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 دستورکار جلسه:

  استان یمرزَا یكتجارت از طر یتيضع یبررس 

 با ترکمىستان یتجار َای یَمکار یتيضع یهآخر بررسی 

 

 

وایب رئیس اتاق  با حضًر 99در سال  یخراسان رضً یمعادن ي کشايرز ع،یصىا ،یاتاق بازرگاو تجارت ًنیسیکم وشست ديمیه

 .برگسار شداتاق بازرگاوی  مرکسیدر محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیًن بازرگاوی مشهد ي 

 
  وائب رئیس ايل اتاق بازرگاوی، صىایع، معادن ي کشايرزی خراسان رضًی محمًد سیادت 

کِ هکشس  ییّب ٍ دػتَسالؼول یيلَاً یِکـَس هٌدش ؿَد، دس ػب یٍ تدبس یکبسآهذ کِ ثِ تَػؼِ التلبد یاػتشاتظ یکاتخبر  _

سًٍذ. ّوِ هب  یهب اص دػت ه یّب غفلت یِدس ػب یتدبس یّب ًخَاّذ ثَد. اهشٍص فشكت یؼشؿًَذ، هوکي ٍ ه یه ییشدػتخَؽ تغ

 اػت. یبساتـبىاسُ اختهؼئَالى، دس لَ یتحول اػت، ػذم ّوشاّ یشلبثلاهب آًچِ کِ غ کٌین یدؿَاس هَخَد سا تحول ه یظؿشا

 

  دبیر کمیسیًن تجارت اتاق مشُذعلی رضا عسیسی: 

دس ًـؼت پیـیي ایي کویؼیَى،  ٍضؼیت ّوکبسی تدبسی ثب کـَس تشکوٌؼتبى، یکی اص دغذغِ ّبی فؼبالى التلبدی هی ثبؿذ _

همشس ؿذ تب ؿشایظ ٍ صیشػبخت ّبی هـکالت تشاًضیت ثب تشکوٌؼتبى اص عشیك آلبی اسثبة خبلق، ػفیش ایشاى دس ایي کـَس هغشح ٍ 

 آثبد فشاّن آیذ ٍ هؼیش تشاًضیت اص ػش گشفتِ ؿَد. ثشٍى، ػشخغ ٍ لغف هَسد ًظش ایي کـَس ّوؼبیِ دس هشصّبی ایٌچِ

سایضًی ّبی الصم اص ػَی دػتگبُ ّبی هتَلی ٍ پیگیشی ّبی ٍیظُ اص ػَی اتبق ثبصسگبًی ثشای سفغ چبلؾ ّبی هَخَد دس حَصُ  _

 بسخی اًدبم گشفتِ ٍّوچٌبى ًیبصهٌذ ّوگشایی ًْبدّبی هتَلی دس سفغ ایي هـکالت ّؼتین.تدبست خ
 

 محمذ آزمًن، ومایىذٌ استاوذاری خراسان رضًی 

ّب، داسای سفتبس اًمجبضی ثب ایشاى ّؼتٌذ کِ  دس حَصُ تدبست ثب تشکوٌؼتبى، ثؼضی هـکالت هب سیـِ داس ٍ لذیوی ّؼتٌذ. تشکوي _

 ایي هَضَع ثبیذ اص عشیك ٍصسات اهَس خبسخِ پیگیشی ؿَد، الجتِ ایي پیگیشی اًدبم ؿذُ اػت اهب ًتیدِ هغلَة حبكل ًیبهذ.

یذ تؼبهالت اػتبى ثب ًوبیٌذگبى افضٍى ؿَد ٍ ثخـی اص هجبحث هشثَط ثِ كبدسات ٍ ثب ی اػالهی، ثب آغبص دٍس یبصدّن هدلغ ؿَسا_

 ٍاسدات، تشاًضیت ٍ هؼضالت هَخَد سا اص ایي عشیك پیگیشی ًوبیین

. 

