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 دستورکار جلسه:

  تررسی آخریه يضعیت صادرات ي ياردات استان 

   تررسی مشکالت حمل ي وقل ریلی ي جادٌ ای در صاردات 

 اوتخاب صادرکىىذگان ومًوٍ استاوی 

 

اعضای محترم  با حضًر 99در سال  یخراسان رضً یمعادن ي کشايرز ع،یصىا ،یاتاق بازرگاو تجارت ًنیسیکم وشست سًمیه

 .برگسار شداتاق بازرگاوی  مرکسیدر محل ساختمان  کمیسیًن

  ،مشُذرئیس کمیسیًن تجارت اتاق ريشىک 

  ّیبَّیی کِ زض هَضز عسم ثبظگطت اضظ ثِ ٍجَز آهس ٍ اًگطت اتْبهی کِ سوت فعبالى حَظُ تجبضت ذبضجی ٍ کبضت

اًس کِ اتاب  ثبظضگابًی غاطفب ًتاص تْیاِ کٌٌاسُ        ثبظضگبًی ًطبًِ ضفت، آزضس غلط ثَز. هسئَالى ثِ ذَثی ٍاقفّبی 

ّبی ثبظضگبًی ثطای ترػایع اضظ ٍ   ًَیس غسٍض کبضت ثبظضگبًی ضا زاضتِ ٍ اذتیبض ٍ اثعاض کٌتطل استفبزُ اظ کبضت پیص

 َظُ ٍظاضت غوت، گوطک ٍ ثبًک هطکعی است.ّبی غبزضاتی ضا ًساضتِ ٍ ایي اذتیبض زض ح غسٍض اظْبضًبهِ

  تَاًست هتَلیبى ثرص ّبی هرتلف اعان اظ زٍلتای، حابکویتی ٍ    فطٌّگی ذطاسبى ضضَی -هثلث تَسعِ اقتػبزیططح

 ثرص ذػَغی ضا پبی یک هیع ثیبٍضز ٍ آى ّب ضا حَل یک ّسف، ّوسل ٍ هٌسجن ًوبیس.

 ِثِ زٍضتطیي ًتبط هحطٍم استبى است، اهطی کِ زض چْابضچَة   ثْتطیي زستبٍضز ایي الگَ، اًتتبل ظیطسبذت ّبی تَسع

 تَسعِ هتَاظى اهکبًبت، ّوَاضُ هَضز تبکیس ثَزُ ٍ زض حبل حبضط ًیع ثبیس هغتٌن ضوطزُ ضَز.

 عسیسی، دتیر کمیسیًن تجارت اتاق تازرگاوی مشُذ 

 ِهعسى ٍ تجبضت هتَلی ثطگاعاضی  ٍظاضت غٌعت ثبیس گفتفطاذَاى ثطای هعطفی غبزضکٌٌسگبى ثطتط استبًی،  ثبتَجِ ث ،

ایي هطاسن ثَز اهب پیطٍ تفبّوبت غَضت گطفتِ هیبى ایي ٍظاضتربًِ ٍ اتب  ایطاى، ثطای اٍلیي ثبض ثطگعاضی ایاي ضٍیاساز   

 سبالًِ ثِ پبضلوبى ثرص ذػَغی سپطزُ ضس. 

 ،هْطهبُ ًیع هْلات   25ضْطیَض کلیس ذَضزُ ٍ تب  15 اظ  فطآیٌس اًتربة غبزضکٌٌسگبى ثطگعیسُ استبًی زض سطح کطَض

آى توسیس ضسُ است. پس هتتبضیبى هی تَاًٌس ثب هطاجعِ پبیگبُ ایٌتطًتی ثیست ٍ چْبضهیي هطاسن ضٍظ هلای غابزضات   

ًبم آًالیي ثطای ضطکت زض اًتربة غبزضکٌٌسگبى ثطگعیسُ اساتبًی اقاسام    ( ًسجت ثِ ثجت ed.iccima.ir  )ثِ آزضس

 کٌٌس.

  ًابم   ضَز ٍ هتتبضیبى زض سبهبًِ ثجت ِ فطآیٌسّب زض سبهبًِ کبضت ثبظضگبًی َّضوٌس ٍ اتب  ثبظضگبًی ایطاى اًجبم هیکلی

تاط ٍ   ضَز. پس اظ آى، هساضک ثطای ثطضسی اسٌبز زقیق کٌٌس ٍ ثعس اظ ثطضسی اٍلیِ زض اتب  ایطاى، کبضًبهِ غبزض هی هی

هْطهابُ،   25استبى اضائِ ٍ ثعس اظ گصضت هست یک ّفتاِ اظ تابضید    گیطز ثِ اهتیبظزّی کِ تَسط زثیطذبًِ غَضت هی
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ِ    ضًَس ٍ ثطای ثطگعاضی ضٍظ گطاهیساضت ثاب حواَض اضگابى    غبزضکٌٌسگبى ًوًَِ هعطفی هی ضیاعی   ّابی هاطتجط، ثطًبها

 کٌین. هی

  ُثساتِ  چْبضزّویي جلسِ ضَضای عابلی ّوابٌّگی اقتػابزی ٍ ّونٌایي     « 2»ثب تَجِ ثِ هػَثبت کویتِ هَضَع هبز

ثبًک هطکعی جوْاَضی اساالهی ایاطاى ٍ تػاوین کابضگطٍُ       1391سیبستی ًحَُ ضفع تعْس اضظی غبزضکٌٌسگبى سبل 

اًتربة غبزضکٌٌسگبى ًوًَِ کطَضی، هتتبضیبى غطفبً زض غَضت ضفع تعْسات اضظی ذَز، اهکبى ضطکت ٍ اًترابة زض  

 فطآیٌس غبزضکٌٌسُ ًوًَِ کطَضی ضا ذَاٌّس زاضت.

 ظهبًی کِ هتتبضایبى زض سابهبًِ ثجات ًابم های       ثِ گًَِ ای است کِتیبظات غبزضکٌٌسگبى ثطگعیسُ سیستن سٌجص اه

اهتیبظ ضا اتب  ثبظضگبًی ایطاى ثب ّوکبضی سبظهبى تَساعِ  550کٌٌس، اطالعبت ثطای اتب  ثبظضگبًی ایطاى اضسبل هی ضَز. 

ی است کِ ثِ اتب  ثبظضگبًی استبى ّب اضائِ هی اهتیبظ زیگط ًیع هطثَط ثِ هستٌسات450تجبضت ثطضسی ٍ اعالم هی کٌس. 

ضَز. ایي هستٌسات ضبهل تَسعِ ثبظاضّبی ّسف، ضطکت زض ًوبیطگبُ ّبی ثیي الوللی، تبییسیِ ّبی ثیي الوللی ٍ ... هی 

 ثبضس.

 فرامرزی، مشاير مذیر کل گمرکات استان 

  ِثَزُ ٍ تبکٌَى تغییاطی زض آى ایجابز ًطاسُ     73هطثَط ثِ سبل غبزضات ٍ ٍاضزات استبى قَاًیي ٍ هتطضات هطثَط ث

 است.

 ثاب تَجاِ ثاِ لاعٍم تَزیاع تعْاس        ثبیاس گفات  اقساهبت گوطک زضثابضُ پیگیاطی ثطگطات اضظ غابزضاتی      زض ذػَظ

 اظ ثطذی تَسط غیطهتعبضف غبزضات افعایص ضبئجِ ثِ عٌبیت ثب  غبزضکٌٌسگبى جْت ثبظگطت اضظ حبغل اظ غبزضات،

 زض هطاکَک  عولیبت عوَهی ّبی ضبذع آًْب، ثبظضگبًی ّبی کبضت ثَزى ای اجبضُ احتوبل ٍ غبزضاتی کبالّبی غبحجبى

ثِ توبهی گوطکبت اجطایی کطَض اثاال    97هبُ سبل  ثٌسی ضسُ زض زی ثٌس طی ثرطٌبهِ ای طجتِ 10 زض غبزضات ضٍیِ

 ثِ اًجبم هی ضسس. ّبی ثبظضگبًی ضس. ثطایي اسبس، هستوطا عولکطز کبضت ّبی ثبظضگبًی زض کویتِ پبیص کبضت

  ّیچ تغییطی ًساضتِ ٍ تٌْب زض کویتِ پبیص اضظی، زٍ هطلت عٌاَاى ضاس کاِ     73هتبسفبًِ هتطضات ٍضع ضسُ زض سبل

هػَثِ زٍلت ضا ًیع گطفت. هَضز اٍل ایٌکِ جْت غبزضکٌٌسگبى ستف غابزضاتی زض ًراط گطفتاِ ضاَز، یعٌای ثاطای       

زض سبل زٍم ستف زٍ هیلیَى زالض تعییي گطزز. الجتاِ ٍاحاسّبی    ّعاض زالض ٍ 500غبزضکٌٌسگبى هجتسی زض سبل اٍل 

تَلیسی اظ ضعبیت ستف غبزضاتی هعبف ّستٌس. هاَضز زٍم هطثاَط ثاِ اعتجبضساٌجی غابزضکٌٌسگبى زض اثتاسای کابض        

 ّبست. آى

           ٍ ثیطتط قَاًیي هطثَط ثِ ثبظگطات اضظ اسات کاِ زض ّوایي ضاساتب کویتاِ ثطضسای هطاکالت اضظی غابزضکٌٌسگبى

 اساتبى  غابزضکٌٌسگبى  اضظی تعْاس  ٍضعیت ثطضسی  هػَثِ زض ضاثطِ ثب 55زکٌٌسگبى تطکیل ضسُ ٍ تبکٌَى حسٍز ٍاض

 . گطزیس فػل ٍ حل کویتِ ّویي زض ًیع هَاضزی ٍ است ضسُ هٌعکس هتَلی ّبی سبظهبى ثِ ًیع آى هبحػل ٍ زاضتِ
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  ّبی عبهل ٍ ثطاسبس  ضّگیطی ثبًک تَسط ثبًکثیطتطیي هطکلی کِ ٍاضزکٌٌسگبى ثب آى هَاجِ ّستٌس، عسم غسٍض کس

زستَضالعول ثبًک هطکعی است. اظ ططفی، گوطک ثطاسبس قبًَى ثبیس کبالّب ضا ثعس اظ تبین ایستبیی سِ هبِّ ٍ ساپس  

 آٍضی ٍ فطٍش اهَال تولیکی تحَیل زّس. توسیس زٍهبِّ آى، ثِ سبظهبى جوع

  ِتَاًس کبالّبی گطٍُ یاک ٍ   ّب، گوطک هی تبهیي اضظ اظ ططف ثبًکثطاسبس زستَضالعول زیگطی، زضغَضت غسٍض ًبه

هبًٌس کِ ایي ضًٍس سجت ثاطٍظ چابلص    زضغس ایي کبالّب، ثالتکلیف هی30زٍ ضا تب ّفتبز زضغس تطذیع کٌس اهب ثبظ ّن 

ب عاسم  ثطای گوطک ٍ عسم ضضبیت هبلکبى آى هی ضَز. ضطایط هَجَز، تٌْب ثِ زلیل عولکطز ثبًک هطکعی زض ضاثطِ ث

آالت، هاَاز اٍلیاِ ٍ یاب     ذَاٌّس هبضیي زضغس هطاجعبى گوطک، کس سبتب ًساضًس ٍ هی 95غسٍض کس سبتب است. ثیص اظ 

  هَاز هَضز ًیبظ کبضذبًِ ذَز ضا تطذیع کٌٌس.

 عسیسی، سرپرست مرکس خذمات تازرگاوی اتاق مشُذ 

 ّاب ثعاس اظ تعلیاق، زض     ضَز.کبضت غبزض هی ثطاسبس ًبهِ ثبًک هطکعی ثِ سبظهبى غوت، زستَض تعلیق تعسازی کبضت

ضثط هجٌی ثاط ضفاع تعلیاق زض     گیطًس ٍ ثطای ضفع تعلیق ثبیس ًبهِ اضگبى شی لیست سیبُ سبظهبى تَسعِ تجبضت قطاض هی

 سبهبًِ ٍاضز ضَز، زض غَضت عسم ٍجَز ًبهِ ای کِ ثیبًگط علت ضفع تعلیق است، هسئَل هطثَطِ ثبیس پبسرگَ ثبضس.

