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 :دستور جلسه 

 
 معارفه اعضا و بررسی تقویم جلسات و برنامه های سال جاری کمیسیون 

 پیگیری تشکیل کمیته های زیر مجموعه کمیسیون و انتخاب اعضای آن 

  پیگیری برگزاری همایش ملی حمل ونقل بین المللی و ترانزیت در استان 

 سایر موارد. 

 

  

 :اهم موارد مطرح شده         

بیست وهفتم روز چهارشنبه مورخ  03:7ساعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در  حمل و نقل و ترانزیتجلسه کمیسیون  اولین -1

معادن وکشاورزی اتاق ایران و خراسان رضوی  , صنایع , آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق بازرگانی  جناببا حضور 1:31 ماه  شهریور

 .بازرگانی برگزار گردیدمرکزی اتاق ر ساختمان د کمیسیون کثریت اعضای محترمو ا

 

ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی خدمت اعضای کمیسیون در دوره نهم  زمانیان، جناب آقای  در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون -2

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و حسن حضور جناب آقای امتی به عنوان نایب رییس کمیسیون و ریاست کمیته راهبردی کمیسیون های 

                 . را مسالت نمودند اعضای محترم  آرزوی موفقیت و پویایی این کمیسیون با تالش و حضور و همفکری, اتاق در این کمیسیون 

 .معرفی جناب آقای خیاط به عنوان دبیر کمیسیون نیز در جلسه صورت گرفت  ,  در ادامه

 

جلسات میبایست به صورت ماهانه و با حضور , مشورتی اتاق  –ی تخصصی چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون هابا توجه به آیین نامه  -:

 .صورت گیرد و آن دسته از عزیزانی که بیش از سه جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند از عضویت کمیسیون حذف میگردندحداکثری اعضا 

همچنین . افرادی به صورت میهمان میتوانند به این جمع اضافه گردند , نفر بوده که براساس نیاز  22تعداد اعضای ثابت کمیسیون 

در محل ساختمان شماره دو جلسات  10مه اعضا مصوب شد در دوشنبه های آخر هر ماه ساعت درخصوص زمان برگزاری جلسات با نظر ه

 .تشکیل گردد

رییس محترم کمیسون نیز از رویکرد این دوره اتاق که استفاده از مشارکت حداکثری و حضور فعاالن اقتصادی و اعضای  جناب امتی نایب -4

بیان و اعضا  یفعاالن اقتصاد جویی از مشارکتجاری دوره  دررا  اتاق کردیرو و وردنداتاق در تصمیم گیری ها اتاقی است سخن به میان آ

                                 .                                                                                                                            داشته باشد یادینمود ز تواندی م ها ونیسیموضوع در کم نیا عتایو طب نموده 

کارنامه کمیسیون حمل و نقل   ریاست کمیته راهبردی کمیسیون های اتاق لزوم داشتن برنامه و تدوین آن را در کمیسیون ها الزامی دانسته و

 .اتاق را در دوره قبل با توجه حضور اعضای آن و ریاست جناب آقا زمانیان موفق ارزیابی کردند
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 3جناب آقای زمانیان در ادامه به بیان برنامه های کمیسیون در سال جاری پرداختند که عبارتند از  -2

 بررسی چالشها و موانع و مشکالت در حوزه حمل ونقل بین المللی و ترانزیت  -1

 پیشنهادات در جهت روان سازی در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت  ارائه -2

 نقل و حمل ناوگان نوسازی موضوع در پیشنهادات ارائه -:

 شود می ارجاع کمیسیون به اتاق سوی از که مواردی بررسی -4

 

ز شورای عالی ترابری و نهاد ریاست جمهوری صادر گردیده که ا 04202و  121717جناب آقای فیض محمدی در خصوص بخشنامه های  -6

لزوم پیگیری بیشتر در خصوص اجرا  و , و با توجه به اینکه در خصوص حمل و نقل و بهبود محیط کسب و کار میباشند مطالبی را بیان 

 . داشتند بررسی در جلسات کمیسیون را 

دریایی و جاده ای و ترانزیت در ذیل کمیسیون خبر دادند و از اعضا , کمیته ریلی  :کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق از تشکیل ریاست   -0

درخواست نمودند که عضویت خود را در کمیته های پیشنهادی به دبیر کمیسیون اعالم نمایند تا موارد به صورت تخصصی در آنها بررسی 

ن در خصوص برگزاری اولین همایش ملی حمل و نقل بین المللی در استان و حمایت های اتاق بازرگانی و جناب آقای ایشان همچنی.  گردد

 . مهندس شافعی بیان مطلب فرموده و از تشکیل دبیرخانه همایش و محورهای آن  خبر دادند 

شافعی بر نتیجه گرا بودن آنها اراِئه مطلب نموده و جناب آقای امتی در خصوص نقش کمیسیون ها در اتاق و تاکیدات جناب آقای مهندش  -1

ا برنامه های کمیته راهبردی کمیسیون ها در دوره نهم را برشمرده که مهترین آنها اهمیت برنامه دار بودن کمیسیون ها و ذکر نتایج آنها ر

ه اتاق ایران را با اهمیت دانسته که در این دوره به الزم دانسته و پیشنهاد تهیه بسته هایی در زمینه های تخصصی کمیسیون ها وارائه آنها ب

 .اجرا در خواهد آمد

3                                را به شرح ذیل بیان فرمودند همایش ملی حمل و نقل بین المللی در استان این عضو هیآت نمایندگان اتاق محورهای  اولین   -3

                                                                                                                             در اقتصاد کشور    اهمیت و جایگاه ترانزیت -1

                                              ومقررات مخل در ترانزیت                                                                                                 قوانین-2    

                                        متولی در بخش حمل ونقل بین المللی                                                                                              نداشتن-:

 نقل  نقش دانشگاه و مجامع علمی در حمل و -4

         3که مختصرا به شرح ذیل میباشددر ادامه برخی اعضای کمیسیون به ایراد مطالب خود در حضور ریاست اتاق ایران و استان پرداختند  -17

       فعاالن حوزه  یبهتر است موارد مطروحه از سو3 گفت یخراسان رضو یالملل نیانجمن حمل و نقل ب یاز اعضا یکی ،یخواجو دیمج       

 .ردیهم در دستورکارها قرار گ یو نقل به اتاق بازرگان  حمل    

    یبرا یآثار مطلوب تواندی هستند که کشف و استفاده از آنها م مان فعالدر حوزه حمل و نقل کشور یزبده ا یروهاین3 خاطرنشان کرد یو      

 .به دنبال داشته باشد بخش نیا      

 یواقع ندگانینما کنند،ی م تیفعال رانیحمل و نقل در اتاق ا ندگانیکه به عنوان نما یدرخواست کرد افراد زین ونیسیعضو کم ینور کمال

 .بخش باشند نیا

          و توانمند ریگیپ یا ندهیبا انتخاب نما می تواند موضوع نیکه امصوبات شورای عالی در خصوص ترانزیت ابالغ نشده است و 3 وی گفت 

 . شود پیگیری یترابر یعال یدر شورا ،صنف نیافعاالن جمع  از
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و  میدار یاریما در گمرک مشکالت بس3 و گفت داشتحمل و نقل  یها شرکت یبه مشکالت گمرک اشاره ای ونیسیعضو کم گرید ،یضراب   

 . کند تیموضوع از ما حما نیحل و فصل ا یاست که برا نیبخش از اتاق ا نیتوقع ا. پا افتاده دچار مشکل شده است شیبه خاطر مسائل پ تیترانز

گام بردارد و نقش و  یساز میبه سمت تصم دیاتاق واقعا با3 ابراز کرد زیاستان ن یالملل نیانجمن حمل و نقل ب رهیمد اتیعضو ه ینیحس قاسم

 . اثرگذاری خود را در عرصه های مختلف افزون کند

حمل و نقل در  یها نیتر سالم ییموجود در حوزه قضا یبه استناد پرونده ها نکهیا انیبا ب ونیسیکم نیا یاز اعضا گرید یکی ،یمحمد ضیف

 .در حوزه گمرک اثرگذار باشند ژهیبه و ستهیشا رانیکه در انتخاب مد میخواهی اتاق م استیاز ر3 افزود کنند،ی م تیاستان ما فعال

به قوت  ردیصورت نگ نیکه اصالح قوان یمشکالت ما تا زمان 3 ی نیز فرمود خراسان رضو یالملل نیانجمن حمل و نقل ب رهیمد اتیعضو ه ،یفرخ

 .شودی مشمول قاچاق نم ییکاال چیبه جز سالح و مواد مخدر ه ایدر موضوع حمل و نقل کاال در دن. خواهد ماند یخود باق

مشکل از گذشته وجود داشته و کماکان ادامه دارد؛ ما  نیا3 اظهار کرد های رانیبا مجموعه کشت یا با اشاره به مشکالت فعاالن حمل و نقل جاده یو

