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 دستورکار جلسه: 
 بررسی و پیگیري مسسیر کریدور کتاي 

  رو دریاي خزر _بررسی و پیگیري مسیر رو 

وترانزیت  ون ی سیکم  نشست  هفتمین ونقل  بازرگان   حمل  کشاورز   ع، یصنا  ،یاتاق  و  رضو  يمعادن  سال    ي خراسان  تاریخ   99در  در 
بازرگانی خارجی   با حضور     29/10/1399   مرکزي در محل ساختمان    اعضاي محترم کمیسیون  و   سازمان صمت خراسان رضويرئیس 

 . برگزار شد اتاق بازرگانی 

 حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد کمیسیون سئیر  ،انیزمان 
 يا یآس  ياتصال کشورها يبرا يامناسب و باصرفه ریمس تواندی از آن جهت است که م يکتا دوریکر تیاهمبه باور کارشناسان امر،  •

 .آزاد باشد يهابه آب  انهیم
ارسال کاال از   يبرا نیگزی کوتاه و جا ریعنوان مسو به گذردی م رانیافغانستان و ا کستان،یتاج زستان،یقرق  ياز کشورها دوریکر این •

پنجره  در صورت فراهم شدن زیرساخت ها می تواند  »يا«کت شده است.  ياندازراه  انهی م يایآس   يبه کشورها رانیا یبنادر جنوب
 باشد.   انهیم  يایبه آس  يدیجد

الزم  يشدن آنها و اتخاذ راهکارها  ییوجود دارد که تا زمان شناسا يامفقوده  يهاو توسعه آن حلقه  ي کتا یتیترانز ریمس تیتقو يبرا •
اجالس حمل و  نیموافقت نامه هشتم  6و  5 يبندها  يریگینشست پ ن یاز مصوبات ا یکیانجام داد.  یاتیاقدام عمل  توانیآن نم يبرا
 . ردیانجام گ یتوسط اتاق بازرگان دیماه امسال است که با وریو افغانستان در شهر رانیدو کشور ا نیب ینقل

خراسان   ی الملل نیحمل و نقل ب  يهاو انجمن شرکت  یاتاق بازرگان تیحمل و نقل و ترانز ونیسی کم  تیبا محورپیشنهاد می شود  •
در  يکتا ریو مشکالت مس ها تیمز یبررس  رامونیپ يافغانستان و خراسان رضو یبا حضور فعاالن بخش خصوص یشیهما ،يرضو

 . شوداواخر بهمن ماه امسال برگزار  ،مشهد
از   يشود و برآورد لیحمل و نقل تشک  يها شرکت  یاتاق و انجمن صنف ي نفر از اعضا نیمتشکل از چند ياتهیالزم است کم •

 داشته   يکتا ریمس تیتقو يهانهیهز
 مشهد یاتاق بازرگان يها ونیسیکم  يراهبرد يشورا سئیری، امت 

رشد و توسعه  يبرا ایهمه دن بایحمل و نقل در دستور کار همه کشورها است و تقر  يرهایخلق مس  ایحمل و نقل  يرهایمس تیتقو •
 به بخش حمل و نقل دارند.  ياژهیخود، توجه و  ياقتصاد

که   شکل گرفت دیحمل و نقل جد  ریمس جاد یدر جهت ا یتحرکات رانیا یو بخش خصوص یدولت  حوزه  ياز سو ریاخ يها در سال •
 وجود آورده ب انهیم  يایآس  ي با کشورها یتیترانز ریدر مس رانیا يکه دولت ترکمنستان برا ندبود یآن موانع انگیزه  نیتر مهم

 تیو ترانز يحمل و نقل بار ریعنوان مسبه ( ي» کتا«  رامونیکشور افغانستان برگزار شد، پ يکه با فعاالن اقتصاد ی نشست نیچند یط •
  ازی) برحسب نایو مرکز قاره آس  زستان یتا قرق کستانیافغانستان و تاج ي عبور از کشورها با انه یم يا یبه سمت آس  رانیکاال از مبدا ا