  هطکالت ایي حَظُ، عسم حوَض ًوبیٌسُ ثبًک هطکعی زض استبى است ٍ زضیبفت پبسد هکبتجبت ثاب تْاطاى ًیاع    یکی اظ

 ثطز کِ الجتِ زض هَاضز ثسیبضی ّن اغال ثبًک هطکعی پبسرگَ ًیست. ضٍظ ظهبى هی 20حسٍز 

  هبُ، غبزضات ثیطتطی  ، ّط کبضت ثبظضگبًی کِ هطثَط ثِ استبى ثبضس ٍ زض هست یک«کبضگطٍُ پبیص ضفتبض تجبضی»زض

گیطز. چٌبًنِ زض هطحلِ پابیص، غابزضکٌٌسُ ًساجت ثاِ ضافبف       زاضتِ اهب عولکطز آى هطکَک هَضز ثطضسی قطاض هی

 ضَز. سبظی اثعبز فعبلیت ذَز پبسرگَ ًجبضس، کبضت ثبظضگبًی اٍ تعلیق هی

  ّب هطثَط ثِ  هَضز اظ ایي کبضت 90کبضت ثبظضگبًی زض لیست تعلیق قطاض زاضز ٍ الجتِ حسٍز  124زض حبل حبضط، حسٍز

ّاب   تطی ًسجت ثاِ سابیط اساتبى    ٍاحسّبی تَلیسی ّستٌس. ًبگفتِ ًوبًس کِ استبى هب زض ایي ذػَظ، ٍضعیت هطلَة

 زاضز.

 عضً َیات مذیرٌ اتحادیٍ صادرکىىذگان زادٌ  وثی 

 ثبیاس  ٍاضزات هَاز اٍلیِ ثِ ٍیژُ ثطای ٍاحسّبی تَلیسی ٍ ّونٌیي ضاًت هَجَز زض ثرص تجبضت ذبضجی  زض ذػَظ

ّاب زض   کٌٌس اهب ایاي هاَاز، گبّاب هابُ     تَلیسکٌٌسگبى ثب اعتجبض ٍ سطهبیِ ذَز، هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ ذَز ضا تْیِ هی گفت

ِ آى ًیع هسبئل ثبًکی ٍ اضظی است. اگط ضًٍق تَلیس ثطای کٌس ٍ ثْبً هبًس ٍ اجبظُ تطذیع پیسا ًوی گوطکبت هسسٍز هی

 کطَض اٍلَیت زاضز، ًجبیس اجبظُ ثسّین چطخ تَلیس ثِ ٍاسطِ ثطٍکطاسی ّبیی اظ ایي زست، هتَقف ثوبًس.

 وایة رئیس اتحادیٍ کارگسارن گمرکی خراسان قىذچی 

 ُیي ثَزُ ٍ اغالح ٍضاع هَجاَز ًیبظهٌاس    ای اظ هطکالت هب زض حَظُ تجبضت ذبضجی، هطثَط ثِ ضعف قَاً ثرص عوس

 یک کبض پژٍّطی جبهع است.
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 زاضز ّاب  اساتبى  سابیط  ثِ ًسجت ثْتطی هطاتت ثِ ٍضع ضضَی ذطاسبى ای، اجبضُ ّبی کبضت کبضگیطی ثِ ثب ضاثطِ زض ٍ 

ِ  ّاب  اساتبى  سابیط  ثاطذالف  ضضاَی،  ذطاسابى  زض. اسات  زیگاط  ّابی  استبى ثِ هطثط ای اجبضُ ّبی کبضت ثیطتطیي  کا

ٍضی ّستٌس، غبزضکٌٌسگبى عوستب حتیتی ّستٌس. ایي ذطِ ثاِ عٌاَاى یاک    فط کبضت ٍ غیطٍاقعی ثیطتط غبزضکٌٌسگبى

هطکع غبزضاتی، کوتطیي هیعاى ترلف ضا زض ایي حَظُ زاضز. طجیعتب ثرطی اظ ایي هسئلِ، هتبثط اظ پابیص ّاب ٍ ًرابضت    

 ّبیی است کِ زض ایي حَظُ غَضت هی گیطز.