  رئیس ادارٌ بازرگاوی خارجی سازمان صىعت، معذن ي تجارت خراسان رضًی محمذ علی امیرفخریان 

َد، حدن تدبست خشاػبى سضَی لبثل لجَل اػت. ٍضؼیت ثِ ٍخَد آهذُ ًبؿی اص ؿیَع ٍیشٍع کشًٍب، اًکبس ثب تَخِ ثِ ؿشایظ هَخ _

تَاى گفت کـَس هب تَاًؼت ایي ٍضؼیت سا ثِ  ًبپزیش ثَدُ ٍ ػَاسم آى توبهی کـَسّبی خْبى سا ثِ خَد هجتال ػبختِ اػت ٍ هی

 خَثی هذیشیت کٌذ.
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دس ایي کویتِ ثِ ثشسػی ٍ چبسُ خَیی  ثبیذ گفت، الت تدبس دس اتبق ثبصسگبًی خشاػبى سضَیتـکیل کویتِ ثشسػی هـک دس ساثغِ ثب_

ٍ همشس اػت تب ایي خلؼبت ثِ كَست ّفتگی، تذاٍم  هیپشداصیناص چبلؾ ّبی پیؾ سٍی تدبس ٍ اسائِ ساّکبس ٍ پیگیشی هـکالت آى 

 پیذا کٌذ.

خَاّین کِ ّوِ دٍػتبى  ّبػت ٍ هی ثِ ٍاػغِ تغییش هذاٍم دػتَسالؼولػلت تـکیل ایي کویتِ، ٍخَد هـکالت ػذیذُ ثشای تدبس _

ّب دس  ًیض ثِ ثشسػی ػِ پشًٍذُ پشداختین کِ یکی اص آى دس آخشیي خلؼِ هـکالت خَد سا ثب هب دس ایي کویتِ دس هیبى ثگزاسًذ. 

پشًٍذُ دس ساثغِ ثب كبدسکٌٌذگبًی اػت  کویتِ پبیؾ هغشح خَاّذ ؿذ چشاکِ ثیي كبدسکٌٌذگبى ٍ ٍاسدکٌٌذگبى ػوَهیت داسد. ایي

ؿًَذ ٍ ّوچٌیي ٍاسدکٌٌذگبًی کِ پشداخت هبلیبت خَد سا دس  کِ تؼْذ اسصی خَد سا ایفب کشدُ اهب هتبػفبًِ ّوچٌبى هـوَل خشیوِ هی

 هَػذ همشس اًدبم دادًذ اهب ؿبهل ثخـَدگی خشاین ًـذًذ.

ای ثِ سئیغ  ، ثشای ػمذ لشاسداد داسًذ اهب اهکبى ٍسٍد ًیؼت کِ ایي اهش عی ًبهِتؼذادی اص تدبس افغبًؼتبى توبیل ثِ ٍسٍد ثِ کـَس _

 ػبصهبى تَػؼِ تدبست ایشاى هٌتمل ؿذ ٍ لَل پیگیشی گشفتین.

ثش عجك آهبس هَخَد، هیضاى كبدسات ایشاى ثِ تشکوؼتبى ٍ کـَسّبی آػیبی هیبًِ ثِ ؿذت کبّؾ پیذا کشدُ اػت کِ هتبثش اص  _

ّبی خذاگبًِ ای سا خغبة ثِ ٍصیش   تش هؼیش خبیگضیي آى تؼجیِ ؿَد. دس ایي ساثغِ ًبهِ شکوٌؼتبى اػت ٍ ثبیذ ػشیغثؼتِ ؿذى هشص ت

ّضیٌِ حول ٍ ًمل دس  كوت ٍ سئیغ ػبصهبى تَػؼِ تدبست اسػبل کشدُ این ٍ دس آى دسخَاػت تخلیق اػتجبس خْت ثیوِ ٍ کوک

سا هغشح ًوَدین تب ثتَاى ایي هؼیش خذیذ سا تمَیت کشدُ ٍ کبّؾ ٍاثؼتگی ثِ هؼیش خبیگضیي )اص هحل ثؼتِ حوبیت اص كبدسات( 

 هشص تشاًضیتی تشکوٌؼتبى سا سلن ثضًین.

 آَه خراسان رضًی: معاين ادارٌ بازرگاوی راٌ بیاتی ابًالفضل 

سا آهبدُ کشدُ اًذ، ثب  ّب ًیض ػَلِ ضذػفًَی خَد دس هشص تشکوٌؼتبى آىٍ  ثشداسی اػت ػَلِ ضذػفًَی هشص ػشخغ آهبدُ ثْشُ _ 

 ثشداسی خَاّین ثَد. ایي حبل هب ًیض دس هشص لغف آثبد الذاهبت الصم سا ثِ اًدبم سػبًذُ ٍ احتوبال تب ّفتِ آیٌذُ آهبدُ ثْشُ

 