 فعال شود.  يکتا ریمس یقیبحث و تبادل نظر شد تا بتوان از طر گری د يو کشورها رانیا یحمل و نقل
روز به طول  کیبه هرات  دنیو رس  ریمس  نیاز ا ونیکام کیشده بود که عبور   بیو تخر منیناا ير یمس هرات –جاده اسالم قلعه  •

 شدند   نتفعمزبور انجام داد که سالها هر دو کشور از محل آن م  ریمس ي بهساز يبرا ي گذار هیسرما 70در دهه  رانیاما ا دیانجام یم
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  ي ایگرد هم آمدند ، مشکالت و مزا زستانیافغانستان، ازبکستان و قرق  ران،یچند کشور شامل ا يکتا  ریفعال شدن مس ياکنون برا • 
 یتجار و طوالن يهفت هزار دالر برا زانیبه مدر این محدوده حمل و نقل  يباال  نهیهز ،آن نیشد که مهمتر یافغانستان بررس  ریمس

 بود. های ناامن لیبه دل ریمساین از  ونیشدن زمان عبور کام
 نی مصوبه هشتم به استناد .به شمار می آیدافغانستان  ياز سو يکتا ر یمس يبهساز يدو معضل بزرگ برا ي،انهیو هز ی تیدو بحث امن •

) را  لومتری ک 700( فیهرات تا مزار شر ر یمستا مکلف شد  این کشور همسایهو افغانستان،  رانیدو کشور ا نیب یاجالس حمل و نقل
 کند   يبهساز

 مشهد کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی  سیرئ  بینا،  ییعطا 
  يها ونیتردد کام يرا برا یکه بسته نشد و مشکالت يریکرونا، تنها مس  وعیش امی در ا یالملل نیتردد ب يها تیبا توجه به محدود •

 افغانستان بود. ریمس اورد،یوجود نه ب رانیا یتیو ترانز یصادرات
از سمت کشور   تیترانز يبرا ین یگزیجا  ریمس  نکهیاست تا امطرح کاال   تیترانز يبرا یمناسب ری مسبه عنوان  شتریب يکتا  ریمس •

 ستیو ازبکستان مناسب ن کستانی به تاج دنیرس  يبه اندازه گذر از افغانستان برا يریمس  چیه رایباشد، ز انهی م ي ایترکمنستان به آس 
 قرار نگرفته است.   يریگی مورد پ ي به صورت جد يکتا ریمس تیواما تاکنون تق

 ن یزم ارانیستاره  یالملل  نیشرکت حمل و نقل ب رهیمد اتیه سئیر،  يمحمد ضیف 
 یخصوص  ی حمل و نقل  يبا فعاالن انجمنها يتوسعه ارتباطات خراسان رضو ریدهه اخ نیدارد و در ا  یفعال  یافغانستان بخش خصوص •

در افغانستان به  یو صادرات یتیترانز يونهایکام کنترلدر جهت رصد و  ت یظرف ن یفراهم کرده است تا از ا يبستر مروزیهرات و ن
 . ردیبهره گ انه یم  يایآس  يسمت کشورها

آن متوجه   انیکه اثر و زچرا عبور نخواهد کرد  ریمس نیمواجه است، از ا ی افغانستان با ناامن ریدر مس ونشیبداند بار کام ياگر تاجر •
 نی را تام ریمس  نیا ت یافغانستان امن یحمل و نقل يها  انجمن ظرفیت از ي ریبا بهره گ دیو افغانستان خواهد بود لذا با رانیدو کشور ا

 . کنیم
هم   رایاستفاده را داشت ز نیافغانستان بهتر مروزین ریاز مس توانی م انهی م ي ایآس  يکاال به کشورها تیترانز يبرا یکنون طیدر شرا •

