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 دستورکار جلسه:

  0011بروبمٍ کمیسیًن در سبل 

 وظرات اػضب در زمیىٍ رفغ مًاوغ قبوًوی کسب يکبر 

 بب ادارٌ تؼسیرات استبن تصمیم گیری در خصًص تشکیل جلسٍ مشترک 

شلیهه الور    ونخنزسلقن رولو  رنز    بقزرگلقق،  نلیق    ادلقون ن کرلقنرز      زالق   کمیسیون حمل  نقلل  ن انزقت ل    جلسه 

 کمیسیون بنگتزر گنو د. زعضق  حضوربق ور اح  سقختمقن انکت  زاق  بقزرگقق، ن  72/27/0022

 
 مشُد یاتبق ببزرگبو یتحمل ي وقل ي تراوس یسیًنکم یسرئ  

 فؼربنى ایري ث رص اسرت. تَاهربى ًبربیروانی لرَاًیي ٍ        هغبلجرب    يیاز هْن ترر  الوللی ثیي حول ٍ ًمل یّب رسبختیز تیًبٍگبى ٍ تمَ یًَسبز

 نى ایي حَزُ نا فراّن آٍندُ استسبز، اسجبة ًگراًی فؼب نٍیىردّبی هبًغ

  سیَى ّبی ًبهگذانی ضوُ ٍ اتبق دن همبم ربنلوبى ث ص خصَصی، تالش داند تب از هسیر ووی« ّب یجبًیّب ٍ رطت ییهبًغ زدا ؛ویتَل»اهسبل ثِ ًبم

ای از ریطٌْبدا  ت صصی ثٌب ثِ   ّب، هجوَػِ ت صصی خَد، ثِ ثرنسی ٍ احصبء هَاًغ دن ّر ث ص الوام وٌو ٍ تَاهبى ثرای ّر ووام از ایي حَزُ

 آنای صبحجٌظراى ّر حَزُ جوغ ثٌوی ٍ انائِ ضَد. 

  ّرب   ّبی ایي حَزُ ضوُ اسرت. ث طری از آى   وِ هبًغ از تؼبلی ظرفیتٍجَد داند  یبنیهَاًغ ثس تیٍ تراًستجبنی هتبسفبًِ دن حَزُ حول ٍ ًمل

 ّب ثَدُ ٍ ضوبنی ًیس دن هتبثر از ضؼف لَاًیي است.  هتَجِ ضؼف زیرسبخت

 02هبدُ  َىیسیاستبى ّب ثِ وو دن ررًٍوُ ت لفیچبلص ّب آى است وِ ّر  يیاز هْن تر یىیاست، ثِ ػٌَاى هثبل  بنیهَاًغ حَزُ حول ٍ ًمل ثس 

ٍ  یدن داخرل اسرتبى هرَند ثرنسر     ویر هَاند اثتوا ثب يیػجث است. دن ٍالغ ا یالوام وبن يینسو وِ ا یضَد وِ ثِ ًظر ه یاى انجبع دادُ هتْر

حل ٍ فصل  ویثب ییضؼبن هبًغ زدا یلِ دن ناستبئهس يیثِ تْراى انجبع دادُ ضَد. اهَضَع، ررًٍوُ ثَدى  ٌحلیٍ دن صَن  ن ردیلران ثگ یبثیانز

 ضَد. 

 مشُد ببزرگبوی اتبق تیحمل ي وقل ي تراوس ًنیسیکم سیرئ بیوب یی،ػطب  

 یوِ دن سغح استبى حل ٍ فصل ه یتب هَاًؼ ردیلران ثگ یریگیثستِ هَند ر هیهبِّ دن لبلت  6 یثبزُ زهبً هیدن  ویهَاًغ حَزُ حول ٍ ًمل ثب 

ثرِ   نیسبل ثتَاً بىیتب رب ردیتر دن دستَن وبن لران گ غیسر ویهسبئل ثب يی. اردیلران ثگ یریگیهَند ر یدن سغح هل اندهَ یضَد دن استبى ٍ هبثم