 «وایب رئیس اتاق مشُذ« سیادت 

ٍ اعالع ثیـتش هؼئَالى دٍلتی ثیـتشیي اثشگزاسی خلؼبتی اص ایي دػت، آؿٌبیی  ثبیذ گفت:دس ٍاکٌؾ ثِ اظْبسات كَست گشفتِ،  _

لَاًیي ٍ ثِ هذد پیگیشی ّب ٍ پبفـبسی ّب   ای دس چْبسچَة اص هـکالت ٍ دؿَاسی ّبی پیؾ سٍی ثخؾ خلَكی اػت تب گشُ

داًین کِ هذیشاى دٍلتی ًیض هـکالت ٍ هؼبئل خبف خَد سا داسًذ اهب اًتظبس داسین، اص ػشثبصاى التلبدی کِ ثب  گـَدُ ؿَد. هب هی

 اًذ، حوبیت الصم ٍ کبفی سا ثِ ػول آٍسًذ. ػشهبیِ ٍ حیثیت ثِ كحٌِ آهذُ توبم

اگش  ّؼت،ایدبد هٌبفغ دٍخبًجِ ثشای عشفیي  ،یک اػتشاتظی هَثش دس تذاٍم ٍ حتی استمبی تؼبهالت تدبسی ثب کـَسّبی ّوؼبیِ  _

افکٌی ّب اص ػَی آى ّب ًخَاّین ثَد  سٍاثظ ٍ هٌبفغ التلبدی ٍ ثبصسگبًی دٍ کـَس، دس گشٍ تذاٍم تؼبهالت لشاس ثگیشد؛ دیگش ؿبّذ گشُ

 ٍ چِ ثؼب حتی ّوؼبیگبى ثشای تؼْیل اهَس، پیـمذم ٍ پیگیش ؿًَذ.

تلبدی دس ایي کـَس ثب هَضَػبت فشٌّگی، ػیبػی، تؼبهالت تدبسی ثب افغبًؼتبى  ثبیذ ارػبى کٌین کِ هؼبئل ال دس ساثغِ ثب_

اختوبػی ٍ... پیًَذ خَسدُ اػت ٍ ایي هؼئلِ، ًَع هَاخِْ هب سا ثب هؼبئل ایي کـَس ّوؼبیِ سا دػتخَؽ ضشٍست ّبیی هی کٌذ. ثِ 

شاص تدبسی دٍ کـَس دفؼبت پیـٌْبد ػشهبیِ گزاسی دس حَصُ کـت فشاػشصهیٌی دس افغبًؼتبى سا هغشح کشدُ ثَدین کِ هی تَاًؼت ت

 سا ثْجَد ثجخـذ.
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ّب، ثبصٍاى اخشایی اتبق ثبصسگبًی ّؼتٌذ ٍ اگش تـکلی هتخلق ٍ تَاًوٌذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، ثبیذ ثخـی اص اهَس ٍ پیگیشی ّب  تـکل _

ی دیذُ ثِ آى ػپشدُ ؿَد. هتبػفبًِ خبیگبُ ٍ ًمؾ تـکل ّبی ثخؾ خلَكی دس حَصُ تلوین گیشی ٍ تلوین ػبصی کـَس ثِ دسػت

ًـذُ ٍ ثخؾ خلَكی ثِ ػٌَاى صیٌت الودبلغ تلمی هی ؿَد کِ ًظشاتؾ، اثشی دس ػیبػتگزاسی ّب ًذاسد. ایي سٍیکشد غلظ ثِ سغن 

 ؿؼبسّبی هؼئَالى، ّوچٌبى تذاٍم داسد.
 

  آزمًن، ومایىذٌ استاوذاری خراسان رضًی 

ّبی هَلذ ٍ التلبدی اػتبى اػت. ثش ایي ثبٍسین کِ حزف  خَؿجختبًِ سٍیکشد اػتبًذاس خشاػبى سضَی، حوبیت حذاکثشی اص ثخؾ _

سٍیِ ّبی هَاصی ٍ هخل، هی تَاًذ هحیظ کؼت ٍ کبس ایي خغِ سا ثْجَد ثجخـذ اهب تحمك آى دس گشٍ پیبدُ ػبصی پٌدشُ ٍاحذ تدبسی 

 س ایي حَصُ اػت.خَاّذ ثَد. دسخَاػت هب اص اتبق ثبصسگبًی، ثشسػی ٍ اسصیبثی ایي ثحث ٍ اسائِ پیـٌْبدات الصم د
 