 . میا دچار چالش شده شهیو هم میکنی پرداخت م یو هم سپرده نقد نیهم تضام نریکانت یبرا یرانیدر حوزه کشت

 یها در حوزه یبا مباشران تخصص یفعاالن اقتصاد ژهیدادگاه و جادیما از گذشته، ا یها از درخواست یکی3 کرد حیفعال حوزه حمل و نقل تصر نیا

.چرا که از خالء نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده های این بخش رنج می بریم ،مختلف بوده است  

معادن و کشاورزی ایران و استان خراسان رضوی که  میهمان اولین , صنایع , جناب آقای مهندس شافعی ریاست اتاق بازرگانی   -11

 یبراما  شنهادیپ 3ایشان فرمودند   . داده دادند را  جلسهخبر خوش تشکیل اتاق مشترک اوراسیا با  جلسه این کمیسیون بودند 

 یایموضوع به آس نیا یامضا یو برا شودی برگزار م ایاجالس اوراس ندهیمورد موافقت قرار گرفته و چهارشنبه آ ایاوراس یاتاق بازرگان لیتشک

بازار  یبرا یادیز یتهایجذاب م،یشو هیاتحاد نیوارد ا یو وقت افتیخواهد  شیما افزا ییاتفاق حجم مبادالت کاال نیبا ا .خواهم رفت یمرکز

 .منطقه در حال باز شدن است نیمساله توسعه حمل و نقل ما به ا یبرا یدیراه جد نیداشت؛ بنابرا میکاالها خواه متیآنها از نظر ق

که در آن جلسه  ینکته ا .ند در آن حوزه دستور داد یزیبر لزوم برنامه ر ا،یدرباره حوزه اوراس یدر جلسه ا شیجمهور دو هفته پ سیرئ3 افزود  یو

مثل  یحمل و نقل محصوالت چه ابزار یما را داشته باشد، برا یدرخواست واردات محصوالت کشاورز ایاز اوراس یبود که اگر کس نیمطرح شد ا

 .که هنوز حل نشده است میروبرو هست یدر حوزه واگن با مشکالت بزرگ ،یاز طرف. میدار... سردخانه و یدارا ینرهایکانت

اتاق  تیدر دوره گذشته فعال یحمل و نقل و عملکرد آن در سطح مل ونیسیاز کارکرد کم یاز سخنانش با ابراز خرسند گرید یدر بخش یشافع

نکته توجه داشت  نیبه ا دیبا. اتاق تمرکز کنند یواقع فهیانجام وظ یرو دیتاق مشخص است؛ آنها بادر ساختار ا ونهایسیکم فهیوظ3 گفت ،یبازرگان

و اگر در سال دو  ردیصورت گ یبند تیالزم است اولو نیوجود ندارد؛ بنابرا ونیسیکه امکان حل همه مشکالت حوزه حمل و نقل کشور در کم

  .میمطرح کن جهیمشکل را بدون کسب نت 177است که  نیحل شود، بهتر از ا ونیسیکم یریگیحوزه با پ نیا یمشکل اساس

 م،یانسان بدان کی کرهیاگر اقتصاد را به مثابه پ3 کرد حینشده، تصر رفتهیکشور پذ یحمل و نقل هنوز در فرهنگ اقتصاد گاهیجا نکهیا انیبا ب یو

 گرددیحوزه مشخص م نیا تیکه اهم نجاستیو ا شودیحوزه دچار لطمه شود، اقتصاد کشور فلج م نیاست و اگر ا کرهیپ نیا یحمل و نقل پاها

3 کرد حیو تصر دیحمل و نقل تاک یو بهساز یسراسر کشور در باب نوساز یبازرگان یحمل و نقل اتاقها یونهایسیبر لزوم تمرکز کم یو      

و  یتیترانز ریدر طول مس یو خدمات رفاه التیاگر به تسه ،یاز طرف. ع را حل کنندجامع ارائه و موضو یخصوص طرح نیدر ا دیبا ونهایسیکم

.میدهیرا هم از دست م یکنون تیموقع نیهم ندهیسال آ 12تا  17 م،ینکن وجهآن ت یتهایجذاب  

ابزار  دیبا ونیسیحوزه است، کم نیما به فعاالن ا هیو تک میدر حمل و نقل ندار یفرمانبر شماست؛ ما اطالعات هیقض نیاتاق در ا3 شد ادآوری یشافع

. میبه دنبال تحقق اهداف آن برو تیکه با قاطع میدار فهیوظ زیاست؛ ما ن یزیبرنامه ر ازمندیابزار ن نیا هیته یکند و برا هیرا ته  