 ح.نیبثیدست  یدنخَن جیًتب

  ِیبنیثس یّب تیهتبسفبًِ ضىب، هرز ترووٌستبى ٍ سرخس ثِ حبلت سبثك خَد ثبزگردد فؼبلیت دن ورًٍب، رٍسیٍ َعیثب وبّص ضاحتوبل داند و 

ثبزًوی گردد ٍ ایي خَد ثرِ چبلطری   ثرداضتي ثبن  یناًٌوُ دن هَػو همرن ثرا هغرح ضوُ. دن ٍالغدن خصَظ گذاضتي ثبن دن هرز تَسظ ناًٌوُ 

 . دنست فراّن آیو یفرٌّگسبز دن ایي ناثغِ ثبیو هغبلؼِ ٍ الوام اصالحی اًجبم رذیرد ٍ زهیٌِ. ثول هی ضَد

 اگر هَاًغ هتؼودی وِ دن حَزُ ّبی ه تلف ثِ ٍیژُ دن هَضَػب  لبًًَی ٍجَد داند، هرتفغ ضًَو؛ ایي ث ص تَاى دنآهوزایی ٍ نضو خَثی ثرای 

 التصبد وطَن داند. تمبضبی هب، هغتٌن داًستي ظرفیت ّبیی از ایي دست است. 

  حرَزُ   يیر دن ا ترب  نیر دان مبضرب ت تیر از فؼربنى حرَزُ تراًس  ، داضتٌو را یؼسدن حَزُ ت تیاز فؼبنى حَزُ تراًس یوِ ث ط یثب تَجِ ثِ هطىالت

 دًجبل ضَد. تیخَد نا انائِ دٌّو تب هغبلجب  هرثَعِ ثِ جو طٌْبدا یر

 هیزم برانیشرکت ستبرٌ  تیریمد ،یمحمد ضیف  

  انضو وطَنی ٍ ثِ  راىیهو رییتغ يیػالٍُ ثر ا .هتحول ضوّب  نینا از تحر تیآس يیطتریثّبیی است وِ  یىی از ػرصِهتبسفبًِ حَزُ حول ٍ ًمل

ّبی ریَستِ ٍ ًگبُ ثلٌوهو  ثِ ایي ث ص ثبػث هی  تجؼیت از آى، ایجبد تغییر دن نٍیِ ّب از هطىال  جوی هب دن ایي حَزُ است. ًجَد سیبست
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ّرب نا وسرت ٍ    بسرت یگًَِ س يیا ٌِیبًِ ّسهتبسفگطبیی از هطىالتوبى، دن چرخِ ثبعلی دن حروت ثبضین.  ضَد تب ثرای ریگیری هغبلجب  ٍ گرُ

 آسیت هی زًو ٍ ث ص خصَصی نا تضؼیف هی وٌو. یثِ عَن جو ناوطَن  التصبدی لِ هٌبفغئهس يیررداخت وٌٌو ٍ ا ویوبنّب ثب

 نیّب ٍ تصو یریگ نیتصو یدن توبه ویدن سبل گذضتِ ثِ صراحت اضبنُ داند وِ وبنضٌبسبى فؼبل حَزُ حول ٍ ًمل ثب یجوَْن بستیث طٌبهِ ن 

 ات بذ ًطَد. سیبست ٍ الوام جویویگًَِ  چیّ ،ّب هطبنوت داضتِ ثبضٌو ٍ ثوٍى هطبنوت آًبى یسبز

  ثِ استفبدُ از  بزیهب ً ،ضو یهبًغ تراض ،ییهبًغ زدا یثِ جب یخبنج یّب َىیدٍ ّفتِ گذضتِ دن خصَظ ثحث ٍنٍد هَلت وبه عیثبیو اضبنُ ورد

ِ ی صیافغبى افسا یّب َىیثِ استفبدُ از وبه بزیضَد، ً یاهب از آى جب وِ دستَنالؼول ّب ٍ ث طٌبهِ ّب اجرا ًو ،نیًوان یافغبًستبً یّب َىیوبه  بفتر

 اهب ّویي ثحث ّن هَاًغ خبظ خَدش نا داند ٍ ًوًَِ آى ّن اخذ ایي تصوین است. است.

 ضؼف دن ایي ث ص، ػرصِ حول ٍ ًمل هب نا ثب هطىال  فراٍاًی نٍثِ است تیاز هغبلجب  فؼبنى حَزُ تراًس گرید یىیسبزًوُ  یپلوبسیثحث د .

 نٍ وردُ است. 

  رّبیهسر  گریاز د تب صَن  گرفت یبنیٍ تالش ثس ُخَد نا هسوٍد ورد یهرزّب ترووٌستبى یه سبلی است وِورًٍب  َعیهتبسفبًِ ثِ ثْبًِ ض 

 ٍنٍد ثرِ ایري نًٍرو جویرو،     يیر ثبز ّرن ا  ي،یگسیجب یرّبیهس تی تؼریفحٍ  یدن ر یجلسب  ر ینغن ثرگسان یحبل ػل رد،یگثصَن   تیتراًس

ٍ ثْبی اى نا ث ص خصَصی ثبیو ثپردازد، دن حبلی وِ ضروت ّب ثِ وفبیت دچبن خسبن  ٍ زیبى دّی  خبظ خَد نا داند یّب سهیخغرا  ٍ ن

 ّستٌو. 

 ِاز  ال یهتبسفبًِ ػوم انائِ تسْثبیو گفت ظرفیت ّبی فراّن ضوُ ثرای حول دنیبیی دن ث طی از هسیر صبدنا  وبن ثِ آسیبی هیبًِ  ثب تَجِ ث

دن وٌبن هطىال  دیگر، ثبػث ضرو ترب دن   ػجَن ٍ هرٍن  یزهبًجٌو یًجَد اهىبًب  نزم ثرا ٍ ّوچٌیي نٍ_نٍ یّب یدٍلت دن ناثغِ ثب وطت یسَ

 تجویوًظر وٌین. خصَظ ایي هسیر

 شرکت پبرت ترابر خراسبن تیریمد بفر،یآر 

 ثستری فرراّن ضرَد جْرت     دانین تبتمبضب  ،ًیست ریّب ػوال اهىبى رذ ٌِیّس صیثب تَجِ ثِ افساثرای ضروت ّبی حول ٍ ًملی، ًبٍگبى  یًَسبز

دن هرز هتَلرف   یعَنً یهو  زهبً ثرای ویثب وبنّبی حول ضوُو، چرا وِ ٌتردد داضتِ ثبض یثرا گریلر دیتر 3 یال 7و ٌثتَاً ّب َىیوبهآًىِ 

ضوُ اهب هتبسفبًِ دن وطَن هب هحمك ًطوُ  یبتیوطَنّب ػول ریهْن دن سب يیخَد استفبدُ وٌٌو. ا گرید لریثتَاًٌو از تر ویّب ثب َىیلذا وبه ثوبًٌو ٍ

 .وٌو یه تیالگَ تجؼ يینا داند وِ از ّو یالولل يیحول ٍ ًمل ث یبضروت ّ يیثسنگتر ِیغبنستبى ثؼو از ترولاست. ث

 سپُر زايٌ  یلیر رػبملیمد ،یصبًح 

 ی. ػلاًودن سرخس هتَلف ضوُ  َستِیّسان ٍاگي ثِ صَن  ر 7از  صیثضبّوین وِ سبل گذضتِ،  هیثِ ترووٌستبى دن  یلین تیدن حَزُ تراًس 

حَزُ فؼبل ّستٌو ًسجت ثِ هطىال   يیاز افراد وِ دن ا یبنیثس اهب ثبزوٌو  یه یبستگذانیحَزُ س يیىِ ناُ آّي دن حو تَاى خَد دن ایٌا غنن

وٌرو ٍ دن   وایهسبلِ ٍنٍد ر يیثِ ا یثِ خَث تیحول ٍ ًمل تراًس َىیسیضَد وِ وو یتمبضب ه .ًوانًو یچٌواً یوبن آگبّ تیحول ٍ ًمل ٍ تراًس

 ویثب ریهس يیوِ دن ا یراًیا یٍاندا  ٍاگي، ٍنٍد اًَاع ٍاگي ّب، تؼواد ٍاگي ّبٍاگي ّب، السام ناُ آّي ثِ  یثٌو ِیّوچَى سْو یخصَظ هَاند

 .هَثر خَد نا ایفب وٌوثِ وبن گرفتِ ضَد ٍ ... ًمص 

 ویر هسبئل ثب يیصبدنا  نا ثبن ثردُ است. ا ٌِینا وبّص دادُ ٍ ّس یلِ ثْرُ ٍنئهس يیدن هرز هتَلف ّستٌو وِ ا یبنیثس یهتبسفبًِ ٍاگي ّب 

 ضَد.هرثَط حل ٍ فصل  یّب ِیدن اتبق فىر اتحبد

 خراسبن رضًی  یاتبق ببزرگبو یَب ًنیسیکم یراَبرد یشًرا سیرئ ،یامت 

 از ًَع  یلِ ًبضئهس يیاست. دن ٍالغ ا ثَدُ هَاجِ یبنیثس یٌَسیس یثب حروت ّب یالولل يیٍ حول ٍ ًمل ث تیحَزُ تراًس ریدِّ اخ 3 یال 7 یع

 است. تیثِ حَزُ تراًس راىیهو ٌصیًگرش ٍ ث

 گورن،  یانگبى ّب یدٍلت راىیّجوِ ّب ٍ ًگرش ّب لغؼب دن نفتبن هو يیوِ ا آهوٍُاند  تیثِ حَزُ تراًس یبنیثس یّجوِ ّب سیً یدن سبل جبن

 است. رگذانثَدُیٍ ... تبث را یتؼس
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 ّب ٍ  یریگ نیدن نفتبن، تصوی، ثبعٌ لینغن ه یوطَن است اهب ػل یخَة ثرا ییهٌجغ دنآهوزا هی تیاذػبى دانًو وِ تراًس راىیّر چٌو وِ هو

 یطتریٍ تؼبهل ث یسًیحَزُ هؼغَف ضَد ٍ نا يیثِ ا َىیسیوو تیبلاز فؼ یضَد وِ ث ط یلذا تمبضب ه ّب تٌمضب  جوی نا ضبّوین. اى ّب بستیس

 ٍ ًگرش ّب اصالح گردد. ضَد یحَزُ خٌث يیٍاندُ ثِ ا یتب ّجوِ ّب ردیصَن  ثگ یدٍلت راىیثب هو

 دن  یخَث جیهٌؼىس ضو، ًتب یوطَن هسئَنىوِ ثِ  ثرًبهِ ٍ ریطٌْبداتیورد ٍ ثب  یریگیخَة ر بنیثحث دٍغبنٍى نا ثب انائِ عرح ثس َىیسیوو

 هیر ) ژُیر ثحث هٌغمِ ٍ يیعرح ثَد، ّوچٌ يیهْن ا یدستبٍندّب از یىی یهرزٍاحو  تیری. هوآهوحبصل  َىیسیاز اّواف وو یخصَظ ثرخ

 نفت. يیاز ث سیهرز ٍ دٍ لبًَى( ً

 ثب عرف افغبى داضتِ  یدن دٍغبنٍى تؼبهل خَث نید. حبل اگر هب ثتَاًَض وُیحَزُ د يیاست وِ دن ا یهسبئل گریعرح جبهغ دٍغبنٍى از د یاجرا

 یغر ینا ثرِ عررح تَسرؼِ هح    یهجلغ یاستبًوان. ٍجَد دانداز هرز  َىیوبه 222 یال 622 ، ظرفیت ػجَنَىیوبه 322 یال 722 یثِ جب ن،یثبض

نا ثرای نزم  یّب یریگینا دن دستَن وبن لران دّو ٍ ر ظرفیت يیا ثرنسی ویثب َىیسیوو ٍآى اختصبظ دادُ  ی ّبیٍ خرٍج یدٍغبنٍى ٍ ٍنٍد

 تحمك ّرچِ سریغ تر آى ثِ وبن ثجٌود.

