -

 ونقل تحمیل شده است، تخفیفی اعمالهای حملرها که در این دوران به شرکتهای انبارداری و کانتینخواسته شد تا در رابطه با هزینه

گانی یق اتاق بازرای را خطاب به معاون اول رئیس جمهور مرقوم کرد که از طرکند. در نهایت به استناد مصوبات این جلسه، استاندار نامه

 پیگیر آن هستیم.

ه مرزهای کشور از فعال هستند. با شیوع کرونا عمدهزار اشتغال مستقیم در استان 3شرکت حمل و نقل بین المللی با ظرفیت  250وجود  -

ر مرز سوی همسایگان بسته شد و مسیر ترانزیت متوقف گردید. همین امر خسارات جدی به این شرکت ها وارد کرد. مشکالت د

 ترکمنستان فراوان بود و همچنان نیز با چالش هایی در این بخش مواجهیم.

ی ا نیز ویزاهمل و نقلی ما در حوزه آسیای میانه فعالیت می کنند و برخی رانندگان آن درصد شرکت های ح 40در حال حاضر حدود  -

 تردد خود را دریافت کرده اند اما به سد ممانعت های این کشور همسایه برخورد کرده ایم.

د تا هزینه اب شومی نیز مجاز دولت می خواهیم تا در هزینه های انبارداری نیز مساعدت هایی به عمل آورد و کشتیرانی جمهوری اسال -

ده به آن ات واردموراژی را که روز به روز اخذ می کند، کاهش دهد. بقای شرکت های حمل و نقل بین المللی در گرو دیده شدن خسار

 هاست.

 ین المللیبهای حمل و نقل نامه تاسیس شرکتبررسی آیین

 

 ن حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهدزمانیان، رئیس کمیسیو 

کارگروهی متشکل از ده نفر از نمایندگان کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد و انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان  -

نامه تشکیل شد و فصل اول آن که شامل تعاریف مرتبط با این بحث است، با اضافه شدن دو رضوی و ایران به منظور بررسی این آیین
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های حمل و نقل است که همچنان در دست اما فصل دوم آن که شامل قوانین مهم و حساسی برای شرکتمبحث جدید به تصویب رسید  

 بررسی می باشد.

نفر از نمایندگان دستگاه های دولتی  4شود(، تبدیل می 9نامه جدید به کمیسیون ماده نامه فعلی )که در آیینآیین 10در کمیسیون ماده  -

یسیون نامه جدید، کمیینی، اعضای آن را تشکیل می دهند و تصمیم گیرنده امور به شمار می آیند اما در آو یک نفر نماینده اتاق بازرگان

اینده ، نمکنماینده گمر متشکل از سه نفر از نمایندگان دستگاه های دولتی، نماینده شورای عالی ترابری کشور، نماینده سازمان راهداری،

 ه است.اتاق بازرگانی و نماینده انجمن مربوط

ت خود را نامه در حال بررسی و تدوین است و به همین جهت از اعضا درخواست می کنیم تا نظراسایر موارد مربوط به فصل دوم آیین -

 در این رابطه با ما در میان بگذارند.

 

 ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی 

های حمل و نقل را به سمت خروج از رویکردهای سنتی هدایت کنیم و توامان بستری فراهم نامه شرکتمدد این آیین تالش داریم تا به -

 شود تا زمام امور به دست موسپیدان این حوزه و افرادی که در آن تخصص دارند، واگذار شود.

 ارتقای این و سوی ا مغتنم بدانیم و اصالح گری را سمتبازنگری در این ساختار، مجالی برای اصالح نقایص فراهم آورده و باید آن ر -

 ساختار، هدایت کنیم.

ره، مدرک نامه به مواردی همچون سهامی عام یا خاص و یا مسئولیت محدود بودن، میزان سابقه اجرایی اعضای هیئت مدیدر این آیین -

ها و انجام مصاحبه از اعضای هیئت مدیره ا و انجمنهمعرفی شده توسط سازمان ساعت از دروس 120ها، گذراندن حداقل تحصیلی آن

 است. در کنار آزمون نیز اشاره شده و تمامی این موارد، در جهت غنا بخشیدن به رویه مذکور و ارتقای نتایج کار بوده

 

 مدیرعامل شرکت دور آسیا یگانه دی خواجوی 

این مرحله  : درباید گفت هانامه مخالفت انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان با موضوع صدور پروانه فعالیت توسط انجمن در خصوص  -

ه ها که در صورت بروز خطا، خواستار لغو پروانهای حمل و نقل مشخص شود و اگر هرکدام از سازمانباید متولی واحد در رابطه با شرکت

 د، این امر را از سازمان مطلوب آن شرکت بخواهند.یک شرکت حمل و نقل باشن

 ها به شمار می آید.وده و گلوگاهی برای تخلف بسیاری از آنها، فسادزا بصدور پروانه توسط انجمن -

د ر، مطالب مون نامهدر جلسه کارگروه بررسی این آیی ،د در پاسخ به این نکتهزمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشه -

ها در چهارچوب به تخلفات مربوط به فعالیت شرکت 9مطالبه بخش خصوصی، بیان و این گونه پاسخ داده شد که کمیسیون ماده 

تواند ورود کند ولیکن نماینده گمرک در بین اعضای نامه نمیپردازد و در رابطه با سایر تخلفات همانند مباحث کمرگی، آییننامه میآیین

 سال نیز پیشنهاد شده است. 5به  3نامه، تغییر مدت زمان پروانه از رد. در این آیینکمیسسیون حضور دا

 

 دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد علی خیاط ، 

ین بند، به ا: در بایدگفتصورتجلسه کمیته پایش تجارت خارجی زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،  6به بند  باتوجه -

د شرجه درخواست های ایرانی و ترک، مستقر در مرز این کشور اشاره شده و از نماینده امور خارفتار دوگانه ترکمنستان نسبت به کامیون

 ر اقدامات الزم را به عمل آورده و پیگیر موضوع شود.تا برای بررسی صحت این ام
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وز دور مجهمچنین در نامه دیگری که توسط مهندس کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد، موضوع کمبود واگن های تجاری و درخواست ص - 

های اگنپذیرش و اجاره واگن از کشورهای همجوار توسط صادرکنندگان مطرح و به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شده است. عدم

، از داشته ایرانی و روسی توسط ترکمنستان که خود کاهش صادرات محصوالت جمهوری اسالمی ایران به کشورهای همجوار را در پی

 جمله مطالب مورد اشاره در این نامه مرجوعی بوده است. 

  
  حسن آریافر، مدیرعامل شرکت حمل و نقل پارت ترابر خراسان 

 نستان اجازه تردد ندارد و این امر تنها مربوط به کشور ایران نیست.مل ترکهیچ کامیونی در داخ -

 

 ،مدیرعامل شرکت توسعه ترابری تات رئیس هیات مدیره وداوود سپهرفر 

گه داشته نها پشت مرزها در تمام این چند ماه که واگن هست وراه آهن یکی از نهادهای همراه با بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا  -

ای از ما بابت توقف دریافت نکرد در حالیکه بخش های دولتی دیگر در حوزه های مختلف، آهن جمهوری اسالمی هیچ هزینهشدند، راه

 هزینه های گزافی را به فعاالن اقتصادی تحمیل نمودند.

 

  ،یگانه دیمدیرعامل شرکت دور آسیا خواجوی 

ران دارای شود. ای تمهیدات دیگری همچون تعیین مسیر جایگزین و یا راه حل سیاسی جدید اندیشیدهباید در رابطه با رفتار ترکنستان  -

د کرده که ا ایجارمزیت های ارزشمندی در مسیرهای ترانزیتی خود است اما همسایه ما ترکامنستان، در این سال ها به دفعات موانعی 

  نگیز بوده اند و مسیر توسعه ظرفیت های ترانزیتی کشورمان را با دشواری مواجه نموده اند.چالش برا

ناسب، مهای حمل و نقل بین الملل خراسان، خود یک پایه اساس در حوزه حمل و نقل به شمار می آید و در زمان انجمن صنفی شرکت -

ی موثر و ریم این انجمن از تمامی ظرفیت های خود برای رایزنست داگذاری در این بخش است. به همین استناد درخواقادر به سیاست

 توامان هدایتگری تشکل ها و اعضا بهره بگیرد.

 

 عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانیت اتاق مشهد 

یرساخت قدان زامنیت و فعمدتا از بحث جایگزینی مسیر افغانستان به جای ترکمنستان سخن گفته می شود اما این کشور به علت عدم  -

 های بیمه ای، فعال برای این نوع برنامه ریزی مناسب نیست.

ور ایران و دو کش از سوی دیگر، رانندگان نیز تمایلی به عبور از این مسیر ندارند. متاسفانه هر مشکلی که بر سر مسائل دیگر بین -

 دهد.یه، اهرم فشار را بر حوزه حمل و نقل قرار ترکمنستان پیش می آید، بهانه ای فراهم می کند تا این کشور همسا

سیر مطالبه رسیم اما چنانچه در مقدرت هر انجمنی، اعضای آن هستند. در صورت هماهنگی و یکپارچگی همه اعضا، به نتیجه دلخواه می -

اکام ود، نبی به حقوق خیاگری، منافع شخصی افراد درگیر شود دیگر خبری از یکپارچگی نیست و بخش خصوصی باز هم در مسیر دست

 می ماند

 صباغی، عضو هیات مدیره شرکت خاور زمین طوس 

گزاف بابت  هزینه دریافت باید گفتمشکالت موجود در حوزه حمل و نقل ریلی و به ویژه مانع تراشی های کشور ترکمنستان  در رابطه با -

شکیل تای جهت رسیدگی به مشکالت حوزه حمل و نقل ریلی هر واگن، از مشکالت جدیدی ما در این بخش است. پیشنهاد داریم کمیته

