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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

کانون کارآفرینان استان  10/09/1401مورخ  1401/ک/3736بررسی موانع و مشکالت صادرات و واردات در بخش ریلی و زیرساخت های استان موضوع نامه 

 خراسان رضوی شامل:

 موانع ریلی در حمل و نقل به کشورهای آسیای میانه 

 هزینه  تصادرات و ترانزیت کاال و نقاط ضعف نظیر فرسودگی کامیون ها، خطوط ریلی، کمبود واگن، اتالف وقت در ترخیص کاال، تشریفات گمرکی، دریاف

 مزیت های صادراتی استان کاهش یابد(باالی کرایه کامیون در مرز)که سبب می گردد هزینه های تمام شده صادرات افزایش و 

  کیلومتر 1550کیلومتر و مرز پاکستان تا هرات به طول  120تفاوت نرخ کرایه کامیون های حمل بار از دوغارون تا هرات به طول 

 ...زیرساخت های تجاری اعم از حوزه حمل و نقل، امکانات مرزی و 

 کمبود کاالی رقابت پذیر قابل صادرات در حوزه تولید در سبد تولیدات صنعتی  استان خراسان رضوی ضرورت ایجاد منطقه آزاد و پایانه بارگیری تخلیه در

 کشور

 

میانه، صادرات و ترانزیت کاال و  یونقل به کشورهای آسیاحمل در موانع ریلیخراسان رضوی، وگوی دولت و بخش خصوصی در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت

 .دمطرح و بررسی شونقل در مرز دوغارون ها، خطوط ریلی و توقف ناوگان حملفرسودگی کامیونمسائلی نظیر 

های حوزهدر خصوص احصا مشکالت و موانع  خراسان رضوی  رضوی و رئیس اتاق بازرگانی  استاندار خراسانبا اشاره به تاکید ، رئیس این دبیرخانه «علی اکبر لبافی»

های متعددی مشکالت و موانع خود را مطرح و از ظرفیت تاکنون کمیسیونهای بخش خصوصی، اظهار کرد: ق و تشکلهای اتامیسیونکمختلف اقتصادی با همفکری 

 عاتبه عنوان موضونقل و... وهای حملتوقفات گمرکی، زیرساخت ی و مسائلی چوناجاده و ونقل ریلیحملموانع ، . در این جلسه نیزوگو استفاده کردندشورای گفت

 گردد.بررسی میاتحادیه صادرکنندگان و  نقل و ترانزیت اتاق مشهدوکانون کارآفرینان استان، کمیسیون حملی درخواست

رد: کنقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد بیان و، رئیس کمیسیون حمل«احمد زمانیان»ونقل ریلی به آسیای میانه، بررسی دستور کار اول در خصوص مشکالت حملدر 

رفع حضور داشته باشد،  ها کنار گذاشته شوند. تا زمانی که واسطهواسطه و آن این است که ای برای این امر وجود داردها نیست. راهکار سادهای برای رفع مشکل واگناراده

 .وگو و راهکاری احصا کندنه گفتآهن در این زمیراه یستی به همراه. اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی بامشکالت این حوزه ممکن نیست
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 ونقل به کشورهای آسیا میانهموانع ریلی در حمل

 ؛برای دریافت واگن نیازمند مجوز هستیم، به بیان موانع موجود در مسیر تامین واگن صادراتی پرداخت و گفت: در ادامه کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

غیر  های شرکتبرخی   . امروزمشخص شود ستیمجوزها بایاین ه واگن مشکالت متعددی را ایجاد کرده است. اهلیت اجار رای صدور مجوزربط بهای ذیاما تعدد سازمان

 کند.می وارددر استان واگن نیز  مرتبط 

به اما  ؛دالر است ۵۵۰د. هزینه کرایه هر واگن حدود نندار ستان به منظور تامین واگنترکمن با یهای خصوصی ایرانی به صورت مستقیم قراردادشرکت شیردل ادامه داد:

های ترکمن افزایش پیدا قیمت شرکت و دهدنرخ کرایه را افزایش می ،واسطه قبل از ورود واگن به سرخسدر واقع، رسد. دالر می ۲۰۰۰ بیش از ، بههاگریواسطهدلیل 

 .نکرده است

و  کند مذاکره ستانهای خصوصی ترکمنبه صورت مستقیم با شرکت روداست و انتظار می بخش بازرگانیدارای آهن جمهوری اسالمی ایران راهوی خاطرنشان کرد: 

واگن از  ۵۰نه ، امکان اجاره روزاهای خصوصیآهن با شرکتراه در صورت هماهنگی .نمایدهای خصوصی ایرانی را به آنان معرفی و اوضاع فعلی را مدیریت شرکت