  مرتضی لىذچی وایب رئیس اتحادیٍ کارگساران گمرکی خراسان 

گفت: پیگیشی ّبیی ثشای اص ػشگیشی تجبدالت تدبسی ثبیذ دس ساثغِ ثب هشص تشکوٌؼتبى ٍ ٍضؼیت فؼلی تدبست اص هؼیش ایي کـَس،  _

ؿبّذ خَاّین ثَد اهب ّوچٌبى دس ثحث هـکالت  ٍ فؼبل ؿذى هشصّبیوبى ثب ایي کـَس كَست گشفتِ کِ ثِ صٍدی ًتبیح آى ّب سا

 هشثَط ثِ ٍسٍد ٍ خشٍج هؼبفشاى ٍ خؼبست هشثَط ثِ اثغبل ٍیضای ساًٌذگبى ثب چبلؾ ّبیی هَاخِ ّؼتین.

اظْبس کشد: یکی اص  ثبیذػذم ٍخَد هذیشیت ٍاحذ دس هشصّبی کـَس ثِ ػٌَاى ػوذُ تشیي چبلؾ دس ایي ثخؾ، ساثغِ ثب  سد _

حث، اص گزؿتِ تب ثِ اهشٍص هشص دٍغبسٍى اػت. اًجَُ هـکالت دس ایي هٌغمِ، ثبسّب دس خلؼبتی اص ایي دػت تکشاس ؿذُ هلبدیك ایي ث

اهب تغییشی حبكل ًیبهذُ اػت. ثشٍص یک ثبسًذگی، چبلؾ ّبی خذی ٍ كف ّبی عَالًی ثشای خشٍج ًبٍگبى حول ٍ ًمل تدبسی سا 

ًبت ًیض ثش حدن هـکالت افضٍدُ اػت. ًجَد هذیشیت ٍاحذ هشصی ًیض ثبػث ؿذُ تب هَخت هی ؿَد. فمذاى خذی صیشػبخت ّب ٍ اهکب

ًْبدّب ٍ ػبصهبى ّبی حبضش دس هشص، ّن خَاًی کبفی ًذاؿتِ ٍ ثشٍص یک هـکل کَچک، ثِ چبلؾ ثضسگ دس صًدیشُ خذهبت ایي هشص 

خَاّذ کشد اهب اگش ثؼتش حل ٍ فلل آى دس تجذیل ؿَد. هؼتمذم کِ پیگیشی ایي خٌغ اهَس دس ػغح هلی، هب سا هذت ّب هتَلف 

 اػتبى فشاّن ؿَد؛ چبلؾ ّبی صیبدی هشتفغ خَاٌّذ ؿذ.

ثِ ػٌَاى یک پشٍطُ ٍ الذام هَثش ثبیذ ثحث تحمك هذیشیت ٍاحذ هشصّب سا پیگیشی کٌین چشا کِ تحمك آى، هـکالت فشاٍاى دیگشی  _

 سا حل خَاّذ کشد.

 

 محمًد کیاوی، مذیرعامل شرکت کیان تًس 

کٌن. هب  اػت ٍ ایي هَضَع ػلل هتؼذدی داسد کِ هي فمظ ثِ دٍ هَسد اؿبسُ هی171کـَس،  190ٍکبس کـَس هب اص ثیي  ستجِ کؼت _

ثَش هی ثبؿذ.، هَسد دٍم ًیض ثِ ثحث ثبصگـت اسص  هذػی دٍلت الکتشًٍیک ّؼتین اهب فشآیٌذ تَلیذ ٍ یب دسیبفت هدَصّب، ثؼیبس صهبى

هب ًیض ایي هَضَع سا  ّبی هبلی  ّؼتین کِ ایي هجبلغ ثِ چشخِ التلبدی ٍ تَلیذی ثبصگشداًذُ ؿذُ ٍ حؼبةهشثَط هی ؿَد. هب هذػی 

 ّبی ثؼیبس پیچیذُ اص كبدسکٌٌذُ هغبلجِ هی کٌذ. ًبهِ  گَاّی هی کٌٌذ اهب دٍلت ثبصگـت اسص سا ثِ عشیمی دیگش ٍ ثب ثخؾ

 کاظم شیردل وایب رئیس اتاق مشترک ایران ي تاجیکستان 

گیشد. اص عشفی  ؿَد اهب اكال هَسد تَخِ لشاس ًوی ثؼیبسی اص پیـٌْبدات هغشح هی ثبیذ گفتهـکل کوجَد ٍاگي،  دس ساثغِ ثب_ 