 قابل انجام خواهد بود. مروزیو هم صادرات کاال از سمت دوغارون و هرات به سمت ن کینزد رانیجنوب ا  يها به آب
 ياگر برا کنند،ی م جادیو جاده ا لی ر لومتریپرداخت و هزاران ک يادی ز نهیخود هز يمناسبات تجار  يبرقرار يبزرگ برا ي ها قدرت •

و   شوندی و افغانستان از آن منتفع م رانیهر دو کشور ا رد،ی الزم انجام گ نهیهز منهمی  –هرات  ي لومتریک  200 ریمس تیتقو
 خواهد بود. رانیا نفعبه  شتریدرازمدت ب

 مدیر عامل شرکت مهراب سهراب ترابر  ،انینور جواد 
  ریها را در مسکرده و آن  جادی ا تیمز گرید يکشورها يبرا میهست ریبعضا ناگز ران،یا يشرویپ یتیترانز يهات یبه رغم همه مز •

 .میرنگ کنو حضور خود را کم  میقرار ده یتیترانز
در آن کشور   تیترانز يهانهیو هز ستیآن مطلوب ن یحمل و نقل  يها رساخت ینشده، ز نیدر کشور افغانستان چندان تام تیامن •

هم مرز هستند  کستانیافغانستان که با تاج یسه استان شمالاز سویی  کند،ی را فراهم م  هاونیکام  يباال است و موجبات گرفتار  بایتقر
 ندارند.  یخوب گاه ی جا یتینزبه لحاظ ترا زین

از بخش   شتریدو کشور تاکنون ب ن یب یاس یو مناسبات س   ياقتصاد يها میبا وجود همه تحر یرانیحمل و نقل ا يهاشرکت •
 شد. غافل  نیز حمل و نقل يریاز بخش کر دیاند اما نبابار را از کشور افغانستان عبور داده  ،يفورواردر
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قرار گرفته است، به  انهیخاورم  یت یدر چهارراه ترانز رانیا نکه یباشد و با ا رانیا ینفت ي درآمدها نیگز یجا تواندی م یراحته ب تیترانز • 
 ببرد. را  یبخش بهره کاف ن ینتوانسته از ا گریعلل د ياریناجوانمردانه و بس يهامیتحر لیدل

 
 نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد یی، عطا 

 یموانع  انهی م ي ایآس  يبه سمت کشورها رانیکاال از ا تیترانز ریکه باعث شده ترکمنستان در مس ی اصل لیدر وهله نخست دل دیبا  •
 .میبا مشکالت مشابه مواجه نشو تانبا کشور افغانس یتیارتباط ترانز ریشود تا در مس   يکند، واکاو جادیا

 ردیگبانجام  ی متقنکارشناس و کار الزم   یبررس  يکتا دیجد  ریبا کشور افغانستان در مس یتیمشترك ترانز تیقبل از شروع فعال دیبا  •
شود تا بتوان در زمان بروز مشکل، با    هیته ر یمس نیموجود در ا  نیو قوان ن یتوسعه تجارت طرف ياز راهکارها برا ی و بسته کامل

 و طبق قانون اقدام کرد.  طیاشناخت کامل نسبت به شر
 يسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یخارج یاداره بازرگان  سئیر، انیرفخریام 

آن   نیتر اما مهم هستندبر صادرات موثر  یرساختیو ز ی ، مباحث حقوقی، فرهنگياقتصاد ،یاس یس  در سرفصل هاي  يمتعدد مسائل •
 .گذاردی م ر یتاثکه در درازمدت بر روند صادرات کاال  باشدی مناسب م ي ها رساختیاز ز يبرخوردار

  یتیترانز يرهایکردن مس دایپ يدر مرز و تالش برا هاونیتردد کام يترکمنستان برا يوجود آمده از سوه ب يها تیمحدود  •
استان را به   نیا تیبخش صادرات و ترانز د یاما نبا دهدی و حمل و نقل استان را آزار م ی تجارت خارج ي ها آن، بخش نیگزیجا
 کرد.  محدودترکمنستان   ریمس