 گیری نماید.شود تا در رابطه با این مسائل تصمیم
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 پریسا میرزایی، مدیرعامل شرکت آل تین ترابر خورشید 

 شود در این رابطه پیگیری کرد این است کهحداقل کاری که می ، بدون هماهنگی از مرز میلکهامرجوع کردن ماشین در خصوص -

 رخواست داریمهای مرجوعی را برعهده ما بگذارند. این اقدام می تواند تا حدی مشکالت ما را در این بخش مرتفع کند. دانتخاب ماشین

 پیشنهاد را در مجامع موثر، طرح و پیگیری کند. کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد، این

 

 زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد 

 های مستمر کمیته جاده ای و ترانزیت و انجمنهای داخلی در کمیسیون و کمیته برگزار شد و پیگیریچندین جلسه در رابطه با بارنامه -

لمللی ل بین ارضوی ، به سلسله نامه نگاری هایی با مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقشرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منجر گردید و همچنان نیز پیگیر این موضوع هستیم.

 

  ان زمین ونقل بین المللی ستاره یاررئیس هیئت مدیره شرکت حملدین محمد فیض محمدی 

عبور  ده است.گذشته، حوزه حمل و نقل بین المللی شرایط سختی را سپری کرده و به واقع خود مبتالی دردی بزرگ شدر طی شش ماه  -

مایتگری حاهی و از چالش های فعلی جسارت زیادی نیاز دارد. از سوی دیگر، متاسفانه بخش دولتی کما فی السابق نتوانسته اند همر

مهم را  اید اینباشد. نقش تشکل ها در این بزنگاه، مطالبه گری موثر و کارآمد است و بموثری از بخش خصوصی در این ایام داشته 

 مجدانه پیگیری کنند.

 ل است،درصد آن فعا 20ه تنها کور المللی در سطح کشاهمیت حمایتگری با هدف تداوم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین هب توجهبا -

شود. عالوه ها و افزایش کیفیت حمل، عمده بار تجاری به صورت حمل متوالی منتقل میهزینهدر شرایط فعلی به دلیل تالش برای کاهش  -

 بر این، هماهنگی کافی بین اعضای تشکل های حمل و نقل بین الملل در خصوص مسائلی همچون بیمه وجود ندارد.

یت کشور به ترانز ن این حوزه که پیشگامان صنعتبا توجه به اینکه خراسان، قطب ترانزیت کشور است، باید به مسائل و مشکالت فعاال -

طه ین رابشمار می آیند نیز به طور جدی رسیدگی شود. یک همگرایی موثر را میان تشکل ها و شرکت های فعال در استان، در ا

 نیازمندیم.

 

 یاحمل و نقل جاده  محتوای نامه نگاری های انجام گرفته با دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و

 

  آسا ترابر شرق»شهریار شیخ، مدیرعامل شرکت» 

ال شده پس کام ف بستهدر نامه باید قید شود که بار ما در این بخش از نوع ترانزیت است و همچنین قرارداد به نوعی بین دو کشور مختل -

 د اجرای آن بهخش حمل و نقل بوده و نبایب مسلم حق نامه این  منطبق است. ضمنا، همان طور که گفته شد مفاد CMRبر کنوانسیون 

 عنوان لطفی در قبال این بخش تلقی شود.

 مجید خواجوی، مدیرعامل شرکت دور آسیا یگانه دی 

ا م مناطق جغرافیایی رالمللی قرار داریم. این کنوانسیون در ابتدا تماما به عنوان یک شرکت حمل و نقل، تحت پوشش یک کنوانسیون بین -

 .بندی صورت می گیرد، خود با اصل کنوانسیون مغایرت دارد.گرفته و اینکه در یک کشور مثل ایران برای آن بخش در نظر
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 :تعداد صفحــات 5
حمل و نقل و ترانزیتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1399/مرداد /27

 شماره جلســه: 2

 

 رئیس جلسه: آقای زمانیان دبیر جلسه: آقای خیاط ساعت شروع 17:30 ساعت خاتمه: 19:00

        

  

  مصوبات جلسه:
اجبار صدور بارنامه  مبنی بر 10/3/1395مورخ  3/74/22699ارسال نامه به دفتر ترانزیت سازمان حمل و نقل جاده ای کشور در خصوص لغو بخشنامه 

 برای محموله های ترانزیتی که در مرز خروجی ترانشیپ می شوند.داخلی 
 

 
 

  :جلسه نحاضری
 خواجوی,فیض محمدی,خزاعی,خردمندزمانیان ,عطایی,خیاط,شیخ,دانش عالقه بند,آریافر,نگهبان,سپهرفر, یان:آقا

 میرزایی,صنعت کار,جمال شهری, ها:خانم

 غایبین:
 امتی,حسینی,دشتی,هژبرالساداتی,افشاران,فرخی,کاظمی,شفیعیان,صانعی ,قربانی,نوری,شیردل,قندچی,ابوبکری, آقایان:

 دهستانی خانم:


