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 دستورکار جلسه:

 گزارش جلسه تشکیل شده انجمن حمل ونقل در خصوص مشکالت اعضا با تعزیرات استان 

 بررسی مشکالت ورود واگن های خصوصی 

  ترکمنستان( -استان)افغانستانبررسی و هم اندیشی در خصوص آخرین وضعیت تردد در مرزهای 

در تاریخ  1400در سال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان حمل ونقل وترانزیت ونیسیکم نشست دومین

 .برگزار شداتاق بازرگانی  مرکزیدر محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیون با حضور  31/03/1400

 
  ،یخراسان رضو تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئزمانیان  

 هایی توسعه ای که در این  ررهنه ودنود داردق ااتمنا ننی ک ن  تنا        حمل و نقل و ترانزیت کشور و ظرفیت لیپتانس

تر در سطح کالن برای پیگیری نسائل ای  بخش شنلل بگینرد. نطاه نه ننا ال دوهنت سنیزدهد ای ناد        ساختاری اوی

بوده گسترده  اریبس حمل ونقل تنعاون فیوظا طهیحنعاونت حمل و نقل و ترانزیت در ولارت راه و شهرسالی است. 

   و تمرکز کافی بر بخش ترانزیت و حمل و نقل ن ارد.

 ق با اتخنا   ااتصاد ییایباش  و شاه  پو یفعاالن ااتصاد یرو شینشلالت و نوانع پ یگره گشا  یدوهت د  دی واریان

 . دیباش سیاست های د ی 

 ای ال پیش هادات کارآن  بخش خصوهی فعال در حوله حمل و ب ا به درخواست ریاست اتاق ایرانق نقرر است تا بسته

 نقل استان را دمع ب  ی ک ید و ال نسیر ای  اتاقق به گوش نقانات نتوهی در دوهت آی  ه برسانید و نطاه ه نمایید. 

 درخواست نا ای ناد ینک   نهد نحقق ش ق حال   یکه ا داشت   یواح  نرل تیرین  کینطاه ه  تیفعاالن حوله ترانز

 نعاونت تخصصی در بحث حمل و نقل و ترانزیت به ن ظور ره  و حل اساسی نشلالت ای  بخش است. 

 
 ی خراسان رضویحق العمل کاران گمرک هیاتحاد رئیس ،یقندچ 

  در ررهه حمل ک  .   ایحوله ورود پ  یبه ا ژهیبه طور و بای  رانیا یاتاق بالرگانق حل نسائل حوله حمل و نقل برای

هنای  و نقل ریلیق چاهش های نتع دی گری ان فعاالن حوله ت ارت خاردی استانمان را گرفته و ت ها ال نسنیر رایزننی  

 نستمرق نی توان ای  گره ها را گشود. 

 حوله استق   یواح  در ا تیرین  کیال ر م ودود  یناش تینشلالت و نسائل نودود در حوله ترانز ادانه داد: یو

به حرکت در  یگام بردارد هذا رغ ت رینس  یتوان  در ا یاللم نم اراتیو ر م اخت ینشلالت ناه لیبه ده زیراه آه  ن

 ن ارد.ودود  یسال یخصوه رینس
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  نوضنو    قیتعاننل بنا اتناق بالرگنان    در چهارچوب  شلل بگیردحوله   یدر ا یاو للتش یک ت ها راهلار آن است که

دهن ق   یکه ن ول نن  ییبه شرکت ها  یراه آه  با  ی. رالوه بر اخصوهی سالی خ نات در بخش ریلی را دن ال ک  

رمل کردن به  یا رهیو ال دز ردیحمل و نقل استان هورت بگ یاهملل  یتوسط ان م  ب  یبا نطاه ه  یپاسخگو باش . ا

 .نطلوب حاهل گردد  هیشود تا نت زیپره ش ت

 
 سپهر زاوه  یلیرشرکت عامل ریمد ،یصبوح 

  تواع نی رود که در باب شرایط حمل و نقلی کشورق شفاف سالی شود. اه ته ای  بحث با نطاه ه گری نوثر تشلل های

 نمل  خواه  بود. 

 
 خراسان رضوی صادرکنندگان هیاتحاد رهیمد أتیعضو ه ردل،یش 

 ررهنه است. نتاسفانه نسائل و نشنلالت در   تیزحوله حمل و نقل و ترانفعاالن  یهاق نشلل اهل رساختیکم ود ل 

 شود.  ادیحوله ا  یادر  یاو ساختاری تااست  یهذا ضرورو بر رلت ش ه   ینز زین نا استان ای  بخش در یتیرین 

 ای ال نطاه ات فعاالن ای  حوله ت وی  ش ه و در ال ن اری نربوطه در اختیار تنید  دارید تا بستهراستا تقاضا   یدر هم

  د ی  ارار بگیرد. دوهت

  در  رمن ه آن هنا  نتاسنفانه   فعال هست   که یشرکت حمل و نقل در استان خراسان رضو 250ح ود در حال حاضر

در وااع نشلالت چ ان شرکت های فعال در ای  ررهه را تمعیف کرده که توان توسعه ن ارن .  یونیکان ناهلیت خود

 پی ا نلردن . 

 یاراده ا چیانا نتاسفانه ههایی است که اریب به چ  ی  سال گذشته نطرح بوده حثنوضو  تانی  واگ  نیز ال آن ب 

  نشلالت ای  بخش نشاه ه نمی شود.حل  یبرا

  یش ه استق با  ییآن تع یبرا یو سقفهادر  یواردات واگ  ان اد یکه برا یهمان ن ولچ  ی  بار تقاضا کرده ایدق  

 یخنط هنا   یخصوهت یال شرکت ها یابالغ شود. ال آن دا که خطوط نح ود استق برخ زین یخصوه یها واگ  یبرا

اگر نظارتی در ای  حوله شلل بگیرد و سقفی برای واردات واگ  توسنط این  بخنش تعینی      نشه  را اشغال کرده ان . 

ت فعاهیت این  شنرکت   گردد؛ ن یریت بهتری رخ خواه  داد. توانان نتوهیان انر بای  تم ی  ن ولها را ن وط به کیفی

 ها ک   . 

 نشنخ     یبا یدالهرویلردهای واگ  به دور ال هر گونه  کیتمام ش ه   هیشلسته شودق در وااع هز  یواگ  با متیا

انرارداد ن عقن     بیرا یبا راه آه  ها رساختیداشت  ل لیبه ده یاسالن یشود. راهلار آن است که راه آه  دمهور

 .دالل ها اطع شود تدس قیطر  یک   تا ب 

  هستدخواستار ان ام یک پژوهش در ای  حوله با هملاری ای  کمیسیون و ارکان نتوهی در ای  حوله . 
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  نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت خراسان رضوی ،ییعطا 

  و تمانی نهادهای دیگر نیز ال ای  نتوهی در باش    ای  بخشنستقل در  ینتوه کیبه دن ال   یبا تیفعاالن حوله ترانز

 هایشق حمایت به رمل آورن . ادرای برنانه

 ین اطعنا شناه  ا   زین  یدان  لده است که در دوهت د  زین تیبر نشلالت نودود در حوله ترانز زین رانین  رییتغ  

 .بود دیاتفاق خواه

 حمنور داشنته باشن  و ال نطاه نات بخنش       یبنر ترا یرناه  یدر شورا  ینتخص  ال حوله حمل و نقل با   هینما کی

 دفا  ک  .  یخصوه

 نشست پیشننی  ای  کمیننسیون در خصوص نشلالت شرکتهای حمل ونقل بی  اهمللی با اداره تعزینرات   در رابطه با

 در عیسنر  یادرسن تعانل با تعزیرات بیشتر هورت گینرد ق پیگینری د   بای که  کردنتایج آن را ب ی  شرح ارالم  بای 

یق بررسی اوانی  و نقررات سالنان تعزیرات با هملاری دانشگاه فردوسی ودلوگیری ال تعطیلی حمل و نقل یپرون ه ها

در دوهت د ی ق لیرسناخت  انی وارم اوه امائیه هورت گیرد و  1399ب گاه های ااتصادی با توده به بخش انه سال 

رنان به ر وان یک سرنایه ارلشم   نورد توده ارار گرفته و های حمل و نقل بی  اهمللی و پتانسیل های ترانزیتی کشو

 لنی ه تسهیل فعاهیت و سرنایه گذاری در ای  بخش فراهد شود. 

