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 دستَرکار جلسِ:

 معرفی ظرفیت َب، زیر سبخت َب ي تسُیالت بىدر چببُبر بٍ فعبلیه اقتصبدی استبن 

تاسرگانی، صنایع، معادن و  اتاق کشاورسی و آبو  صنعت، حمل ونقل و تزانشیت ،تجارتمشتزک کمیسیون های جلسه 

هذعَیي از  حضَرتا در محل ساختمان مزکشی اتاق تاسرگانی و  01/11/1911شنثه مورخ  چهارخزاسان رضوی روس  کشاورسی

 کمیسیون های مذکور تزگشار گزدیذ. منتخة اعضایو  ادارُ کل بٌادر ٍ دریاًَردی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى

 
 معبين امًر اقتصبدی ي بىدری ادارٌ کل بىبدر ي دریبوًردی سیستبن ي بلًچستبن شُدادی 

  ُزض ثٌسض چبثْبض ثب زٍ ضٍیىطز تطاًعیت ٍ اتهبل افغبًؿتبى ٍ وكَضّبی حَظCIS ؾَز( اظ عطیك زضیب ثِ  )وكَضّبی هؿتمل ّن

ّبیی نَضت گطفتِ  وكَض، ؾطهبیِ گصاضی ثبظاضّبی جْبًی ٍ ًیع ثحث نبزضات ٍ ٍاضزات ثطای اؾتبى ّبی قطلی ٍ جٌَة قطق

 اؾت.

  .ّىتبض اؾتحهبل اظ زضیب ثطای ایي  203چبثْبض تٌْب ثٌسض ایطاى اؾت وِ زض حبقیِ الیبًَؼ لطاض زاضز ٍ زاضای هَلؼیتی ٍیػُ اؾت

وكتی ثِ ایي ثٌسض هتط اؾىلِ ؾبظی ًیع نَضت گطفتِ اؾت ٍ ثِ ّویي ٍاؾغِ، ّیچ هحسٍزیتی ثطای ٍضٍز  1700ثٌسض اًجبم قسُ ٍ 

 ٍجَز ًساضز. زض توبم عَل ؾبل اهىبى ترلیِ ٍ ثبضگیطی وبال زض چبثْبض ٍجَز زاضز.

  ّعاض هیلیبضز 2هیلیَى زالض ؾطهبیِ گصاضی ثطای تَؾؼِ ظیطؾبذت ّب زض ایي ثٌسض نَضت گطفتِ اؾت ٍ حسٍز 350تبوٌَى حسٍز

 طیك ٍ... تَؾظ ثرف ذهَنی اجطا گطزیس.تَهبى پطٍغُ ّبی ػوطاًی هثل تبؾیؿبت ظیطثٌبیی ٍ اعفبء ح

  چبثْبض تٌْب ثٌسضی اؾت وِ تَؾظ اپطاتَض ذبضجی هسیطیت هی قَز ٍ قطوتی ٌّسی زض ایي حَظُ فؼبلیت زاضز. ایي قطوت ًیع

عایف وٌس. ّوچٌیي، ثطای تبهیي اػتجبض اظ هحل نٌسٍق تَؾؼِ هلی ثطای اف تجْیعاتی ضا ثِ آًجب هٌتمل وطزُ ٍ اظ آى اؾتفبزُ هی

 ضیعی نَضت گطفتِ اؾت. تجْیعات ثطًبهِ

  ّعاض تي 100ذطاؾبى ضضَی ٍ ثِ ٍیػُ هٌغمِ ذَاف ظطفیت ّبی ظیبزی ثطای نبزضات هَاز هؼسًی زاضز ٍ وكتی ّبی هب ثب ظطفیت

گیطی هَاز ّیچ هحسٍزیتی ثطای ثبضگیطی ایي هحهَالت ًساضز ٍ جطثمیل ّب ٍ تجْیعات جبًجی ًیع ظطفیت ثعضگی ثطای ترلیِ ٍ ثبض

هؼسًی ثِ قوبض هی آیس. ًىتِ هْن ایٌىِ اًجبضزاضی هَاز هؼسًی تب ؾِ هبُ زض ثٌسض چبثْبض هكوَل هؼبفیت اظ پطزاذت ّعیٌِ ّبی 

 ّبیی اؾت وِ زض قطق وكَض ٍجَز زاضز. اًجبضزاضی ذَاّس ثَز ٍ ثركی اظ ایي ترفیف ّب ثِ ذبعط ظطفیت

 20هیلیَى تي ٍاضزات وبالّبی اؾبؾی ثِ وكَض نَضت هی گیطز وِ 25اضًس ٍ ؾبالًِ زضنس جوؼیت وكَض زض پٌِْ قطلی ؾىًَت ز

زضنس اظ ایي هیعاى ؾْن اؾتبًْبی قطلی وكَض هی ثبقس ٍ ثٌسض چبثْبض زض ضاؾتبی تبهیي ایي وبالّب هیتَاًس ثؿیبض اثطگصاض ٍالغ  20

وكَض فطاّن ًیؿت ٍ چبثْبض، ظطفیت ثعضگی ثطای ٍاضزات قَز. تجْیعاتی وِ زض ایي ثٌسض ٍجَز زاضز، زض ّیچ یه اظ ثٌبزض جٌَثی 

 ّعاض تي غالت اظ عطیك ایي ثٌسض ترلیِ ٍ ثبضگیطی قسُ اؾت.600غالت ثِ وكَض هحؿَة هی قَز. زض ؾبل جبضی یه هیلیَى ٍ 

  ذَثی ثِ قوبض تي وبًتیٌط یرچبلی زض ایي ثٌسض ٍجَز زاضز وِ ثطای هحهَالت ثبغی ذطاؾبى ضضَی ظطفیت  40لبثلیت ًگْساضی

 آیس. هی

 ّبی  ثٌسض چبثْبض فبنلِ ثؿیبض ًعزیىی ثب ثٌبزض غطة وكَض ٌّسٍؾتبى زاضز ٍ ثب حضَض قطوت ٌّسی زض ثٌسض چبثْبض، هحسٍزیت

قَز ٍ  ووتطی زض چبثْبض ثطای هطاٍزُ ثب ثٌبزض ٌّسی ایجبز هی قَز. ػوسُ وبالّبی نبزضاتی اظ ایي ثٌسض ثِ غطة ٌّسٍؾتبى اضؾبل هی
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ایي هؿیط ثب ّعیٌِ ووتط ٍ ؾطػت اًتمبل ثیكتط ظطفیت ذَثی ثطای ًجب تطاًكیپ ثِ جٌَة قطلی آؾیب اهىبى پصیط اؾت.اظ آ

 زالض وبّف زازُ اؾت.  1500ثِ  3000آیس ٍ ّعیٌِ وبًتیٌطی ضا اظ  جبیی وبال ثِ قوبض هی جبثِ

 ِعی زٍ ؾبل گصقتِ زٍلت ٌّس  ثبیس گفتوبال اظ عطیك ثٌسض ثِ تَافك ضٍؾبی جوَْض ٌّس ٍ افغبًؿتبى ٍ ایطاى ثطای تطاًعیت  ثبتَج

ّعاض تي وبالی تطاًعیتی گٌسم اظ عطیك ثٌسض چبثْبض وطزُ ٍ ثب اًتمبل ثِ هطظ هیله ٍ هبّیطٍز، ایي وبالّب ثِ 200السام ثِ اضؾبل حسٍز 

 افغبًؿتبى اًتمبل یبفتِ اؾت.

 75ثٌبزض وكَض زاضای ترفیف اؾت. ّوچٌیي ّعیٌِ ترلیِ ٍ ثبضگیطی ثطای  زضنس ّعیٌِ ّبی اًجبضزاضی زض ایي ثٌسض ًؿجت ثِ ؾبیط

وبالّبی وكَضهبى زض ایي ثٌسض زضیبفت ًوی قَز. زض ظطفیت ّبی هؼسًی ؾِ هبُ هؼبفیت ّعیٌِ اًجبضزاضی ٍجَز زاضز ٍ ثطای 

ت ترلیِ ٍ ثبضگیطی، ترفیفبتی ثطای زضنس ًؿجت ثِ ؾبیط ثٌبزض ترفیف لبئل هی قَین ٍ ػالٍُ ثط ترفیفب 30وبالّبی تطاًعیتی ّن 

ؾطهبیِ گصاضی ّب ًیع ٍجَز زاضز. ظیطثٌبّب ٍ اؾىلِ زض ایي ثٌسض ایجبز قسُ ٍ فطنت ذَثی ثطای ؾطهبیِ گصاضی زض ظهیٌِ لجؿتیه 

ى اجبضُ ثبثت ٍ هثل ؾبذت اًجبض ٍ وبضذبًِ ّبی فطاٍضی ٍ ثؿتِ ثٌسی ٍجَز زاضز. هب زض چبثْبض ظهیٌی ثب ّعیٌِ ثؿیبض پبییي تحت ػٌَا

 هجلغی ثطای اجبضُ هتغیط زض اذتیبض ؾطهبیِ گصاضاى لطاض هی زّین.

  ٍ زضنس زض ػولیبت ٌّسلیٌگ وبال ترفیف  40ٌّس ّن ترفیفبتی ثطای وبالّبیی وِ اظ ثٌسض چبثْبض ٍاضز ایي وكَض هی قَز، لبئل اؾت

زضنس  40َگیطی ٍ تَلف وٌبض اؾىلِ ٍ... زض ایي وكَض هكوَل گطزز. ػالٍُ ثط ّعیٌِ ّبی وبال، ّعیٌِ ّبی وكتی هثل پْل اػوبل هی

ترفیف ّؿتٌس وِ ایي اهط، ّعیٌِ اًتمبل وبال اظ عطیك زضیب ضا وبّف هی زّس. ثب ایي تفبؾیط، ظطفیت ذَثی ثطای ؾطهبیِ گصاضی ٍجَز 

 زاضز ٍ اظ قطوت ّبی ذطاؾبى ضضَی زض ایي ظهیٌِ زػَت هی وٌین.

  هیلیَى تي ضؾیسُ 8.5هیلیَى تي وبال زض عَل ؾبل ثَز ٍ زض حبل حبضط ًیع ثِ 2.5ثٌسض لجل اظ افتتبح فبظ اٍل عطح تَؾؼِ، ظطفیت

هیلیَى تي ػولیبت ترلیِ ٍ ثبضگیطی وبال نَضت گطفتِ ٍ زض تالـ ّؿتین وِ اظ ّویي ظطفیت هَجَز اؾتفبزُ  3.5اؾت پبضؾبل 

هیلیَى تي ػولیبت ترلیِ ٍ ثبضگیطی 130ّعاض تي وبال ثطؾین. ول ثٌبزض وكَض 200هیلیَى ٍ 4ِ تب قَز. اهؿبل پیف ثیٌی هی قَز و

 زضنس آى ضا قبهل هی قَز. 5اًجبم هی زٌّس وِ چبثْبض حسٍز 

  ٍِاضزاتی هیلیَى زالضی ٍاضزات زض عَل ؾبل ضا زاضًس. اگط وبالّبی 700ًىتِ ایٌىِ ثٌسض چبثْبض هٌغمِ آظاز اؾت ٍ هٌبعك آظاز ؾْوی

اظ عطیك ایي ثٌسض ٍاضز قَز، غیط اظ ترفیفبت هب، زض ػَاضو گوطوی ّن هكوَل ترفیف هی قًَس. ّوچٌیي ّعیٌِ ّبی هبثِ التفبٍت 

زضنس ترفیف ّؿتٌس ٍ زض ّعیٌِ ّبی هتمبثل 30ؾَذت ثطای وبالّبیی وِ اظ ثٌسض چبثْبض ثِ هطظ هیله نبزض هی قًَس، هكوَل 

ای قطوت ّبی حول ٍ ًملی وِ وبالی تطاًعیتی ضا اظ عطیك هطظ هیله ثِ ًیوطٍظ افغبًؿتبى اًتمبل هی زضنس ترفیف ثط25اضظی ّن 

 زٌّس، اػوبل هی وٌین.

 محمدزادٌ، مسئًل ببزاریببی ادارٌ بىبدر ي دریبوًردی سیستبن ي بلًچستبن 

   وٌس؛ زضثبضُ وبالّبیی وِ حمَق ٍضٍزی آى ّب ؾبظهبى هٌغمِ آظاز ترفیفبتی ضا ثطای وبالّبی ٍاضزاتی زض ثٌسض چبثْبض اػوبل هی

زضنس اظ ایي هجلغ ثِ نبحت وبال ثبظگطزاًسُ هی قَز. ّوچٌیي، ترفیفی ثبثت لطاض زاقتي چبثْبض زض ظهطُ 5زضنس اؾت، حسٍز 19

بعك هحطٍم زضنس ترفیف هطثَط ثِ هٌ 5.5زضنس حمَق پبیِ زاقتِ، اظ 26قَز؛ ثِ عَض هثبل، وبالیی وِ  هٌبعك هحطٍم اػوبل هی

 ثطذَضزاض هی قَز.

 عیبری، مدیرعبمل شرکت کشتیراوی لیه مکران اهلل 

  ًجَز ثبض وبًتیٌطی، هكىل ػوسُ هب زض ایي ثٌسض اؾت. قطوت هب ٍ زیگط قطوت ّبی ذهَنی آهبزُ ّوىبضی زض ایي ثٌسض ّؿتٌس اهب

قطط وبض، ٍجَز ثبض ثطای ٍاضزات ٍ نبزضات ٍ تطاًعیت اؾت. هتبؾفبًِ ایي ظًجیطُ وبهل ًوی قَز ٍ زلیل آى ایي اؾت وِ ثِ همساض 
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ثبض نبزضاتی ٍجَز ًساضز تب وبًتیٌطّب زض ثطگكت، ذبلی ًجبقٌس. هَضَع زیگطی وِ زٍلت ثبیس زضثبضُ آى وبفی ثبض ٍاضزاتی ثِ ًؿجت 

تسثیطی ثیبًسیكس، ایي اؾت وِ ثبضّبیی وِ ثِ ؾوت چبثْبض هی آیس، ثبیس ثطای تجبض اضظـ افعٍزُ ذَثی ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس تب اظ 

 نطفِ التهبزی ثطذَضزاض ثبقس.

 ِگصاضی الظم اًجبم پصیطز؛ اگط لطاض اؾت وبالی نبزضاتی اظ چبثْبض اضؾبل قَز، ثبیس زض  فؼبلیت ثٌسض چبثْبض ّسف ثبیس ثطای تَؾؼ

لجبل آى، ٍاضزات ّن زاقتِ ثبقین. ّوچٌیي چٌبًچِ همطض قَز تب ثؿتط تطاًعیت فطاّن آیس، ثبیس ترفیفبتی اػوبل گطزز تب ّعیٌِ ّبی 

 ثب ثٌسضػجبؼ قَز. تطاًعیت وبال اظ ایي ثٌسض ّن پبیِ

  وكتیطاًی ٍ ثرف حول ٍ ًمل هی تَاًٌس ثب تؼبهل ثب یىسیگط ّعیٌِ ّبی تطاًعیت وبال ضا ؾطقىي وٌٌس. هب ؾطٍیؽ هؿتمین اظ ّوِ جب

ثِ ٍیػُ قطق آؾیب زاضین ٍ هی تَاًین ؾطٍیؽ هؿتمین اظ چیي ٍ ثٌسض ججل ػلی )زض اهبضات هتحسُ ػطثی( زاقتِ ثبقین. لَل هی زّین 

 لیوت ثْتطی ثبضّب ضا اظ چبثْبض حول وٌین ٍ قطط آى ایي اؾت وِ وبالّب ّن ٍاضزاتی ٍ ّن نبزضاتی ثبقس. ثب

 زمبویبن یسدی، رئیس کمیسیًن حمل ي وقل ي تراوسیت اتبق مشُد 

 َضَع هْوی اؾت زض حَظُ تطاًعیت هكىلی اؾبؾی ٍجَز زاضز؛ ثحث هبًسگبضی وبالّب زض چبثْبض ثِ زلیل ووجَز ًبٍگبى حول ٍ ًمل ه

ٍ ًبٍگبى ثِ ذبعط ایٌىِ ثبیس ذبلی ثطگطزًس، توبیلی ثِ فؼبلیت زض ایي ثٌسض ًساضًس. ّوچٌیي ؾَال ایي اؾت وِ آیب ثطای زهَضاغ 

 گیطز؟ وبًتیٌطّب ترفیفی زض چبثْبض نَضت هی

 ظ تَلف ّبی عَالًی زاضًس ٍ تؿْیالتی ّب زض ایي هط هكىل اهطٍظ هب زض ثحث تطاًعیت وبال ثِ افغبًؿتبى، زض هطظ هیله اؾت؛ وبهیَى

 ّن ثطای ضفغ هكىل زازُ ًوی قَز. 

 امتی، عضً َیبت ومبیىدگبن اتبق مشُد 

   ثب ٍجَز اّویتی وِ چبثْبض ثطای التهبز هب زاضز ٍ هی تَاًؿت ثِ ػٌَاى گعیٌِ جبیگعیٌی ثطای ثٌسضػجبؼ تؼطیف قَز اهب ّوچٌبى

ّب ٍ قؼبضّب ٍ تحطوبتی وِ اًجبم گطفتِ اؾت، آٌّگ  ضغن توبم نحجت ایي ظهیٌِ فطاّن ًكسُ تب جبیگبُ ذَز ضا ثِ زؾت آٍضز ٍ ػلی

تب  30ض زض لیبؼ ثب ؾبیط ثٌبزض زًیب ثؿیبض ضؼیف ثَزُ اؾت. زض حبلی وِ هی تَاًؿتین ظطفیت چبثْبض ضا وِ ضقس ٍ تَؾؼِ ثٌسض چبثْب

 زضنس ثٌسضػجبؼ اؾت، تَؾؼِ زّین اهب ایي اتفبق هحمك ًكسُ اؾت.  40

 ٍ تطاًعیت وبال لطاض ثگیطز ٍ  ثبیس اشػبى وٌین وِ ایي ثٌسض آًچٌبى وِ ثبیس ًتَاًؿتِ ثِ ػٌَاى یه حلمِ زض ظًجیطُ ٍاضزات، نبزضات

 .هبؾت الوللی ثیي تؼبهالت اظ هتبثط هؿبئل ایي اظ ثركی  ثِ هؿیطّبی هْن تجبضی هب ثپیًَسز.

 4تب  3ّبی ٌّسی ثِ زلیل ثطذی هحسٍزیت ّب حبضط ثِ اضؾبل ثبض ثِ چبثْبض ًیؿتٌس. اظ عطفی، حسٍز  ّن اوٌَى ثطذی اظ ووپبًی 

تطاًعیت هی قَز اهب ًىتِ ایي اؾت وِ هجسا ٍ همهس وبال زض وطایِ ایي ثبضّب ًمف ثبظی هی وٌس. هب ثِ هیلیَى تي وبال ثِ افغبًؿتبى 

ػٌَاى فؼبالى حَظُ حول ٍ ًمل، وبّكی زض ّعیٌِ ّب ًوی ثیٌین ٍ هؼتمسین وِ ؾبظهبى ثٌبزض ٍ وكتیطاًی آى اّویت الظم ضا ثطای ثٌسض 

 چبثْبض لبئل ًكس.

 مشُدًن صىعت اتبق ببزرگبوی غالمعلی رخصت، رئیس کمیسی 

  ُّط ظطفیتی وِ ثرَاّس ایجبز ٍ زض ازاهِ ضًٍمی ثگیطیس، ثبیس اظ حوبیت زٍلت ثْطُ هٌس قَز ٍ ثساى ؾَثؿیسی ترهیم یبثس تب اًگیع

ّبی حول ٍ  ؾبظی الظم ثطای ثرف ذهَنی نَضت ثگیطز. زٍلت هب ّن ثبیس زض ایي ظهیٌِ ٍضٍز وٌس ٍ ذسهبت ثیكتطی ثِ قطوت

 لی جْت اؾتفبزُ اظ ظطفیت ثٌسض چبثْبض ثسّس.ًم

  ِلغؼب همَلِ تَجیِ التهبزی جْت اؾتفبزُ اظ یه ثٌسض ثطای فؼبالى التهبزی هْن اؾت ٍ ًوی تَاى ثطای ضًٍك گطفتي یه ظطفیت، ث

هب ّؿتٌس.  قطوت ّبی ثرف ذهَنی فكبض ٍاضز وطز تب هتحول ّعیٌِ ّبی اضبفِ قًَس. وكَضّبی هٌغمِ زض حبل ؾجمت گطفتي اظ
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ثِ جبی آًىِ اظ ثرف ذهَنی ّوطاّی ثرَاّیس، ایي زٍلت اؾت وِ ثبیس اًگیعُ ؾبظی وٌس ٍ هكَق ایجبز ًوبیس. اگط زٍلت ٍضٍز 

 ًىٌس، ثِ ًتیجِ الظم ًوی ضؾین.

  قىدچی، عضً اتحبدیٍ کبرگساران گمرکی 

  ِلحبػ ازاضی ٍ وبضی، ؾبثمِ زیطیٌِ ٍ لطاثت ذَثی زاضین اهب هجوَػِ ّبی اؾتبى ذطاؾبى هتَجِ چبثْبض ثَزُ اًس ٍ هب ثب ایي ثٌسض ث

چبثْبض هَضَػبت هرتلفی زاضز؛ ثركی اظ ایي هَضَػبت هطثَط ثِ اهىبًبت قْطی ٍ الحبق قْط ثِ هٌغمِ آظاز اؾت وِ ثبیس ثِ آى 

 تَجِ قَز.

 25.اًجبضزاضی زض چبثْبض ثؿیبض هْن ثَزُ ٍ  زضنس ترفیفی وِ ثطای حول وبالّب زض ایي ثٌسض اػوبل هی قَز، زض ؾَز نبزضات اؾت

ّویكِ زضگیطی پیسا ٍ پٌْبًی ثب گوطن زض ایي ظهیٌِ ٍجَز زاضز. اظ عطفی، ّعیٌِ ّبی حول ٍ ًمل ثِ ایي ثٌسض آًمسض ظیبز اؾت وِ 

یِ گصاضاى ذبضج ترفیفبت ضا پَقف هی زّس ٍ زض ًتیجِ ّعیٌِ ّب ثطای حول ٍ ًمل وٌٌسگبى ثبض ثبالؾت. ٍضؼیت چبثْبض ثطای ؾطهب

 ّب اًگیعُ ّبی الظم ایجبز قَز. اظ ایي اؾتبى ّوَاضُ هغلَة ًجَزُ ٍ الظم اؾت ثب فطاّن وطزى اهىبًبت ٍ ظیطؾبذت

 کرببسی عضً َیبت علمی داوشگبٌ فرديسی مشُد 

 ٌىِ تطاظ تجبضی ثٌسض آیب همبیؿِ ای نَضت گطفتِ وِ ّعیٌِ تطذیم وبال اظ ثٌسض چبثْبض ثب ثٌسضػجبؼ چمسض اؾت؟ هؿئلِ زیگط ای

چبثْبض ٍ هجوَع ٍاضزات ٍ نبزضات ٍ تطاًعیت اظ ایي ثٌسض چمسض اؾت؟ ّوچٌیي زض تطذیم ٍ حول ٍ ًمل وبال، ظهبى ٍ ؾطػت 

 ثؿیبض هْن هی ثبقس ٍ همبیؿِ ایي هَضَع ثب زیگط ثٌبزض ثبیس نَضت ثگیطز.

 ّبی هحلی ٍ هلی تؿْیل ایي هؿیط ضا هسًظط لطاض  اظ ؾبظهبى ثطای تىویل ظًجیطُ زض حول ٍ ًمل ٍ تطذیم وبال، ثبیس هجوَػِ ای

 زٌّس.

 خساعی، رئیس شعبٍ مشُد شرکت کشتیراوی جمًُری اسالمی 

   قطوت ّبی حول ٍ ًمل ثبیس زض ایي هؿیط فؼبلیت زاقتِ ثبقٌس تب ظطفیت ّبی ایي ثٌسض زض هؿیط تؼبلی لطاض ثگیطز؛ زض غیط ایي

نَضت زض چٌس ؾبل آیٌسُ تطاًعیت ًرَاّین زاقت. هب اظ عطف وكتیطاًی، ؾؼی هیىٌین هكىالت هَجَز ضا تب حس هوىي ثطعطف 

وِ زاضین ثبیس اظ ؾَی تجبض ٍ فؼبالى التهبزی اًتربة قَز ظیطا آیٌسُ ذَثی ثطای آى قبّس وٌین. ایي هؿیط ثب تَجِ ثِ ضلجبیی 

ذَاّین ثَز ٍ ایي اتفبق زض گطٍ اًتربة وطزى ایي ثٌسض اؾت. هب ّن زض نَضت اؾتمجبل ثرف ذهَنی ثطای اًتربة ایي هؿیط، 

 حبضط ثِ ّوىبضی ٍ اضبفِ وطزى ذظ جسیس وكتیطاًی ّؿتین.

 بمل اتحبدیٍ کبرخبوجبت خًراک دام خراسبن رضًیکبفی، مدیرع 

  تي ًْبزُ اظ هطظ  700الی  600ؾبل پیف هب حسالل  4زضنس ًْبزُ ّبی زاهی اظ ذبضج اظ وكَض تبهیي هی قَز ٍ تب  80ثیف اظ

طغیت ثِ ٍاضزات ؾطذؽ ٍاضز هی وطزین اهب ایي همساض تمطیجب ثِ نفط ضؾیسُ اؾت؛ ظیطا هسیطاى گوطن اهیطآثبز، ٍاضزوٌٌسگبى ضا ت

زضنس ًْبزُ ّبی زاهی ضا تطذیم هی وٌس. زض ٍالغ، زؾت ٍ پبگیط 50ًْبزُ اظ ایي ثٌسض وطزُ اًس ٍ ّن اوٌَى ثٌسض اهیطآثبز ثیف اظ 

ذَاّیس ثٌسض چبثْبض ضا تَؾؼِ  ًجَزى ثطٍوطاؾی زض ایي ثٌسض، اقتیبق ٍاضزوٌٌسگبى ضا افعایف هی زّس. تمبضبی هب ایي اؾت وِ اگط هی

 ّبی حول ٍ ًملی ایجبز وٌیس. ّبیی ثطای ٍاضزوٌٌسُ ٍ قطوت ّیس، هعیتز

  تب ٍلتی وِ ٍاضزوٌٌسُ ٍ قطوت حول ٍ ًملی تكَیك ًكًَس، ًوی تَاى اهیسی ثِ افعایف ٍضٍز آى ّب ثِ ایي ثٌسض زاقت. وطایِ حول