  عسم حوَض ًوبیٌسُ ثبًک هطکعی ٍ هعوالت ثرص حوال ٍ  هطکعی ثبًک ّبی زذبلت ٍ غوت سبظهبى تَاًبیی عسم ،

 ًبم ثطز. هیتَاى ًتل ضیلی، ثِ عٌَاى هطکالت حَظُ غبزضات ٍ ٍاضزات استبى

 محمذیان، مذیرعامل گريٌ کارخاوجات افالک الکتریک خراسان 

 ّبی آى طی یک سبل  غبزضات ًساضز چطاکِ توبم زستَضالعولضسس ثبًک هطکعی ًیبظی ثِ زضآهس حبغل اظ  ثِ ًرط هی

 گصضتِ، زض تتبثل ثب حَظُ غبزضات ثَزُ است.

  ّعاضتَهبى، اظ تػویوبتی ًطبت هی گیطز کِ پطت زضّبی ثستِ اذص هی ضَز. ّط ضٍظ هطکالت جسیاسی  31ٍجَز اضظ

ضطافت ٍ تعْس ثِ کطاَض ذاَز ّونٌابى ثاِ     کٌٌس ٍ ایي سطثبظاى اقتػبزی تٌْب ثِ ذبطط  ثطای غبزضکٌٌسگبى ایجبز هی

 زٌّس اهب آى ّب حطفْبیی زاضًس کِ ثبیس ضٌیسُ ضَز ٍ تغییطاتی زض سیستن اعوبل گطزز. فعبلیت ازاهِ هی

 خراسان رضًی پًرقاسمی، دتیر اتحادیٍ صادرکىىذگان 

  ُاست ٍ ثاِ ّوایي هٌراَض    اضطاف کبهل غبزضکٌٌسگبى کَچک ٍ هتَسط ثِ اثعبز هرتلف قَاًیي، هطکالتی ضا ضقن ظز

ٍجَز سبهبًِ ای کِ اهکبى پبسرگَیی ثِ سَاالت غبزضکٌٌسگبى ضا زض ظهیٌِ قَاًیي هرتلف فطاّن کٌس، ضاطٍضی های   

 ًوبیس.

 ثجبتی قَاًیي ًیع یکی اظ هطکالت ایي حَظُ ثِ ضوبض هی آیس. اظ ایي هٌرط ضطٍضت زاضز تب یک سبهبًِ جابهع ایجابز    ثی

 کي ثِ هطکالت غبزضکٌٌسگبى پبسد ثگَیس.ضسُ ٍ زض کوتطیي ظهبى هو

   هَضَع هْوی زیگطی کِ ثبیس اًعکبس پیسا کٌس، هعبفیت هحػَالت کطبٍضظی ٍ ذسهبت فٌی ٍ هٌْسسی زض ضاثطِ ثاب

 کٌس. ثبظگطت اضظ است کِ زض هجلس ضَضای اسالهی تػَیت ضسُ اهب ثبًک هطکعی آى ضا اجطا ًوی

 نخراسا وصیری ، مذیرکل ادارٌ کل راٌ آَه 

 ّب زضذطزاز )الجتِ ثب ضطایط ذبظ(، ٌَّظ ضطایط هجبزلاِ ثاِ ضٍال    ثب ثستِ ضسى هطظّب زض فطٍضزیي هبُ ٍ ثبظگطبیی آى

ّبی ثْساضتی ًیع تغییط کطزًس اهب آًنِ کِ اکٌَى هسئلِ است، عسم پصیطش  سبثق ذَز ثبظًگطتِ است چطاکِ پطٍتکل

 ثبضس. ثعساظظْط هی 2ٍاگي تَسط تطکوٌستبى ثعس اظ سبعت 

 ّابیی   پصیطز کِ ایي اهط، هحسٍزیت زض حبل حبضط ایي کطَض، پٌجبُ ٍاگي اظ ذط عطیض ٍ پٌجبُ ٍاگي اظ ذط ًطهبل هی