 یخراسبن رضً یالملل هیحمل ي وقل ب یَب شرکت یاوجمه صىف رٌیمد ئتیػضً َ ،یدشت  

 گرفت. وُیًبددن ثرًبهِ نیسی ّب ٍ الواهب  اصالحی آى ّب نا  ویحول ٍ ًمل ّستٌو ٍ ًجب رُیزًج حلمِ ّبی از یىی داناى َىیوبه 

 وٌو. لذا  یلِ دن خصَظ وطَن هب صوق ًوئهس يیا اهبضوُ وِ ناًٌوُ صرفب وبنهٌو است  يیتوٍ یثِ گًَِ ا یالولل يیٍ همرنا  ث يیلَاً یتوبه

حضَن  یٍ از آًبى ثرا داضتِ ثبضینثب آًْب تؼبهل نزم نا  ویس ضىل گرفتِ ٍ لبًًَوٌو ضوُ است ثبیناًٌوگبى ً یاز تطىل ّب یىسریاز آى جب وِ 

 .وٌیندن جلسب  دػَ  ثِ ػول 

 یخراسبن رضً یالملل هیحمل ي وقل ب یَب شرکت یاوجمه صىف رٌیمد ئتیػضً َ ،یىیحس 

  ُگرذان   ِیضروت ّب ناًٌوُ ٍ هبله ثرِ ػٌرَاى سررهب    سیًبهِ تبس يییهطىل داند، چٌبى وِ دن آ یالولل يیٍ حول ٍ ًمل ث تیتراًسسبختبن حَز

 هوًظر لران ًگرفتِ اًو. 

 ضَد، هثال هبدُ  یاز هطىال  ثرعرف ه یبنیضَد ٍگرًِ ثس یاجرا ًو یفؼال ثِ دنست 0332وست ٍ وبن هصَة سبل  ظیلبًَى ثْجَد هستور هح

 یًظر ث ص خصَص ویًبهِ ثب يییاثالؽ ّر ث طٌبهِ ٍ آ یثرا بیّر لبًَى  يیاصالح ٍ توٍ وِ ثرای وست ٍوبن اضبنُ داند ظیلبًَى ثْجَد هح 3

 ضَد. یًو تیاز هَاند نػب یبنیهبدُ دن ثس يیاخذ ضَد وِ هتبسفبًِ ا

  ُثرِ   یوگیًحَُ نس» يییتؼ ینزم نا ثرا یّب الواهب  لبًًَ اتبق یٍلت ثب ّوىبند وِ تبویو هی وٌو سیوست ٍ وبن ً ظیلبًَى ثْجَد هح 72هبد

اهب ایي هْن هحمرك ًطروُ    آٍند یثِ ػول ه «یاجتوبػ يیتأه وِیثِ اػتراض ررداخت وٌٌوگبى حك ث یوگیًحَُ نس»ٍ  «یبتیهبل بىیاػتراض هؤد

 چیوبنفرهب نا ثرِ ّر   ٌوُیضَد، ًوب یهب ثرگسان ه ِیوِ ػل یاهب دن جلسبت نیدّ یه وِیدنصو حك ث 73هب ثِ ػٌَاى وبنفرهب است. دن حبل حبضر 

 ثبیو ثرای تحمك ایي لبًَى ریگیری ٍ هغبلجِ گری وبفی اًجبم ضَد.  ؟اًت بة وردُ است یاٍ نا چِ وس نیداً یٍ ًو نیضٌبس یٍجِ ًو

  ُلران دادُ است اهب تحمك آى نالل دن حَزُ  یتجبن یّب دادگبُ لیتطى ثِ جْتٍ دٍلت  ِیلَُ لضبئلبًَى هذوَن ًیس نسبلتی نا ثر ذهِ  73هبد

 حول ٍ ًمل هغفَل هبًو ٍ دن ایي حَزُ ًیس ًیبزهٌو هغبلجِ گری هَثر ّستین. 

 اتبق ببزرگبوی خراسبن رضًی  تیحمل ي وقل ي تراوس ًنیسیکم سیرئ ،یسدی بنیزمبو 

 ِاین وِ وَتبّی ّبی جوی دن اجرای ایي لبًَى صَن  هی گیرد ٍ ثسنگتریي هصواق آى ًیس ػوم ًظرخَاّی دن ث ص خصَصی  هب ًیس ثبنّب گفت

 است. 

  .یىی از تبویوا  هب دن سبل جبنی، ریگیری تحمك هفبد لبًَى ثْجَد هستور هحیظ وست ٍ وبن، دن حَزُ حول ٍ ًمل خَاّو ثَد 
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