 حلی دس ًظش گشفت. ٍپبگیش اػت ٍ ثبیذ ثشای آى ساُ ّب، ثؼیبس دػت ثَسٍکشاػی اداسی دس ثخؾ التلبدی، ػیبػی ٍ ػبیش حَصُ
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دپَ ؿذى ثخـی اص کبالّبی كبدساتی، ایي ًگشاًی ٍخَد داسد کِ دس كَست اص ػشگیشی تدبست  ثب تَخِ ثِ ثؼتِ ثَدى هشصّب ٍ _

سیلی، ثْبی ٍاگي ّبی كبدساتی ثِ ًبگبُ افضایؾ پیذا کٌذ ٍ ّضیٌِ ّبی كبدسات سا افضٍى ًوبیذ. دس حبل حبضش ًـبًِ ّبیی اص ایي 

 .ثحث سا ؿبّذین ٍ ًگشاًی خَد سا دس ایي ساثغِ اػالم هی کٌین
 

  حیذر ساکه برجی رئیس اتحادیٍ بارفريشان 

یکی اص هـکالت دس حَصُ كبدسات ٍ ٍاسدات، ػذم تخلیق کذ اسص ثشای ثجت ػفبسؿبت اػت کِ الجتِ ایي هؼئلِ گبّی ثب ساًت  _

گیشًذ اهب هب ثبیذ اص عشیك دالالى  ّبیی ًیض هَاخِ هی ؿَد. هثال تؼذادی اص افشاد ثب حدن ثبالتشی اص ػفبسؿبت، ثِ ساحتی کذ اسصی هی

 ای کؼت ًکشدین. ّب ثشای ایي هَضَع الذام کٌین. اص عشفی، سًٍذ اداسی هشثَعِ سا ًیض پیگیشی کشدُ اهب ًتیدٍِ ثب اػتفبدُ اص کذ آى 

هؼضل دیگش، ػذم تخلیق کذ اسصی ثِ کبالّبی ٍاسداتی ٍ یب ثِ هحلَالت ثیي ساُ اػت. ایي ام ثبػث ؿذُ تب کبالّبی ثؼیبسی دس  _

 گوشکبت کـَس هتَلف ثوبًٌذ.
 

 مذیرعامل شرکت افالک الکتریک حسیه محمذیان 

هؼتمذم کِ هذیشاى دٍلتی ثِ كبدسات اػتمبدی ًذاسًذ ٍ دس ػبلی کِ ثِ ػٌَاى خْؾ تَلیذ ًبم گشفتِ اػت، خْؾ داللی سا ؿبّذ  _ 

کٌٌذ هـکل اكلی خَد هب ّؼتین، یک  ّؼتین. اگش اهشٍص کـَسّبیی هثل تشکوٌؼتبى ٍ افغبًؼتبى ؿشایظ سا ثشای هب ػخت هی

یذکٌٌذُ ثشای تبهیي هَاد اٍلیِ خَد ثِ هـکل دچبس هی ؿَد ٍ اگش ثب ٍخَد هؼضالت ثؼیبس ّن ثتَاًذ کبالی خَد سا تَلیذ کٌذ ٍ ثِ تَل

 هشص ثشػبًذ، ثبص ثب هَاًؼی هَاخِ هی گشدد کِ هبًغ اص كبدسات کبالی اٍ هی ؿًَذ.

 ّبدی ًجی صادُ، ػضَ ّیبت هذیشُ اتحبدیِ كبدسکٌٌذگبى اػتبى

هـکالتی کِ فؼبالى التلبدی دس اػتبى ثب آى دػت ٍ پٌدِ ًشم هی کٌٌذ، هتبثش اص هؼبئلی اػت کِ دس ػغح هلی ثبیذ  ػوذُ_

 پیگیشی ؿًَذ.

هتبػفبًِ ثِ سغن ظشفیت ّب ٍ اّویت ثخؾ كبدسات کـَس ثشای تبهیي ًیبص اسصی آى، ثِ ایي ػشكِ ثْبی الصم دادُ ًوی ؿَد ٍ  _

ى ٍخَد ًذاسد. تمبضبی هب اص پبسلوبى ثخؾ خلَكی، پیگیشی هدذاًِ هـکالت ایي ثخؾ اػت تب حوبیتگشی کبفی اص فؼبالى آ

 تؼْیلگشی ّبی الصم ثشای فؼبالى ایي ثخؾ هحمك گشدد.
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