 در این حوزه وجود دارد.حمل بار ترکمنستان و مدیریت 
 

 در حوزه تامین واگن صادراتیآهن راهآفرینی ضرورت نقش

رای ب الزم آهن باید پای کار بیاید و ارادهراه ،رفع کمبود واگندر موضوع سپس مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی تاکید کرد: 

 .باشد. مشکل کمبود واگن از زمانی آغاز شد که واردکنندگان خود واگن مورد نیاز را تامین نکردندداشته را رفع این کار 

 

: کرد عنوان دارد، دستورالعمل دو بار ونقلحمل برای واگن تامین خصوص در آهنراه اینکه به اشاره با خراسان آهنراه کل اداره بازرگانی گروه رئیس صفایی، موسی

 تامین برای خصوصی هایشرکت. کنند تامین را خود نیاز مورد دولتی و خصوصی واگن توانندمی آن شرایط و دستورالعمل این از استفاده با خدماتی و خصوصی هایشرکت

 خروج کند،می C.I.S کشور از واگن تامین به اقدام که بازرگانی یا ونقلیحمل شرکت هر که است این آن شروط از یکی. کنند اقدام توانندمی C.I.S کشورهای از واگن

 .استشده گرفته نظر روز در سه دولتی هایواگن بارگیری زمان و روز ۱۰ خصوصی هایواگن بازگشت زمان. گیرد صورت شرکت همان توسط باید نیز واگن
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  شترینبی. است که نیازمند تامین واگن باشد نمانده باقی صادراتی کاالی هیچ: افزود است، شده حل واگن تامین مشکل دستورالعمل این اجرای زمان از اینکه بیان با وی

 آهنراه به آن از بخشی که دارد متعددی هایعلت امر این. انجامدمی طول به روز ۲۰ موارد از برخی در توقف این. است واگن یک بارگیری برای طوالنی توقف آهنراه گالیه

 . داده است انجام نیز کوتاه توقف و بارگیری سرعت افزایش برای تشویقاتی آهن راه .نیست مرتبط

 درصد ۹ تنها روزانه تعداد این از و گرفته قرار بارگیری تحت مشهد و سرخس مطهری، شهید ایستگاه در واگن ۴۰۰ میانگین طور به جاری سال ابتدای به گفته صفایی، از

 .مانندمی باقی کاال بارگیری برای هاواگن باقی و شده کامل بارگیری

 مدیران در خصوص آنچه. داریم هادستورالعمل و مجوزها تغییر برای کامل آمادگی ما. است شده دردسرساز خراسان آهنراه واگن ها برای طوالنی توقف: کرد تاکید صفایی

 . هستیم موافق کند، نیز کمک خصوصی بخش و آهنراه رسانیخدمت به و کرده گیری تصمیم خصوصی بخش و استانی

زمینه  این در تواندنمی آهنراه. کنندمی توافق موضوعی سر بر و امضا را قراردادی باهم ترکمنستان خصوصی هایشرکت با ایران در خصوصی هایشرکت: داد ادامه وی

 مشکالت گرا. کندمی مدیریت ایران خصوصی بخش زمینه،را در این  ترکمنستان خصوصی بخش. کنیم تکلیف تعیین دیگری کشور برای توانیمنمی ما .باشد داشته مداخله

 نخواهد رفع موانع گردد، مطرح ترکمنستان و خصوصی بخش مشکالت تنها اگر اما است حل قابل مشکالت شود، مطرح جلسات در درستی به خصوصی بخش و آهنراه

 .شد نخواهد مدیریت موضوع این گاههیچ نشوند، حذف کنندمی فعالیت دولتی واگن کرایه زمینه در ایران خصوصی بخش در که هاییواسطه اگر. شد

زیادی برای بارگیری رخ  هایتوقف و لیکن  های متعدد در مرز و درون کشوروجود واگنضرورت دارد دالیل گفت:   ی استان نیز بار دیگروگورئیس دبیرخانه شورای گفت

بایستی روزانه به تعداد نیاز واگن از ترکمنستان به  گردد از هر نظر می بایست موجب بررسی و پایش قرار گیرد و صادرکنندگان  هبو در نهایت موجب تحمیل هزینه  دهد

 ایران وارد، بارگیری و بازگردد. 