ٍاگاي   2400ضطکت هجَظ ٍاضزات زضیبفت کطزًس ٍ ًعزیک ثِ  54ضا ثطای هب ثِ ّوطاُ زاضز. زض ضاستبی تبهیي ٍاگي، 

یطی ثِ ازاضُ کل ضاُ آّي )ثِ عٌَاى ثرص زٍلتی( ٍاگاي  اهسازی ضطکتی ٍاضز ضسُ است اهب تطکوٌستبى تحت ّیچ ضطا



 

 
 

 

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

 

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

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

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

 :تعذاد صفحــات 5
تجارتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ ترگساری: 1399/ 07 /12

 شمارٌ جلســٍ: 3

 

 رئیس جلسٍ: آقای ريشىک دتیر جلسٍ: آقای عسیسی ساعت شريع 07:30 ساعت خاتمٍ: 10:00

        

ای اظ ازاضُ کل ضاُ آّي زضیبفت کٌس اهب ٍاگاي   ّب، ًجبیس ّعیٌِ آّي ّبی هَجَز ثیي ضاُ زّس چطاکِ ثطاسبس پطٍتکل ًوی

ِ  کِ ضَز هی زازُ قطاض ذػَغی ثرص اذتیبض  زض ِ  الجتا ِ . گاطزز  های  پطزاذات  آى ّعیٌا س کاِ ضاُ آّاي   ًوبًا  ًبگفتا

ّبی ذَز ضا ذػَغی کطزُ است ٍ آى ّب ذَز ضا زض اذتیبض  تطکوٌستبى تغییط سبذتبض زازُ ٍ ّوبًٌس سبیط کطَضّب، ٍاگي

 ثیٌی کٌین. زّس پس هب ثبیس ثطای ضفع هطکالت هَجَز سبظٍکبض جسیسی ضا پیص ثرص زٍلتی قطاض ًوی

 تٌس ٍ فتط زض ظهبًی کِ ثب کوجَز ٍاگاي هَاجاِ   تعسازی اظ افطاز هتتبضی ٍاگي، ضطکت حول ٍ ًتل ٍ یب غبزضکٌٌسُ ًیس

کٌٌس ٍ ثِ زًجبل سَزاگطی ّستٌس. ثِ ّویي هٌرَض ًیابظ ثاِ ثطضسای کبضضٌبسای      ضَین، زض ایي حَظُ حوَض پیسا هی هی

ثطای حصف افطازی زاضین کِ تٌْب ثطای کست هٌفعت ضرػی، ثِ ایي حَظُ ٍضٍز کطزُ ٍ چبلص ّب ٍ ًَسبًبت قیوت ضا 

 س.هَجت هی ضًَ

 

  ريشىک، رئیس کمیسیًن تجارت اتاق مشُذ 

    تبهیي ٍاگي ثبیس تَسط زٍلت اًجبم ضَز ٍ ضفتبض اهطٍظ تطکوٌستبى ًبضی اظ اضتجبّبتی است کِ پیص اظ ایاي اظ ساوت

 ططف ایطاًی اًجبم ضس. ثِ ّط ضٍ، هطکل ٍاگي ثبیس ثب ًربضت زقیق، سبهبًسّی ضَز.

 غاَضت  ٍاگاي  فطٍش ٍ ذطیس ثطای کِ است ضیبلی یب زالضی هجبزلِ ضَز پطزاذتِ آى ثِ ثبیس حتوب کِ هسبئلی اظ یکی 

 .کطز ثجت ضا آى تَاى ًوی ضسوی زفتط ّیچ زض ٍ ثَزُ غیطقبًًَی ٍ گیطز هی

  زض اتحبزیِ غبزضکٌٌسگبى، کویتِ ضیلی ثب ّوبٌّگی ازاضُ کل ضاُ آّي استبى تطکیل ضسُ کِ هػَثبت ٍ پیطٌْبزات ایي

ضَز ٍ ایاي کویتاِ ًیاع     هػَثبت ٍ پیطٌْبزات کویسیَى تجبضت اتب  ثبظضگبًی ثِ ضسویت ضٌبذتِ هیکویتِ ثِ عٌَاى 

 ظیطهجوَعِ ایي کویسیَى هی ثبضس.
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