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 مشــروح مذاكرات
 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

در  با رويكرد بهبود محيط كسب و كار را همايش ملي توسعه پايدار ،اتاق بازرگاني ،برنامه هر سالهمطابق  -

 . نمود جاري برگزار خواهد آذر ماه سال 26و  25تاريخ هاي 

صورت  هاي ارزيابي و سازمان دولتي كه براساس پايش محيط كسب و كارسه  در همايش ملي توسعه پايدار -

 . ثري داشته اند مورد تقدير قرار مي گيرند ط كسب و كار نقش مؤ، در بهبود محيگرفته

اتاق در حال گردآوري بانك اطالعات اقتصادي و مطالعات كاربردي در استان است كه پس از تكميل در  -

 .ات شورا ارائه خواهد شدـيكي از جلس

ا فعاالن اقتصادي اعم از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، به منظور تعامل مستمر ب 14براساس ماده  -

كارفرمايي و كارگري و تالش براي حل مشكالت آنان، دستگاههاي اجرايي و قضائي مرتبط با محيط كسب و 

كل اين دستگاهها در استان موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود و مديران  كار و رؤسا

خواست كتبي شورا اين مسئولين مشخص و معرفي خواهند محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند لذا با در

 . شد

قانون بهبود محيط كسب و كار، اتاق ها موظفند به منظور اطالع سياست گذاران از  4با عنايت به ماده  -

وضعيت كسب و كار در كشور، شاخص هاي ملي محيط كسب و كار را تدوين و به تفكيك استان ها اعالم 

نوان دستور كار اتاق بازرگاني در حال اجراست كه نتايج آن در جلسات شورا مطرح اين مسئله به ع. نمايند

 . خواهد شد 

قانون بهبود  25معدن و تجارت استان با عنايت به ماده  ،بايستي سازمان صنعت ،با توجه به آغاز فصل سرما -

 را توليدي، صنعتي و كشاورزيبه واحدهاي ... ، فرآيند خدمات رساني در حوزه برق، گاز و محيط كسب و كار

 . د شي از قطع اين خدمات پيگيري نمايجهت جلوگيري از خسارت هاي نا

جلسه ارائه  در رح زيرـــآخرين آمار ارائه شده در خصوص وضعيت نيروي كار در كشور و استان به ش -
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 :شد

 )در تابستان جاري% (9/38و نرخ مشاركت اقتصادي % 9/10نرخ بيكاري كشور ) الف
 )در تابستان جاري% (6/40 و نرخ مشاركت اقتصادي % 2/14 نرخ بيكاري استان )ب

دولت اجازه به ) 2( دولتي ماليقانون الحاق برخي موارد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  27براساس ماده  -

مشوق  نيمه تمام و تكميل شده را به همراه ،سرمايه اي جديد و تملك دارايي هاي طرح هاي. داده مي شود

 كه در استان مسئوليت اين موضوع به استاندار واگذار شده است. دهدقرار  هايي در اختيار بخش غير دولتي

 . فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي است 

اطالع رساني و حمايت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  با طرح خريد كاالي ايراني با كارت اعتباري -

ثبت نام هاي  .استقبال مناسبي از موضوع ننموده است  استان در حال انجام است اما تاكنون بخش خصوصي

 : انجام شده به شرح زير است

 واحد  2واحد و در استان  28در كشور  :ثبت در گروه لوازم خانگي) الف

 واحد 3  واحد و در استان 14 در كشور :جي و پوشاكثبت در گروه نسا )ب

  واحد  2و در استان  واحد 13 در كشور  :ثبت در گروه صنايع معدني )ج

ظرفيت ثبت نام (واحد  2و در استان  واحد 13در كشور  :سلولزي ثبت در گروه محصوالت شميايي و )د

 ).واحد وجود داشته است 61

دبير  ،رياست محترم صندوق توسعه ملي ،م جهاد كشاورزيربا وزير محتمشكالت استان در چندين جلسه  -

راه آهن جمهوري اسالمي مطرح و  و وزارت خارجهو ويژه اقتصادي،  محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد

 . شده است  اخذمساعدتهايي در اين خصوص 

استان با عنايت به تدوين برنامه عملياتي اقتصادي در  ،ماهه ابتداي سال جاري 6 در با توجه به آمار اعالم شده -