و دولتی در یک جلسه دیگر به صورت  کرد: مسائل و مشکالت ریلی با ترکمنستان احصا و به همراه پیشنهادات بخش خصوصی این موضوع اظهار بندیجمع لبافی در

 .افزایی استانی مطرح خواهد شد تا این مسئله رفع گرددپیشنهاد اصالح عملکرد به عنوان هم مطرح و  وگوتخصصی در دبیرخانه شورای گفت

 

 ونقل باری فرسوده هستنددرصد ناوگان حمل ۵۰

ارائه  رغم: علیونقل و اثر آن بر حوزه ترانزیت گفتدوم این نشست درباره فرسودگی ناوگان حمل ر کارنقل و ترانزیت اتاق مشهد دستووزمانیان، رئیس کمیسیون حمل
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وسازی برای نهم  یتسهیالته است و صورت نگرفت در این زمینه ، استقبالیاز جمله پیشنهاد واردات کامیون با عمر سه سال ونقلهای متعدد برای نوسازی ناوگان حملطرح

 .ونقل باری فرسوده هستنددرصد ناوگان حمل ۵۰بیش از هم اکنون شود. ئه نمیناوگان ارا

میلیارد  ۶کامیون داخلی مونتاژ شده حدود قیمت است.  کامیون کیفیتبه آن نسبت  سنگینهای داخلی و ایرانی، مونتاژ و هزینه یکی از مشکالت کامیونبه گفته زمانیان، 

 پذیر نیست. نرخ ارز امکانکنونی های وارداتی با وضعیت خرید کامیوناست و از سویی، تومان 

یز آباد نونقل باید در سرخس یا لطفاهش پیدا کند. چرا ناوگان حملستی کاستان بایهای در مرزها قفتوها در مرزهای استان نیز گفت: در خصوص توقف کامیون زمانیان

 .یکی از دالیل آن فرسودگی ناوگان و توفقات در مرزهاست وه توقف داشته باشد؟ صادرات و ترانزیت کند شد

روزانه بیش از  ،کنند. این درحالی است که در چندسال اخیرکامیون از مرز دوغارون عبور می ۲۵۰نقل و ترانزیت اتاق مشهد تاکید کرد: روزانه تنها ورئیس کمیسیون حمل

 .در این مرز تردد داشت کامیون ۲۰۰۰

ونقل، اسقاط یک : شیوه اجرایی برای وارد کردن هر ناوگان حملنیز اظهار کردای خراسان رضوی ، رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهنصیر برادران

 .اختالف نظر وجود دارد ،ونقلناوگان حملهای اجرایی برای واردات میان دستگاهامروز در با این کار باز هم کمبود ناوگان جبران نخواهد شد.  ؛ اماناوگان فرسوده است

ه شمار باین موضوع یک تهدید برای ترانزیت ایران  ، تصریح کرد:ونقل خود هستندروزرسانی ناوگان حملافغانستان و ترکمنستان درحال توسعه و بهبا بیان اینکه وی 

  نیست. در این حوزه نیاز یجوابگو ،تعداد ناوگان فعلی یم؛ از سویی،در زمینه نوسازی ناوگان مواجه موفق یطرحدر حال حاضر با فقدان  .رودمی

 

 حذف شرط اسقاط ناوگان فرسوده

ن که چندی است کرد: ناوگان فرسوده ناوگانی نیز در این بخش از نشست اظهارقاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

 تا و شود، امکان اسقاط آن وجود ندارد. کشور به ناوگان جدید نیاز دارد اجازه تردد به این ناوگان داده نداشته باشد؛ مادامی کهاجازه تردد ، سال بعد از تولید و فعالیت

وگان شرط اسقاط نابه دنبال کسب نتیجه در این زمینه هستیم، اگر  این حوزه ممکن نخواهد بود.اصالح دستورالعمل در نوسازی ناوگان وجود نداشته باشد، رفع مشکالت 

 بایستی حذف گردد.فرسوده 
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د که دهانجام می ی راگمرک تشریفاتمرزی قرار دارد، گفت: گمرک در نوک پیکان تشریفات ورود و خروج نیز با اشاره به اینکه  واد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضویج

 . است دولت، ابالغ گردیده های صادر شده از سویرالعملبراساس بخشنامه و دستو

نها امروز ت. ندارد توجیهی هیچ علل این امر است، تصریح کرد: توقف از ها در مرز، یکیدستگاه کاریافزایش یافته و موازی مرزها در هاجعفری با بیان اینکه توقف کامیون

 .ها در مرز استقفکاری و تورفع موازی ،مادرخواست کنند. دخالت می زمینه این در دیگر است؛ اما نهادهای گمرک از قاچاق، زمینه جلوگیری در متولی دستگاه

 

 استسازی آمادهطرح جامع دوغارون در حال 

، تصریح است چهار شب ،لطف آباد در مرزکامیون متوسط توقف نیز با اشاره به اینکه  ای خراسان رضوی، رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهانبرادر

. با این وجود باز هم متوسط میانگین توقف در نمودندکردیم که آنان موافقت درخواست افزایش ساعت کاری در روزهای پایانی سال میالدی  در خصوصاز ترکمنستان  کرد:

 مرز سه روز و چهار شب است. 