 بانیپشت زیدو کشور ن يها برخوردار هستند، دولت کتاي ریمس تیتقو يبرا ی فعال  یتان از بخش خصوصو افغانس رانیهر دو کشور ا •
  قی از طر انهی م ي ایآس  يکشورها يآزاد برا يها به آب یدارد و دسترس  ییباال  يصاداقت ه یتوج ریمس  نیا رایز باشندی م  يکتا کریدور

 افغانستان نسبت به ترکمنستان آسانتر است.
 يهانهیبرآورد هز ر،یمس يهاو گلوگاه  تهایو مز بیمعا ییدر کشور افغانستان، شناسا ي کتا ر یاز مس ت یمرحله به مرحله ترانز یبررس  •

مدت و   انیکوتاه مدت، م يها به صورت يگذار سه برنامه هدف ن یتدو از مهمترین موارد می شود نام برد و آن  قیاز طر تیترانز
 . و ضروري می نمایدالزم  یت ینزترا ریمس ن یا يبلندمدت برا

  ریکردن مس لیو تعط  کنندیعبور م  يکتا ریکه از مس ییها ونیکام ياز صادرات در برنامه کوتاه مدت برا تیبسته حما فیتعر •
 جادیاز ا ،دارند اریکه در اخت یتعمدا با منابع یه برخک رفتیپذ دیبا رایز خواهد بود يدر برنامه بلندمدت ضرور فیمزار شر -هرات

 . ندینمای م ي ریحمل و نقل در افغانستان جلوگ  يها رساختیز تیتقو يبرا ي رگذا هیهر گونه سرما
حمل و نقل افغانستان حوزه با حضور فعاالن  یشیهما يراهکار برگزار نیبهتر ي،کتا کریدور يهاتی مشکالت و مز  ییپس از شناسا •

 شود.  يریگی پ ریمس نیا تیتقو يها برا دو کشور از دولت یبخش خصوص ي، مطالبه گراي انعقاد تفاهم نامه در چهارچوباست تا 
  یالزم دولت يها تیدر سازمان توسعه تجارت برگزار شود تا با جذب حما امر والنئبا مس یوکنفرانسیدیو يها قرار است نشست •

 کرد. تیرا تقو کریدور مذکوربتوان 
در   رانیحفظ حضور ا انه،ی م يایکاال به آس  تیترکمنستان به منظور ترانز ریمس يبرا يگرید نیگزیجا  ریمس چ یه یکنون طیدر شرا •

 در افغانستان وجود ندارد. يکتا  ریجز مس ایدر جهت عمل به تفاهم نامه اوراس  ریمس تیآن منطقه و تقو يکشورها
 
 
  ،مشهد یاتاق بازرگان تیحمل و نقل و ترانز ونیس یکم  سئیر زمانیان 
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 1.5 ا ی 1عوارض  اخذ سه سال قبل که موضوع  ایاز دو  گرید يهاو محموله  ونیکام ایحمل خودرو   يرو برا -رو  يها یه کشت ئلمس • 
 مطرح شد.  رانیتوسط دولت ا ،کرد يریجلوگ یکستانیتاج يها ونیآمد و ترکمنستان از ورود کام شیپ يدالر

سه سال قبل  ا یدو  یگرفت، حت يشتریرو سرعت ب-رو يهای استفاده از کشت ها، ونیتردد کام ی و توقفنیزم يرهایبا بسته شدن مس •
در   از این بخش یکشت 15دارد، در همان زمان  یرو به بنادرش آمادگ -ورود رو يکشور اعالم کرد که برا ایندر اجالس قزاقستان، 

در آن اجالس مصوب  به قزاقستان تعلق داشت.  ی کشت 2و  جانیبه آذربا یکشت 13تعداد  نیکه از ا مذکور در تردد بودند ریمس
مهم در  ن یکنند اما آنقدر ا ياندازرو را در آن بندر راه -رو يهایداشته باشند و کشت رانیا رآبادیاز بندر ام يدیوالن بازدئمس تا شد 