  .عمل نموده است از اهداف برنامه  عقب تر در صادراتجلوتر و  ه خريد تضميني محصوالت كشاورزيحوز

قرار گرفت و تاييد مورد بررسي  كنجددر جلسه مشتركي كه با وزير جهاد كشاورزي برگزار شد كاهش عوارض  -

 .م در اين خصوص به استان ابالغ خواهد شدو بزودي دستور اقدا

استان و پيگيري  يگوو  با توجه به طرح موضوع انتقال آب از درياي عمان به استان در جلسات شوراي گفت -

ب با اين موضوع سمتنااتاق بازرگاني استان  جلسات  ري است.در حال حاضر ضرو ،اين موضوع توسط استانداري
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بخش خصوصي به  ان جنوبي با هدف جذب سرمايه گذارخراس وان ـــن و بلوچستساي اتاقهاي سيستارا با رؤ

 . نهايي از پروژه برگزار نمايد  ـــوان بهره بردارعن

وجود تعرفه هاي كااليي است كه قدرت رقابت توليد كننده داخلي را در  ،در استان ز موضوعات مهميكي ا -

 . است  حلبين استاني قابل  هاي م نامهاين مسئله با انعقاد تفاه مي دهد صادرات كاهش

بررســي گــزارش نتــايج طــرح مطالعــاتي اتــاق در ارتبــاط بــا صــادرات ريلــي و بررســي مشــكالت   ) ب
 توسـعه صـادرات ريلـي بـه كشـورهاي آسـياي مركـزي        (صادركنندگان استان در حوزه حمل و نقـل ريلـي  

 )با رويكرد تأمين واگن 
 :جلسه مطرح شدخالصه مطالعه انجام شده به شرح زير در 

استان خراسان رضوي به دليل جايگاه ويژه جغرافيايي خود در منطقه، دروازه ورود كـاال بـه كشـورهاي     -
هاي مرزي استان از نظر حجم مبادالت ترانزيت، صادرات و واردات، همـواره بـا    پايانه. آسياي مركزي است

. انـد  ور را ايفـاء نمـوده  المللـي كشـ   ونقـل بـين   هاي اول تا پنجم كشور، نقش محوري در حمـل  دارا بودن رتبه
جواري استان و جايگاه آن به عنوان كانال ارتباطي با كشورهاي آسـياي مركـزي، موجـب گرديـده سـهم       هم

 . گير باشد هاي ديگر بسيار چشم صادرات فعاالن اقتصادي استان به اين كشورها نسبت به استان

درصد از صادرات ايران به  50سط طور متو هاي اخير به طبق آمارهاي منتشر شده گمرك، در طي سال -
هـاي حمـل بـار از     به دليـل مزيـت  . پذيرد كشورهاي آسياي مركزي توسط صادركنندگان استان صورت مي

هاي استفاده از اين شـيوه در كشـورهاي ايـران و آسـياي      ها و وجود پتانسيل طريق ريل نسبت به ساير شيوه
از صادرات استان به كشورهاي آسياي مركـزي را بـه    آهن، حجم قابل توجهي مركزي، حمل بار از طريق راه
ترين مرز، در جايگـاه نخسـت حمـل     عنوان فعال طوري كه مرز ريلي سرخس به خود اختصاص داده است، به
 . ريلي كشور قرار گرفته است

 
، )CIS(المنـافع   دليل شرايط خاص ريلي حاكم بر كشورهاي مسـتقل مشـترك   از آغاز صادرات ريلي، به -

سير واگن ايراني در قلمرو كشورهاي مذكور مقدور نبـوده و تـأمين واگـن صـادراتي، صـرفاً از طريـق       امكان 
بيني شده و كـامالً وابسـته بـه ميـزان واگـن       هاي وارداتي و ترانزيتي، در مسير برگشت پيش استفاده از واگن

شـكالت و مسـائل داخلـي و    هاي اخير به دليل برخي از م متأسفانه در سال. روسي وارده به ايران بوده است
خارجي، هر ساله شاهد بحران بيشتر در زمينه تأمين و مديريت عرضه واگن و در نتيجـه بـر زمـين مانـدن     

 .ايم حجم بااليي از صادرات در استان بوده
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 81ميليون تن بـه حـدود    7از مقدار  1393تا سال  1375مقدار وزني كاالهاي صادراتي ايران، از سال  -
از نظر ارزش دالري نيز همين وضعيت . دهد يده كه افزايش حدوداً دوازده برابري را نشان ميميليون تن رس

ميليـارد دالر   36به بـيش از   1375ميليارد دالر در سال  3شود، ارزش صادرات ايران از حدود  مشاهده مي
 . دهد رسيده است كه افزايش تقريباً دوازده برابري را نشان مي 1393در سال 

ميليـارد دالر   0/4ميليون تن و ارزش تقريباً  0/3ايران به كشورهاي آسياي مركزي از مقدار صادرات  -
كـه بـه   . افزايش يافته است 1393ميليارد دالر در سال  1/5ميليون تن و ارزش  3، به مقدار 1375در سال 

تـوان گفـت، كـه     مـي بنـابراين  .دهد ترتيب افزايش ده برابري در مقدار و چهار برابري در ارزش را نشان مي
وزن حركـت كـرده    -تـر ارزش   ظاهراً صادرات ايران به آسياي مركزي، به سمت كاالهايي با نسبت پـايين 

تـري نسـبت بـه سـاير كاالهـا       كاالهايي كه بـه لحـاظ وزنـي حجـيم، امـا داراي ارزش دالري پـايين      . است
اي از ايـن كاالهـا    اخيـر نمونـه   هـاي   افزايش صادرات سيمان به كشورهاي آسياي مركزي در سال.باشند مي
 .باشد مي

هـاي اسـتان    ميليـون دالر از طريـق گمـرك    643بالغ بر يك ميليون تن كاال به ارزش  1393در سال  -
 43درصـد مقـدار وزنـي و     40بر اين اساس . خراسان رضوي به كشورهاي آسياي مركزي صادر شده است
هاي استان خراسان رضوي  زي از طريق گمركدرصد ارزش دالري صادرات كشور به كشورهاي آسياي مرك

 . بوده است
 
هم اكنـون در كشـور پـنج مـرز ريلـي سـرخس،       (مرز ريلي سرخس در بين سه مرز ريلي فعال كشور  -

آباد وجود دارد كه از بين آنها فقط سـه مـرز سـرخس، ميرجـاوه و رازي فعـال       ميرجاوه، رازي، جلفا و لطف
 1380هاي  به خود اختصاص داده است، به طوري كه در بازه زماني سال بيشترين تناژ صادراتي را) باشند مي
درصـد از نظـر    73درصد صادرات ريلي كشور از نظر مقـدار وزنـي و    82به طور متوسط ساليانه  1393تا 

 . تعداد واگن، از طريق مرز ريلي سرخس انجام شده است

طور متوسـط   دهد به نشان مي 1393تا  1380هاي  آهن ايران براي سال آمارهاي منتشر شده توسط راه -
تن بوده  23و  22، 50هاي صادراتي در مرزهاي سرخس، ميرجاوه و رازي به ترتيب  تناژ بارگيري شده واگن

هاي  شود از حداكثر ظرفيت واگن شايد بتوان گفت به دليل كمبود واگن در مرز ريلي سرخس سعي مي. است
 .  باري در اين مرز استفاده شود

 
هاي اخير صادركنندگان كشور و به خصوص استان خراسان رضوي براي صـادرات محصـوالت    الدر س -

اند كه اين خـود باعـث افـزايش     خود به كشورهاي آسياي مركزي با معضلي به نام كمبود واگن مواجه بوده
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 .تهاي حمل كاال و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصوالت صادراتي به اين كشورها شده اس هزينه
مشكل كمبود واگن در بدو شروع صادرات ريلي ايران به كشورهاي آسياي مركزي وجود نداشته، و در  -

داده اسـت، بلكـه    هاي ورودي ترانزيتي و وارداتي نه تنها ميزان تقاضاي داخلي را پوشش مي ابتدا تعداد واگن
 . استها نيز به صورت خالي به اين كشورها عودت داده شده  تعدادي از اين واگن

هاي ترانزيتي و وارداتي افزايشي بوده و با وجود افزايشي بودن صـادرات   روند ورود واگن 1388تا سال  -
گوي تقاضاي صادرات ريلي در كشور و استان خراسان رضـوي بـوده    هاي ورودي پاسخ ريلي، تعداد اين واگن

ماه هر سال، به دليل كاهش برداشـت  ها فقط در مقاطعي از سال، يعني از تيرماه تا مهر در طي اين سال. است
هاي امـدادي جبـران    و ترانزيت پنبه ازبكستان، مشكل كمبود واگن وجود داشته، كه اين كمبود با ورود واگن

هاي ترانزيتي و وارداتي روند نزولي در پيش گرفته، با توجـه   به بعد كه ورود واگن 1388از سال . شده است
 . م كمبود واگن به يك معضل جدي تبديل شده استك به صعودي بودن صادرات ريلي، كم

 :براساس اين مطالعه عبارت است از داليل كمبود واگن -
o هاي ايراني در شبكه ريلي كشورهاي عدم امكان سير واگنCIS 

o كاهش ترانزيت ريلي از مسير ايران 

o كاهش واردات ريلي 
o هاي روسي در كشوركندي سير واگن 
o در استان نامشخص بودن متولي تأمين واگن 

o اضافه شدن ساير كاالها به سبد صادرات 
o آهن در كشورهاي آسياي ميانه روند خصوصي شدن راه 

آهن كشورهاي آسياي مركزي و در نتيجه وابسـتگي بـه    هاي ايراني در خطوط راه عدم امكان سير واگن -
ترين داليـل كمبـود    ز مهمهاي ترانزيتي و وارداتي از اين كشورها براي صادرات، همواره به عنوان يكي ا واگن

واگن و به عبارتي سرمنشأ مشكالتي كه صادركنندگان استان بـراي صـادرات ريلـي بـه كشـورهاي آسـياي       
دهـد ايـن عـدم امكـان سـير       ها نشان مي بررسي. باشند، مطرح بوده است اكنون با آن مواجه مي مركزي هم

 .باشد مي CISقل ريلي كشورهاي ون هاي ايراني ناشي از عدم عضويت ايران در شوراي حمل واگن
تا حدود زيـادي كـاهش يافتـه و از     1393تا  1387هاي  هاي ورودي ترانزيت در طي سال تعداد واگن -

 60دهنـده كـاهش    رسيده است كه ايـن نشـان  1393واگن در سال  6126به  1387واگن در سال  15196
 . باشد درصدي در ورود واگن ترانزيتي مي

هـاي ترانزيتـي وارده از مـرز    درصـد از واگـن   95آهن ايران، بـيش از   وسط راهطبق آمار منتشر شده ت -
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تعـدادي از  . شـوند درصد به ساير مرزهاي كشور بارگيري مي 5سرخس به مقصد بندرعباس و تنها كمتر از 
ها پس از تخليه در بندرعباس مجدداً جهت ترانزيت خروجي بارگيري شده و بقيـه آنهـا در طـول     اين واگن

بديهي است . شوند هاي مختلف تا مرز خروجي سرخس جهت صادرات بارگيري مي برگشت در ايستگاهمسير 
با توجه به قرار گرفتن ايستگاه مشهد در انتهاي اين مسير، سهم اختصاص يافته به اين ايستگاه تـابع شـرايط   

 . باشد بارگيري در طول اين مسير است كه عمدتاً رقم اندكي مي

هاي ورودي ترانزيت كشور در مـرز سـرخس    از واگن درصد 65سال گذشته  7ي به طور متوسط در ط -
 12، تاجيكسـتان بـا    درصـد  20متعلق به كشور ازبكستان بوده است و بعد از آن كشورهاي تركمنستان با  

گونه كه  بنابراين همان. هاي بعدي قرار دارند در رتبه درصد 1و قرقيزستان با   درصد 2، قزاقستان با  درصد
مشخص است تراتزيت وارده به كشور در مرز سرخس بيشتر وابسته به سه كشور ازبكستان، تركمنسـتان و  

 .باشد تاجيكستان مي
 :براساس اين مطالعه عبارت است از داليل اصلي كاهش ترانزيت از مسير ايران -

o  تحريم  كشورهاي غربي 

o راني  كشتي تحريم 
o تحريم بانكي 
o المللي در صنعت بيمه ايران تحريم و اعمال محدوديت بين 
o بحران اقتصادي جهاني 
o  كندي سير(عوامل بازدارنده داخلي( 
o هاي كشور، عوامل انساني، قوانين و مقررات، مديريت و  عواملي نظير زيرساخت ... 
o محصوالت از كشور مانند پنبهبرخي  تغيير مسير ترانزيت 
o ايجاد كريدورهاي جديد 
o افزايش تخفيفات توسط كريدورهاي موجود 
o روابط سياسي  

 
هـاي   ترين داليل كاهش واردات ريلي كشور از كشورهاي آسياي مركـزي در سـال   به طور كلي از مهم -

هاي وارداتي و تغيير مسير واردات از  هاي اقتصادي غرب، ممنوعيت توان به افزايش نرخ ارز، تحريم اخير، مي
كتـه اساسـي كـه بايـد در     ن. اشاره كرد) به دليل وارداتي نبودن گمرك خراسان رضوي(طريق بندر اميرآباد 

هاي وارداتي به آن توجه كرد، اين است كه مقوله واردات كامالً متمـايز از   هنگام بررسي داليل كاهش واگن
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هاي اقتصادي دولت در موضوع تجارت خـارجي   زيرا در بحث واردات بايد سياست. باشد مبحث ترانزيت مي
 .  چنين توليدات داخلي مورد توجه قرار گيرد و هم

هـاي وارداتـي در مـرز     از واگن درصد 47سال گذشته، كشور قزاقستان با سهم  7طور متوسط در طي ب -
درصد،  19درصد، تركمنستان با  24سرخس، در رده نخست قرار داشته و بعد از آن كشورهاي ازبكستان با 

بنابراين همانگونه كه مشخص . هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه 2درصد و قرقيزستان با  8تاجيكستان با 
تر وابسته به سه كشور قزاقستان، تركمنسـتان و ازبكسـتان   است واردات ريلي به كشور در مرز سرخس بيش

 .باشد مي
ترين راهكاري كه براي رفع مشكل كمبود واگن مورد توجه قرار گرفته، استفاده از  هاي اخير مهم در سال -

هاي در  هرچند كه استفاده از اين روش تا حدودي موثر واقع شده، ولي سياست. هاي امدادي بوده است واگن
كننـده واگـن امـدادي در     هاي خصوصـي تـأمين   فته شده توسط مسئولين ذيربط و نوع رفتار شركتپيش گر

هـا   شايد بتوان سرمنشأ ايجاد اين چالش. كشورهاي آسياي مركزي، كارآمدي اين روش را كاهش داده است
و هـا   گيـري  انسـجام در تصـميم   را در مشخص نبودن متولي تأمين واگن جستجو كـرد، كـه ايـن خـود عـدم     

 .ها را باعث شده است گذاري سياست
 :هاي اخير هاي اتخاذي سالتاريخچه واگن امدادي و سياست -

 1378 - 1379هاي  بين سال: دوره اول -الف

كرد و تنها در چنـد  هاي وارداتي و ترانزيتي وارده عمدتاً تقاضاي داخلي واگن را تأمين ميدر اين دوره واگن

معموالً از اواخر تيرماه تا اواخـر مهرمـاه بـا    . استفاده از واگن امدادي وجود داشتماه خاص از سال، نياز به 

كاهش شديد و گاهاً قطع ترانزيت پنبه ازبكستان و كاهش عرضه واگن دولتي، صادركنندگان بـراي جبـران   

آهـن  ط راههاي امـدادي توسـ  در اين دوره واگن. كردند هاي امدادي مياين كمبود، اقدام به استفاده از واگن

به طور كلي در طول ايـن دو  . شدبين متقاضيان توزيع مي) يكصد هزار تومان(تأمين و با اخذ هزينه امدادي 

 . واگن امدادي وارد كشور شده است 651سال، 

 1380 - 1382هاي  بين سال: دوره دوم -ب

واگن امـدادي بـا آن مواجـه    اكنون صادركنندگان براي تأمين  شايد بتوان مبدأ زماني بروز چالشي را كه هم

هايي كه شايد مهمترين آنهـا   در طي اين دوره بخش خصوصي با انگيزه. هستند را در اين دوره جستجو كرد
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دار  هاي امدادي و كسب سود از اين رهگذر باشد، خواهان حضور در اين حوزه و عهده تسهيل در ورود واگن

 44هـاي كلـي اصـل     نيز با مد نظر قراردادن سياست آهنراه. هاي امدادي شد شدن مسئوليت تأمين واگن

اي سه ساله اقدام به واگذاري تأمين واگن امدادي به بخش خصوصـي نمـود،   قانون اساسي، در طول پروسه

 . طوري كه در اين دوره بخش خصوصي در كنار راه آهن متصديان تأمين و تدارك واگن امدادي بودند

 1383 - 1391هاي  بين سال: دوره سوم -ج

هـاي خـود،    ي تأمين واگن امدادي خارج و با اعمـال سياسـت  به بعد، عمالً از چرخه 1383آهن از سال راه

هاي ابتدايي اين دوره، فقط تعداد محدودي از  در سال. موجب ورود كامل بخش خصوصي به اين عرصه شد

نمودنـد، ولـي    صادركنندگان مـي  ها با مجوز راه آهن ايران اقدام به تأمين واگن امدادي براي تجار و شركت

آهن ايران را بر آن داشت تا مجوز تـأمين   ها، مسئولين راه داليلي مانند ظن ايجاد انحصار توسط اين شركت

. باشـند، صـادر كنـد    آهن مـي  واگن امدادي را براي تمامي متقاضياني كه واجد شرايط اعالم شده توسط راه

تنها شرايط موجود را بهبود نبخشيد، بلكه موجب رقابـت شـديد    اتخاذ اين تصميم در آن برهه از زمان، نه

زيرا بعضي از . هاي اخير شده است هاي امدادي در سال هاي ايراني و افزايش سرسام آور قيمت واگن شركت

ها براي پيشي گرفتن از ديگران و تصـاحب سـهم بيشـتري از بـازار پررونـق و سـودآور واگـن         اين شركت

 . يمتي بسيار باال و غيرمعمولي را در كشورهاي مبدأ ارائه نمودندامدادي، پيشنهادات ق

ميليون تن تقريباً ثابت بوده و  1/5، توليد سيمان استان در سطح 1387دهد، تا سال  ها نشان مي بررسي -
طـوري   به بعد سير صعودي آن شروع شده، بـه  1387حتي روند كاهشي خفيفي نيز داشته است؛ اما از سال 

) افزايش بـيش از دويسـت درصـد   (ميليون تن رسيده، يعني سه برابر  5سال به بيش از  3مدت كه فقط در 
 . مانده است نيز با اندكي كاهش در همين ميزان باقي 1393شده و تا سال 

يكي از مواردي كه همواره به عنوان يك عامل مهم تأثيرگذار بر معضل كمبود واگن مورد بحـث قـرار    -
از آنجايي كـه در حـال حاضـر    . هاي كشورهاي آسياي مركزي در ايران استاگنگرفته است، كندي سير و

هاي اين كشـورها وابسـته اسـت،    طور كامل به واگن كشور ما براي صادرات به كشورهاي آسياي مركزي به
نكته بسيار مهم در اين جا اين است . هاي ورودي از اين ناحيه براي كشور ما حائز اهميت خاصي هستندواگن

ها به كشورهاي مذكور، فرآيند بسيار كندي است كه فرآيند تخليه و بارگيري مجدد و بازگشت اين واگن كه
داليـل كنـدي   .آهن را فراهم كرده استهاي فراواني به بازرگانان و سازمان راهاين امر موجبات تحميل زيان
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 :عبارتند ازسير
o پايين بودن سرعت بارگيري و تخليه بار 

o  امور گمركيمدت زمان انجام 

o فقدان لكوموتيو مورد نياز در ايستگاه ورودي و خروجي 

o مسير طوالني 

o سرعت قطارها 

o هاي تشكيالتيتوقف طوالني در ايستگاه 

o آهن عدم هماهنگي بين بخش سير و حركت و بخش بازرگاني راه 

o آهنعدم هماهنگي بين بخش مالي و بخش بازرگاني راه 

o فرسوده بودن ناوگان 

o بكه ريليپوشش ناكافي ش 
 
 :ارائه شده  براساس نتايج اين مطالعه  پيشنهادات -

o    پيگيري عضويت ايران در شوراي حمل ونقل ريلي كشـورهايCIS ) ايـن موضـوع بـه    : نكتـه
 ).شود تنهايي باعث حل مشكل كمبود واگن نمي

o هاي خصوصي در مقوله آهن باشد و اجازه ورود شركت  مسئوليت تامين واگن امداد، برعهده راه 
 .تأمين واگن امدادي داده نشوند

o اجـاره   -1:        اندازي كنسرسيوم ريلي بخش خصوصي در استان خراسان رضوي با هدف راه
خريد واگن در صورت عضويت دائم ايران در شوراي حمل و نقـل ريلـي بـا گـرفتن      -2واگن  

توليـد واگـن در   تالش در جهـت راه انـدازي كارخانـه    : نكته(تسهيالت از صندوق توسعه ملي
  )عنوان يك واحد اقتصادي بزرگ مقياس استان، به

o      تفويض اختيار مسئوليت اخذ تصميمات ترانزيت ريلي به استان خراسان رضـوي، بـا توجـه بـه
آهن خراسـان تـأمين    آهن ايران از طريق راه درصد درآمد حمل بار ترانزيت ريلي راه 77اينكه 

 .شود مي
o  ها، نظير واگن مسطح از طريق استفاده از كانتينر و ساير واگنكاهش وابستگي به واگن مسقف 
o ونقـل ريلـي بـا حضـور وزيـر راه و       گـذاري توسـعه حمـل    ارائه پيشنهاد ايجاد كارگروه سياست

هـاي   هاي حمل و نقـل، تشـكل   شهرسازي، وزير صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، انجمن
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هاي صنايع و معادن و عمران مجلس شوراي اسالمي و نماينده عالي اسـتان   صادراتي، كميسيون
 با هدف توسعه صادرات ريلي در برنامه ششم توسعه 

o رفع مشكالت مربوط به كندي سير واگن به شرح زير: 
  كمك دولت جهت تأمين لكوموتيو كافي در ايستگاه سرخس 
  هر منطقه، چـرا كـه در حـال حاضـر در منـاطق      متناسب سازي شبكه ريلي با ترافيك

هاي طوالني مدت قطارهاي باري به جهت عـدم تناسـب مـذكور رخ     پرترافيك، توقف
 )تراكم باالي سير به دليل مشترك بودن شبكه حمل بار و مسافر. (دهد مي
     تأمين اعتبار الزم توسط دولت جهت تكميل مسيرهاي موجـود نظيـر مسـير چابهـار- 

 وتاه شدن مسير ترانزيتمشهد با هدف ك

دار تجـاري كشـور در برنامـه     هاي اولويت تواند به عنوان يكي از زيرساخت اين پروژه مي: نكته
 . ششم توسعه مورد توجه ويژه قرار گيرد

o     تالش به منظور تغيير نحوه حمل  و مسير كاالهاي وارداتي به استان از طريـق بهبـود عملكـرد
 هايي براي واردكنندگان ف مشوقتشريفات گمركي در استان و تعري

o هاي مسقف، به دليـل خطرنـاك    الزام حمل بار ترانزيتي گوگرد از كشور، براي استفاده از واگن
 SMGSبودن كاالي گوگرد طبق قوانين 

 :مطرح شد توسط اعضا جلسه پيشنهادات زير در خصوص طرح مطالعاتي 

حمل  وارد صورت جديه امر بايستي ب متوليسازمانهاي و وزارت خارجه  ،آهن جمهوري اسالمي راه) الف

ايه ــپايدار كاالهاي صادراتي است به صورت ريلي شوند و قراردادهاي پايدار و دائمي با كشورهاي همس

 . گردد  منعقد

 صادرات آسياي ميانه توسط بازرگانان خراساني انجام مي شود اختيارات % 85با توجه به اينكه حدود ) ب

 .خصوص اختصاص واگن امدادي به استان اعطاء شود الزم در

 ،به حمل و نقل توسط سازمان توسعه تجارت ايران سوبسيد ميليارد ريال 200با توجه به اختصاص ) ج

 . صادرات ريلي استان اختصاص يابد  سوبسيد بهپيشنهاد مي شود سهمي از اين 

 اينواگن هاي وارداتي به استان كه از نوع مسقف هستند بايد مورد تشويق قرار گيرند تا امكان استفاده از ) د

 .واگن ها براي صادرات محقق گردد 
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بايستي براي تصميم گيري در جهت رفع مشكل صادركنندگان در حوزه حمل و نقل ريلي برنامه عملياتي ) ه

سال آينده به صورت وزني و نوع كاال براي صادرات تدوين شود و زير ساخت هاي الزم  3حداقل براي 

 . براي تحقق اين برنامه ها شناسايي گردد 

ت حمل و نقل ريلي بين المللي با استفاده از تسهيالت بخش يكي از راههاي پيشنهادي ايجاد شرك) د

در اين رابطه از تسهيالت و معافيت هاي راه آهن . خصوصي و منابع دولتي با هدف خريد واگن است

  .نموداستفاده  مي توانجمهوري اسالمي نيز 

 ،قرار مي گيرندبازرگانان  ايبا توجه به اينكه واگن هاي ترانزيتي و وارداتي در ساير استانها مورد تقاض )ـه

استان مجبور به حمل بار توسط كاميون به اين استانها و سپس استفاده از اين واگن ها براي بازرگان 

د و بايد براي آن مي نمايتحميل  براي صادرات استان بازرگان صادرات مي گردد كه هزينه مضاعفي را به

 . ه شود يدتدبيري انديش
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 مصـــوبات
 : در سطح استاني

اتاق بازرگاني،صنايع و معادن كشاورزي با مشاركت سازمان صنعت،معدن و تجارت  مقرر گرديد )1

را ساخت هاي الزم  تعيين زير برنامه بلند مدت صادراتي و وارداتي استان جهت برنامه ريزي استان

 .تدوين نمايند

راه آهن جمهوري اسالمي و وزارت خارجه جهت  بااز طريق استانداري مقرر گرديد مكاتبات الزم  )2

 .تسهيل و تسريع در تأمين واگن انجام شود

با وزير  طي مكاتبه اي ،از طريق دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداريمقرر گرديد  )3

محترم راه و شهرسازي جهت رفع مشكل صادركنندگان، استفاده از واگن هاي وارده و  اعمال 

ي الزم براي واردكنندگان استفاده كنند از حمل و نقل ريلي، درخواست كاهش هزينه حمل و مشوقها

 .جاده اي مطرح گردد نرخ حمل و نقل ريلي از حمل و نقل كمتر شدننقل ريلي و 

مقرر گرديد راه آهن استان بررسي هاي الزم جهت تغيير سيستم بارگيري و كاهش وابستگي به  )4

 . واگن مسقف را انجام و نتيجه را به دبيرخانه شورا منعكس نمايد

ي خطرناك با واگن هاي مسقف و طبقه بندي هامقرر گرديد با عنايت به الزام حمل بار ترانزيتي كاال )5

 پيگيري الزم از طريق راه آهن استان جهت انجام،SMGSي طبق قوانين گوگرد در اين گروه كاالي

 . مكاتبات الزم توسط راه آهن جمهوري اسالمي براي اجراي اين الزام انجام شود 

حمل و نقل ريلي در  عهمقرر گرديد با توجه به پيشنهاد تشكيل گروه كاري سياست گذاري توس )6

كل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت ، معدن  اعالم جناب آقاي دكتر سليمي مديرو جلسه 

احكام برنامه ششم توسعه با رويكرد بخش % 80و تجارت درخصوص احتمــال تنظيم بيش از 

خصــــوصي، رياست محترم سازمان صنعت، معدن تجارت احكام مرتبط با اين گروه كاري را تهيه 

 . و ارسال نمايند

ع حمل كاالي استان به ساير استانها با استفاده حمل و نقل جاده مقرر گرديد باعنايت به طرح موضو )7

آمار حجم كاالهايي كه از اين طريق صادر  ،ريل به استان جهت صادرات و حمل مجدد توسطاي 
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توسط اتحاديه صادركنندگان استان مشخص و جهت تصميم گيري به دبيرخانه شورا  مي شوند

 . ارسال گردد 

و در صد تحقق مصوبات  استان گزارشي از جلسات شوراي گفت و گويرا،دبيرخانه شومقرر گرديد  )8

 . نمايددر جلسه آينده شورا ارائه 

 
 

 

 : در سطح ملي و فراگير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 

 

 

 

 