سازی این است. پیاده سازیآمادهطرح جامع در مرز دوغارون درحال هم اکنون سوخت است.  در حوزهها پایش و کنترلها در دوغارون به سبب بخشی از توقفوی افزود: 

 طرح کمک بزرگی به مرز خواهد کرد.

رانزیت و در زمینه تهزینه دیرکرد و در صورت محاسبه  میلیارد تومان است صدها سرخس دوغارون و ونقل در ناوگان حملای یک هفته هزینه توقف به گفته برادران،

 .این ارقام افزایش چشمگیری خواهد داشت ،هاشرکت
 

 ونقلپیشنهاد حذف شرط اسقاط در نوسازی ناوگان حمل

مانع  : ای استان گفتها در مرزهنیز در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث مربوط به نوسازی ناوگان و توقف کامیونوگو لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

  عدم انسجام بین دستگاهی و نبودن یک متولی خاص است  ،ونقلجدی در عدم توقف ناوگان حمل

کند. عبور می یکامیون ترانزیت ۲۲۰اما در حال حاضر روزانه حدود  ؛کردندونقل از مرز دوغارون عبور میناوگان حمل ۲۰۰۰روزانه  یان گذشته،لبافی تاکید کرد: در سال

ساز است. این موضوع بسیار مهم و اساسی است که بایستی ونقل در مرزها هزینهموانع ایجاد شده در مرز سبب توقف و عدم عبور این ناوگان شده است. توقف ناوگان حمل

 .بندی نهایی حاصل شودهای مربوطه جمعاهفکری و هم افزایی دستگربط مطرح و مشکالت احصا شده بیان گردد تا با همهای ذیدر یک جلسه تخصصی با حضور دستگاه
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در قانون هوای پاک  دهند.کنند، خودروهای سنگین فرسوده هستند. این خودروها ترانزیت کاال را انجام میونقل باری که در کشور فعالیت میاظهار کرد: ناوگان حملوی 

رو در صورت تامین، اجازه تامین خود و دولت در اجرای این قانون، منابع و تسهیالتی را تامین کندقرار بود . بر این اساس، ونقل تعیین تکلیف شده استتامین ناوگان حمل

 اسقاط ناوگان ،و شرط نوسازی زیاد استداخلی یا وارداتی را به مالک بدهد و خودرو فرسوده را جایگزین کند. به دلیل اینکه قیمت خودروهای سنگین فرسوده در ایران 

 .د. لذا منابع و تسهیالت الزم از سوی دولت تامین نشدنفرسوده است، برخی مالکان تمایلی به این کار ندار

 .نمودخواهد  ارائه برای جایگزینی راکامیون وگو به مراجع مربوطه پیشنهاد حذف شرط فرسوده بودن شورای گفت در صورت تصویب  :کردلبافی تاکید 

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

ناظر محترم گمرکات جمهوری اسالمی و مدیر کل گمرک مشهد پیرامون موانع و مشکالت در خصوص  737۶۴3/۱۴۰۱نظر به مکاتبه 

صادرات  و ترانزیت، محدودیت پذیرش کاال در مرزها و نحوه پذیرش از طرف کشورهای مقابل و به خصوص حوزه آسیای میانه موضوع از 

موانع و  ۱۴۰۱/ک/373۶به کارآفرینان خراسان رضوی طی مکات ردید. کانونگمربوطه منعکس  تشکلهای به طرف دبیرخانه شورا 

 دبیرخانه شورا منعکس نمود.پیشنهادات مربوطه به 

عمده مسائل و موانع کسب و کار ناشی از بخشنامه های متفاوت و مقطعی و عدم توجه کافی به زیر ساخت های تجاری و قراردادهای فی 

نبود خط مشی با ثبات در زمینه صادرات کاال موج ریسک پذیری باالی خریداران و صادر کنندگان  است .ما بین طرفین داخلی و خارجی 

نتیجه آن از دست دادن بازارهایی است که به سختی بدست آمده است. بعضا قراردادهایی تجاری یک ساله و یا بیشتر جهت تامین کاال 

و منعقد می گردد که صدور بخشنامه های لحظه ای ممنوعیت خروج کاال موجب از دست رفتن بازار و اعتماد می گردد. ذر مسیر کاال 

کمبود در زیر ساخت های راه آهن اتالف وقت در ترخیص کاال موجب کندی صادرات و افزایش قیمت  -ترانزیت فرسودگی کامیون ها

در حال حاضر مسیر ریلی حمل بار ایران به آسیای میانه از طریق راه آهن سرخس لطف آباد اینچه برون  حمل کاال را فراهم می نماید.