ؾَال ایٌجبؾت وِ زض ثٌسض چبثْبض ثطای وطایِ  تَهبى اؾت؛ اهب 750تب  700ًْبزُ ّبی زاهی اظ ثٌسضػجبؼ ٍ ثٌسض اهبم)ضُ(، ویلَیی 

هیلیَى تي ًْبزُ زاهی ثطای ذطاؾبى ضضَی ٍاضز هی قَز وِ ظطفیت ثؿیبض  2.5تب  2حول چِ تساثیطی اًسیكیسُ قسُ اؾت؟ حسالل 

ٍاضزات ایي ًْبزُ ّب  تَاى اظ ظطفیت ثٌسض چبثْبض ثطای ثعضگی ثِ قوبض هی آیس ٍ اگط اًگیعُ الظم ثطای ٍاضزوٌٌسگبى فطاّن قَز، هی

 ؾبل پیف، زض ظهیٌِ ٍضٍز ًْبزُ فؼبلیت چٌساًی ًساقت اهب اهطٍظ ثِ ثبالتطیي حس ذَز ضؾیسُ اؾت. 5اؾتفبزُ وطز. ثٌسض اهیطآثبز تب 
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  معبين امًر اقتصبدی ي بىدری ادارٌ کل بىبدر ي دریبوًردی سیستبن ي بلًچستبنشُدادی 

 ٍگبى ایطاًی ٍ پطزاذت هبثِ التفبٍت ًطخ ؾَز ّؿتین ٍ پیگیط ترفیف ول ّعیٌِ ّبی هطظی هب ثِ جس ثِ زًجبل وبّف ّعیٌِ ّبی ًب

ثطای ًبٍگبى ایطاًی ّؿتین ٍ اگط پل زٍم ثط ضٍی ضٍزذبًِ زض هطظ هیله ایجبز قَز، ثْتط هیتَاى ّعیٌِ ّبی تطاًعیت وبال اظ هؿیط 

 چبثْبض ضا وبّف زاز.

 ْزض حبل حبضط ّن ثٌسض قْیس ثْكتی ٍ قْیس والًتطی ٍ ّن  ثبیس ػطو وٌن وِبض ثِ قْط زض پبؾد ثِ هَضَع لعٍم الحبق ثٌسض چبث

 ؾبػتِ ٍضٍز ٍ ذطٍج وبال اظ چبثْبض نَضت هیگیطز. 24قْط ثِ ثٌسض چبثْبض الحبق قسُ اؾت ٍ ثِ عَض 

 محمدزادٌ، مسئًل ببزاریببی ادارٌ کل بىبدر سیستبن ي بلًچستبن 

   ٍ ترفیفبت ظیبزی زض ایي ثٌسض ثطای وبّف ّعیٌِ توبم قسُ وبالّبی ٍاضزاتی نَضت گطفتِ اؾت. هب توبم ّعیٌِ ّبی زضیبیی، ثٌسضی

هیلیَى تَهبى ثبالتط اظ ثٌبزض زیگط  2حول ٍ ًمل جبزُ ای چبثْبض ثب ثٌسضػجبؼ ضا همبیؿِ ًوَزین ٍ ّعیٌِ ّبی حول ٍ ًمل جبزُ ای ضا 

 ثب ایي هحبؾجبت ثبظ ّن ثٌسض چبثْبض ّعیٌِ ّبی ووتطی ًؿجت ثِ زیگط ثٌبزض زاضز.زضًظط گطفتین ٍ 

  تَهبى افعایف یبثس ٍ ایي هَلؼیت ذَثی ثطای ثٌسض چبثْبض  7000ثِ  4200ّوچٌیي لطاض اؾت ًطخ اضظ زض هحبؾجبت گوطوی اظ

ثطای تجبض ثِ نطفِ تط ذَاّس ثَز. زض هجوَع ایٌىِ ّبی هب ثب ثٌسضػجبؼ ثیكتط ذَاّس قس ٍ ثٌسضچبثْبض  ذَاّس ثَز ٍ اذتالف لیوت

 هؿیط وبالّبی ٍاضزاتی اظ ثٌسض چبثْبض ثبقس، ثِ ًفغ تجبض ذَاّس ثَز.