مخل کسب و کار در  نیو قوان یقانون یخالها ییشناسا3 زد و گفت گریزیمخل حوزه حمل و نقل  نیکشور به قوان یپارلمان بخش خصوص سیرئ

از . میرسیآل نم دهیهم کار شود، باز هم به نقطه ا گریسال د 27روش تا  نیکه اگر با ا میو مقررات دار نیآنقدر تورم قوان ست؛ین ریتاث یکشور ب

به دنبال دارد یاریهست که مشکالت بس یمتناقض نیقوان یطرف  
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حق ندارد بدون  یسازمان چیه3 کسب و کار در حال جاافتادن است، افزود طیماده دو و سه قانون بهبود مح یخوشبختانه اجرا نکهیا انیبا ب یو

 . شدن است یاما در حال عمل فتادهیموضوع در همه سازمانها اتفاق ن نیکند هر چند ا ییرا صادر و اجرا یاتاقها، دستورالعمل یگرفتن مشورت کتب

 نیا میو ما معتقد شودیم یریرا نداشته باشد، جلوگ یبخش خصوص وستیکه پ یهر دستورالعمل یکرد که از اجرا دیجمهور تاک سیمعاون اول رئ

 .اتفاق، دو گام رو به جلو است

 شیبا پ دیبا شودیکه صادر م یماده هر بخشنامه ا نیطبق ا م؛یکسب و کار هست یقانون فضا 26ماده  یهم اکنون به دنبال اجرا3 ادامه داد یشافع

. دکن یزیداشته باشد و برنامه ر یاز ابالغ، از آن دستورالعمل آگاه شیپ یهمراه باشد تا فعال اقتصاد یو فعاالن اقتصاد یبه بخش خصوص یآگه

 .ردیگیصورت م یزیخصوص قانون گر نیو در ا شودینم ییماده قانون در حال حاضر اجرا نیا

 یاتاق مشهد در خصوص مشکالت گمرک تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم یاز اعضا یکیاز سخنانش در واکنش به اظهارات  یگریدر بخش د یو

 یکه از ابتدا یصدمات. و من هم مذاکره الزم را انجام خواهم داد دیدعوت کن رکلیحل مشکالت گمرک اگر الزم است از مد یبرا3 حوزه گفت نیا

که در صدور  ییها یریتدب یعجوالنه و ب ماتیوارد کند؛ با تصم توانستینم یدشمن چیدر حوزه گمرک به ما وارد شد را ه ونتاکن 30سال 

 .بر اقتصاد ما وارد آمد یادیبخشنامه اتفاق افتاد، لطمات ز

.ایشان درخصوص تشکیل دادگاه های تخصصی فعاالن اقتصادی فرمودند این مهم نیز توسط اتاق و قوه قضائیه پیگیری و در حال انجام است  

 

 :مصوبات جلسه 

 . در محل ساختمان شماره دو برگزار گردد  10درخصوص زمان و مکان کمیسیون مصوب گردید جلسات در دوشنبه های آخر ماه ساعت  -1

تشکیل و اعضای کمیسیون عضویت خود را در هر کدام از  دریایی و جاده ای و ترانزیت در ذیل کمیسیون, ریلی مصوب شد سه کمیته  -2

 .نمایندکمیته به دبیر کمیسیون اعالم 

 

 :حاضرین جلسه 

 

 سید قاسم حسینی -6 کاظم شیردل -2 دشتیحمید رضا  -4علی خیاط  -: امتی محمود-2 احمد زمانیان -1 3 آقایان

 شهریار شیخ -:1 مجید خواجوی -12 احمد فرخی -11 جالل شفیعیان -17کمال نوری -3 حسن آریافر  -1 فیض محمدیدین محمد  -0

 عطا مراد ساالری نیا -13 قاسمعلی ضرابی -11یزدان علی ضرابی  -10احمد خزایی  -16 داود سپهرفر  -12غالم نبی نگهبان  -14

 زهره حسینی -2مونا صنعت کار  -4 -:پریسا میزایی  -2  دهستانیآذر  -1 : ها خانم

 

 

  :غائبین جلسه 

  
  محمد رضا قربانی -6فرهاد صانعی  -2سید مرتضی قندچی  -4 هزبرالساداتیمهدی -:بند  سیدمحمد دانش عالقه -2ابراهیم عطایی  -1 : آقایان

شهرام کاظمی  -3سعید افشاران  -1محمد ابوبکری  -0  

منصوره جمال شهری  - -31 ها خانم  