 فراموش شد.  ی قرار گرفت که به کل يادار ي و خم ها جیپ
رو -رو  یگذاشتن کشت  اری آن کشور نسبت به در اخت ،یبا کشور قزاقستان در اجالس حمل و نقل یتوافق  در چهارچوب سه سال قبل  •

از  توانی م رآباد یدر بندر ام ياجالس بعد ينشد، لذا در صورت برگزار يریگیمهم پ نیکرد اما ا یاعالم آمادگ رانیا يبرا
 گرفت.رو بهره -رو ي ها یکشت نیدر تام انکشور قزاقست يهات یظرف

از   ی ندگی به نما ینی حس يآقا  وشده است   لیتشک رانیا یدر اتاق بازرگان یرورو در بنادر، کارگروه يهای استفاده از کشت نه یدر زم •
توامان در تالشیم از ظرفیت بخش خصوصی براي  در آن حضور دارد. يخراسان رضو  یالملل نیحمل و نقل ب  يشرکتها  یانجمن صنف

 یت امکانات تردد در این مسیر، بهره بگیریم.تهیه این کشتی ها و تقو
 آروان تردد  یالملل  ینشرکت حمل و نقل ب یرعاملمد ینیحس 

آن، استفاده   يدر مرز ترکمنستان و مقررات وضع شده از سو یتیو ترانز یصادرات يها ونیدر تردد کام ها تیاعمال محدود لیبه دل •
 يوزارت راه و شهرساز  رمجموعهی مربوطه ز ي ها سازمان يومورد توجه قرار گرفت تا از س  نیگزیجا ریبه عنوان مس رآبادیاز بندرام

 فعال شود. 
افغانستان بوده و زمان بر  ياز سو يعزم جد  ازمند یآن ن يساز فراهمو   ستیافغانستان آماده ن يکتا  ریمس ياجاده  يها رساختیز •

 یی ایحمل و نقل در يها رساختیبا توجه به آماده بودن ز ییایدر ر یرورو در مس  يها یمدت استفاده از کشت   نیلذا در ا خواهد بود؛
 . واقع شودسودمند  تواندی م موارد ریو سا یو انزل رآبادیامدر بنادر  رانیا

و فقط در بند باکو   هستندرو مستقر -رو يها یکشت ،هیهم در بندر آکتائو قزاقستان و هم در بندر آستاراخان در روس  گرید ياز سو  •
قطار   ي ها از امکان حمل واگن یکشت 3و  ونیاز امکان حمل کام  ی کشت 13رو وجود دارد که -رو ی فروند کشت 16 جان،یآذربا

 برخوردار هستند. 
در   يدرصد 80 فاتینسبت به اعمال تخف زین رانیباکو و آکتائو فعال بوده و دولت ا يرو در بندرها-رو يهایکشت نکیهم ا •

 . ستین ی مهم مطلوب بوده اما کاف نیاقدام کرده که ا یخارج ي های کشت  جهت  رآبادیو ام ی بنادر انزل ي برايبندر فاتیتشر
خدمات مطلوب به   هئمستهلک بودن قادر به ارا لیدر نظر گرفته شده که به دل رانیدولت ا ياز سو ی نیزمیرو قد-رو یکشت کی •

 ن یحمل آن ب تیو آکتائو تردد کرده است، ظرف یبنادر انزل نیداشته و ب سیرو تاکنون سه سرو-رو  یکشتاین  ست،یداران ن ونیکام
موضوع   نیا لیاز دال  یکیحمل کرد،  ونیکام 12آن فقط  سیسرو نیمشکالت موجود در آخر لی که به دل بوده ونیکام  40تا  37
 . می باشددر بنادر باکو و آکتائو   رو-وحمل ر هیآن نسبت به کرا يحمل باال  هیکرا