 شریعتی مقدم، رئیس کمیسیًن کشبيرزی ي آة اتبق مشُد 

  قٌبؾی الظم زضثبضُ  پیكٌْبزم ایي اؾت وِ ثب هؿئَلیت وویؿیَى حول ٍ ًمل اتبق ذطاؾبى، وبضگطٍّی تكىیل قَز تب اثتسا آؾیت

ّعیٌِ ّبی تطاًعیت وبال اظ هؿیط چبثْبض نَضت ثگیطز، زض غیط ایي نَضت ثِ ّسف هطثَعِ زض ذهَل تَؾؼِ هؿیط چبثْبض ثطای 

 تجبضت زؾت ًرَاّین یبفت.

 ّ .وچٌیي تَجِ ثِ تْبتط هحهَالت وكبٍضظی ایطاى ثب ٌّس یب وكَضّبی زیگط هیتَاًس تبثیط هْوی زض وبضایی ایي ثٌسض زاقتِ ثبقس

ثبظاضیبثی ثبیس زض زؾتَضوبض لطاض گیطز. هوىي اؾت ذسهبت ذَثی زض ایي ثٌسض اضائِ قَز اهب ًمبط ضؼفی وِ ٍجَز زاضز، ثؼضب ثبػث 

 ػسم گطایف تجبض ٍ فؼبالى حول ٍ ًملی ثِ چبثْبض هی قَز.

   هَضَع وبًتیٌطّبی یرچبلی یىی اظ هكىالت وكَض هب زض نبزضات هحهَالت وكبٍضظی ثِ قوبض هی آیس ٍ ثٌسض چبثْبض هی تَاًس ثب

هؼطفی ظطفیتف زض ایي ظهیٌِ، افعایف حجن ثبض زاقتِ ثبقس. ّوچٌیي، ػولىطز زؾتگبُ ّبی زٍلتی زض تَؾؼِ ظیطؾبذت ّب ٍ 

 فعایف اؾتفبزُ اظ ایي هؿیط اثطگصاض ثبقس.ترفیفبت زض ایي ثٌسض، هی تَاًس زض ا

 
 مصوبات: 

 َپیطاهَى ظطفیتْب ٍ یحبت اضائِ قسُ تَؾظ ًوبیٌسگبى هحتطم ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضیبًَضزی ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى ضثب ػٌبیت ثِ ت

یت اتبق ٍ تطاًع حول ٍ ًملوویؿیَى همطض گطزیس ٍ ًظط ثِ هَاضز هغطٍحِ تَؾظ فؼبلیي التهبزی اؾتبى، ثٌسض چبثْبض ظیطؾبذتْبی 

 ٍ هؼطفی قسُ تَؾظ وویؿیًَْبی اتبق ثب حضَض فؼبلیي التهبزی وبضگطٍّی ثبظضگبًی، نٌبیغ، هؼبزى ٍ وكبٍضظی ذطاؾبى ضضَی

ٍ ضفغ هكىالت پیف  ّوىبضی فیوبثیي هكتطن ّن اًسیكی ٍ جْت ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضیبًَضزی ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى ًوبیٌسگبى هحتطم

 .تكىیل قَزچبثْبض ضجْت اؾتفبزُ اظ ظطفیتْبی ثٌسضٍی فؼبلیي 
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مشترک حمل و نقل و ترانسیت،  های کمیسیون صورتجلسه تعداد صفحــبت: 7  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  تجارت، صنعت و کشاورزی و آب 

 کشاورزی خراسان رضوی
 

 تبریخ برگساری: 11/1399/ 01

 شمبرٌ جلســٍ: 

 

 سبعت شريع 08:00 سبعت خبتمٍ: 10:30
 -عیدی زادٌ -عسیسی –آقبیبن خیبط 

 صفبر
 دبیر جلسٍ:

 -زمبویبن -آقبیبن شریعتی مقدم

 ريشىک -رخصت
 رئیس جلسٍ:

        

 
 

  :جلسِ يحاضری
شریعتی هقذم، رخصت، زهاًیاى، اهتی، دشتی، هقاهی، ّذایت ًیا، ًقیبی، آریافر، عطائی، شْذادی، هَهٌی، رٌّوا، قٌذچی، کرباسی،  یاى:آقا

برجی، سرخ پَش، صفار، هحوذیاى، ًبی زادُ، فیض هحوذی، خساعی، خیاط، عسیسی، عیذی زادُ، هحوذ سپْرفر، ابَبکری، کیخا،  کیاًی، ساکي 

 ٌذزادُ، هحوذ پَر، هحوذی، رضا زادُ، بْرُ بر، خبیر، ًَرهحوذی، ٍزاى، هفیذی، عطایی، خَاجَی، الِ عیاری، فرّادی، کافی، هحوذًژاد، خرده

 آستاًی)خبرًگار(کاٍٍسی، خاکی، هیرزایی، بْرام زادُ،   ّا: خاًن