  .برای کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و ... می باشد
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هزار نفر است. برخی از  ۵۱7سال و رانندگان این حوزه حدود  ۲۰حدود  ۱۴۰۰ی عمومی جاده ای کشور در سال متوسط عمر کامیون ها

رسودگی کشور، ف موانع و مشکالت نشات گرفته از نبود مرجعی جهت هماهنگی ترانزیت در کشور، ناکافی بودن زیر ساخت های شبکه ریلی

و حمل و نقل،  داریراهکل ناوگان حمل و نقل است. با توجه به تعدد مراجع تصمیم گیری در این حوزه )وزارت راه و شهر سازی،اداره 

کنترل ویزا، اجازه عبور، انبار قرنطینه، کنترل مرزی، مبارزه با از قبیل  .( و موازی کاری هایی در هنگام ترخیص .. گمرک، سازمان صمت

 مرکگ وجود با آزاد منطقه نبود ادامه در گمرک می باشد. اصلی است. هرچند متولی  جب فرایند طوالنی ترخیص کاال شدهموکاال قاچاق 

 .است خصوص این در پیگیری نیازمند که گیرد می قرار کشور برتر گمرکات زمره در که سال ۱۰۰ قدمت با دوغارون

 . لذا با عنایت به جمیع جهات مقرر گردید:

و بطور کلی موانع موجود، ظرف مدت دو هفته  در جلسه   موضوع تخصیص واگن و نحوه اهلیت سنجی و نوع نظارت -1

 انخراس راه آهنکل با حضور نمایندگان اداره کارشناسی  دیگری تحت عنوان کارگروه حوزه ریلی و تخصیص واگن 

های صادر کنندگان کاال  کمیسیون های تجارت و حمل ونقل و اتحادیه، داری راه کل  اداره ، گمرک استان،رضوی

تامین واگن و  قالب بسته پیشنهادی رفع موانع و مشکالت و کاهش موازی کاریدر  برگزار و اران گمرکیکارگزو 

 ر و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.برگزا

 

 

 

 سبک، از اعم موتوری نقلیه وسایل مالک حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی ـ ۸مادهمطابق قانون هوای پاک و  -2

 ارجخ رده از فرسودگی سن به رسیدن از پس را خود نقلیه وسایل مکلفند موتورسیکلت سنگین، سنگین،نیمه

 یاسالم جمهوری مرکزی بیمه نظارت تحت داخلی بیمه مؤسسات از یکی نزد جهت، این از را خود لیتمسئو و کنند

 ایامهنآیین براساس ماده این موضوع موتوری نقلیه وسایل انواع بیمه و فرسودگی سن تعیین. کنند بیمه ایران

 

 

 

 

 

 ادارهدبیرخانه شورا ،

کل راه آهن،اداره  کل 

و حمل و  داری راه

نقل،کانون 

کمیسون کارآفرینان،

های تجارت و حمل و 

نقل، اتحادیه های 

صادرکنندگان و 

 کارگزاران گمرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               05/10/1401   :  تاریخ جلسه                                                          39       شماره جلسه:

 20 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 و معدن صنعت، وزارت و سازمان مشترک پیشنهاد به قانون این ابالغ از پس ماهسه مدت ظرف حداکثر که است

و  .رسدمی وزیرانهیأت تصویببه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه و ایران استاندارد ملی سازمان و تجارت

 ساز قانون، این اجرای از ناشی سوخت مدیریت و بهبود از حاصل جوییصرفه محل از است موظف دولت ـ1تبصره

، و کند فراهم را نو خودروهای با عمومی نقل و حمل فرسوده خودروهای جایگزینی جهت الزم تسهیالت و کار و

اسقاط خودرو فرسوده  شرط حذف  ،نظر به اینکه قیمت خودرو های فرسوده در کشور گران است لذا مقرر گردید

 شود شورای مرکز پیگیری  طرح در شورای استان و  از طریق خودرو  نوسازی از 

موضوع توقفات ناوگان بین المللی  در پایانه های مرزی استان و آثار آن بر اقتصاد کشور  مقرر شد در جلسه  -3

 تخصصی دیگری مطرح گردد. 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 

 جلسه شورا

 

 

 

 یک هفته

 

 

 
 

 