رو در بنادر باکو و آکتائو -حمل رو  هیبا کرا سهیدر مقا ینرخ رقابت  کیاز  یرانیرو ا-رو  یحمل کشت  هیکرا دیاست که با یدر حال نیا •
 متضرر نشود.  یرانیا ونیبرخوردار باشد تا کام 
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را مورد  رانیا یاست که صاحب آن حفظ منافع مل يگریه کشور دمتعلق ب مستقر کرده نیز رآبادیدر بندر ام  رانیرو که ا-رو یکشت • 
 می باشد.  و به فکر منافع خود  دهدی توجه قرار نم

قرار  رایز دادی اختصاص م ییایاز آن را به حوزه حمل و نقل در یبخش  گر،ید يدر بخشها  ارانهیپرداخت  ي دولت به جا ستیبا یم •
 یاما بخش دولت ستیبخش ن نیا در نهیحاضر به پرداخت هز یدارد که بخش خصوص از ین يادیز هی رورو در بنادر سرما یدادن کشت

 کند.  يگذار  هیبخش سرما ن یدر ا دیبا ی حفظ منافع مل يبرا
از آن   یک یلجست یبانیپشت چیدارد که ه ار یدر اختفرورند  کیکند اما اکنون فقط  يداریرو خر-رو ی کشت 6حداقل  دیبا رانیدولت ا •

 ي زمان بند چیبندر اکتائو ه گرید  يدارد، از سو ی نیزم يها تیو حما یبانی به پشت ازین ییایکه هر حمل و نقل در یدر حال ؛شود ینم
 نشده است.  فیآن تعر يبرا یندارد و ساعت مشخص  یکشت این توسط يریبارگ  يابر یمشخص

کند لذا   يداریرو خر-رو ی کشت 6دولت  دیاست و فقط با ا یخزر مه ي ایدر در ییایتوسعه حمل و نقل در يبرا ها رساختیز نکیهم ا •
  یدسترس  يبرا یخوب اریبس ریکرد که مس جادیا ییایحمل و نقل در يبرا رانیسه بندر فعال در ا  توانی با توسعه امکانات بنادر م

 خواهد بود. هیقزاقستان و روس  ژهیوه ب  انهیم  يایآس  يهابه کشور رانیا
  تیفقط ظرف  رانیرو ا-رو یکه کشت یدر حال هستند در بندر باکو مستقر  اد یز يریبارگ تیبا ظرف ي بزرگتر يهای کشت نکیهم ا •

 را حمل کرده است.  ونیکام 12تا  10خود  سیسرو نیدر آخر و حتیرا دارد  ونیکام 40تا  37 شیریپذ
  ،مشهد  سازمان صنعت، معدن و تجارت یخارج یاداره بازرگان سئیرامیر فخریان 

   کندی عبور م  ریمس نیاست که از ا هی ترک یصادرات يبارها ،ییایدر حمل و نقل در جانیقدرتمند آذربا ت یفعال  یاصل لیدل  •
حمل و نقل   ریمس تیتقو يو صادرات کاال ندارد اما برا تیدر ترانز ییباال  تیاندك است که ظرف ت یبا جمع يکشور جانیآذربا •

تعامل را با کشور قزاقستان به عنوان  د یبا انهیم  يایآس  يمناسب تر به کشورها  متیتر با ق ن آسا یخزر و دسترس   يایاز در ییایدر
 برقرار کرد.  ایاوراس  ياقتصاد هیدر اتحاد رانیا ياز شرکا یکی

و آن را به کل   ردیمورد توجه قرار گ يتر عیوس  رهیشمال کشور در دا ریحمل و نقل از مس  تیله تقوئ مس همچنین ضرورت دارد تا  •
 داد  میتعم هیشرق روس 

شود و   نیتدو انهیم  يایآس   يبه کشورها یبه منظور دسترس   رانیا یشمال يرهایاستفاده از مس  يبرا ی مناسب  یهیطرح توج دیبا •
 . شودسازمان برگزار  نیاز ا ارانهیو مطالبه  درات صا ت یاستفاده از بسته حما يبرا رانیوالن سازمان توسعه تجارت ائبا مس ینشست
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