 
 شهاب ترابر شرکت حمل و نقل رعاملیمد ،یضراب 

  اهمللی کارگشا خواه  بود انا حقیقنت اننر آن اسنت کنه     اگرچه ای اد یک نعاونت تخصصی در حوله حمل و نقل بی

یز ال رمللرد دزیره ای در لیرساخت های نرت ط با حمل و نقل در بخش های نختلف ریلیق دریایی و... نی توان  پره

 به نراتب اثرگذارتر وااع شود. 

 
 یتیگ میآباتمحمل و نقل شرکت  رعاملیمد ،یابوبکر 

  در  رنن ه یگ دیو تصنم  ینتاسنفانه شناک   باین  گفنت  اتخا  نی شنود؛   10ناده  ونیسیکم رویلردی که در در رابطه با

نسنائل    ین . اپس گرهی ال ای  نسیر برای بخش خصوهی گشوده نمنی شنود  نفع هست    ی  نذکورق خود ونیسیکم

 .ک   یرا دو چ  ان ن تینربوط به حوله ترانز  یضرورت اهالح  اوان

 
 مشهد اتاق تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ ، انیزمان 

  ی ن یب شیپن  زین ن سیناننه تاسن    ییش ه و در آ بیتصو یترابر یراه ینانه شورا  ییدر آ 10ناده  ونیسیبحث کم 

 10 ادهن ونیسیاللم در خصوص کم ای  بحثو  بوده یدر حال بالنگر نذکورنانه   ییآدر حال حاضرق است.   هیگرد

 هورت گرفته است.  زین
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   فعاالن حوله حمل  اتیدفار تاشود  لیتشل 10ناده  ونیسیکمساختار  لی  یفرر یک کمیتهاست که   ینا ا یتقاضا

اسنت. آن چنه    10ناده  ونیسیدر کم ها تشلل   هیبحث حمور نما گری. نلته اابل توده دگرددو نقل در آن نطرح 

ان م  به نشنلالت و نسنائل     یچرا که ا ستقین یاستان یتشلل ها   هینما رانیکه نسلد است ان م  حمل و نقل ا

 برسان .نربوطه  نرا به گوش نسئوال نا یتقاضا ان ن وده و نمی تووااف  یاستان

 
 نیزم ارانیستاره حمل و نقل عامل شرکت  ریمد ،یمحمد ضیف  

  تین اهم قیحمنل و نقنل داخلن    یبنرا  نافتادق نسئوال یاهملل  یدر سطح ب 98و  97 های که در سال یاتفااات لیدهبه 

نهند    ین ا و ده این نواده بنود  یحمل و نقل داخل هیکرا یه  در ه  شی. در سال گذشته با افزاش ن اائل  یشتریب

 یاهملل  یحمل و نقل ب ی لیرساخت ها در بخشبالسال یاست انا برا شرکت های فعال در ای  بخش  هیهز یدوابگو

شود وهی بنی تنودهی دن ی را در این      دفا   یاهملل  یب ررههدر  لردیرو  یال ا تا ه شودپرداخت یاریبس  هیهز  یبا

  بخش شاه ید.

 ی و طنرح پناره ای ال   دلسات بنا اسنتان ار خراسنان رضنو     یو افغانستان به ن ظور برگزار رانیاتاق ا ییادرا اتیال ه

و خوشن ختانه    هیافغنان رسن    یال نطاه ات به گنوش نسنئوه   یبخشتق یر نیل دق  نسائل در حوله حمل و نقل استانق

کشنور آبسنت      ین کشور افغانستان خناص اسنت و ا   طیراهگشا بوده است. شرا اریبس رینس  یسالن ه در ا یپلماسید

در برناننه رینزی   هنذا   و است رگذاریتاث یاهملل  ینسائل بر حوله حمل و نقل ب  یکه اطعا ا نی باش  یاریاتفااات بس

 های آی  ه نا برای توسعه ظرفیت های ترانزیتیق بای  به ای  نوضورات توده ویژه داشته باشید. 

 

  مصوبات جلسه:

 10ارالم به اتاق ایران دهت نعرفی نمای  ه کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در دلسات کمیسیون ناده  _1

  آورد هزی ه ورود واگ  تا نشه تهیه پژوهش دهت بررسی بر-2

و دلسه فوق اهعاده کمیسیون با شرکت  تشلیل دلسه کمیته ریلی برای بررسی اهلیت شرکت های وارد ک   ه واگ -3

 های وارد ک   ه واگ 
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