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 دستورکار جلسه:

 تامین ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و بحث اجازه ورود کامیون ها به داخل کشور  ✓

 نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان ✓

 بررسی فضای تجارت بین المللی استان ✓

  چهارشنبه خراسان رضوی روز    بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  و حمل و نقل و ترانزیت  تجارتکمیسیون    مشترک  جلسه

 مذکور برگزار گردید. یهاکمیسیون    منتخب اعضای  با حضوردر محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی و      29/10/1400مورخ  

 مشهد بازرگانی  تجارت اتاق    یسیونکم  یسروشنک، رئ ✓

صورت نگرفته   یبودجه با بخش خصوص  نیدر تدو  یمشورت  چیه  نکهیاست؛ نخست ا  رادیچند ا  یبودجه دارا  حهیال  یاز نگاه بخش خصوص ▪

 ن یا  1401بودجه    حهیال  نیگرفت؛ اما در تدو  یبخش صورت م  نیشد و دعوت از ا  یم   ییگذشته حداقل مشورت ها  یاست. در سالها

 . فتاد یاتفاق ن

است   ن ینهاده شده است. سوال ما ا  یکشور بر دوش فعاالن اقتصاد   تیریگزاف مد   نهیهز  نیاست که بار تام  ن ینکته دوم درباره بودجه ا ▪

مهار    زانیگراتیمال  اینشده    فیتعر  یبه درست  یاتیمال  دی جد  یها  هیشود و چون پا  یاضافه م  اتیبه مال  یادیز  اریکه چرا هر سال حجم بس

درباره ارز   زیبرود؟ نکته سوم ن  یاتیدرآمد مال   نیا  نیتام  نیبار سنگ  ری ز  دی است که با  یدیو تول  یبخش شفاف اقتصاد  نیانشده اند، باز  

 . دیحذف نما  یاست که دولت تالش دارد در بودجه آن را به شکل یتومان 4200

دهد که   یمستندات موجود هم نشان م   شدن ارز بودند و  یو چندنرخ  یحیاز همان ابتدا مخالف شکل گرفتن ارز ترج  یفعاالن اقتصاد ▪

مهار تورم   یبرا  یبرنامه کارآمد  چیارز است اما ه   نیرابطه داشته است. امروز دولت به دنبال حذف ا  ن یدر ا  ی حیصر  یریاتاق موضع گ

  یشکننده قرار دارد، م   ت یکه اقتصاد کشور در وضع  ی طیحوزه و در شرا  نیاقدام عجوالنه در ا  ک ینشده است.    م اقدام، اعال  نیاز ا  ی ناش

 منجر شود. دتریبه مراتب شد  یتر و تورم  یجد یهاتواند به بروز چالش

از د  اریدر کشور ما بس  ونیدارد که کام  یلیچه دل ▪ شود؟ ناوگان    یبه کشور داده نم  ونیکشورها باشد؟ چرا اجازه ورود کام   گریگران تر 

  یکه فرسودگ   یشود. در حال  یریز واردات آن جلوگمختلف ا  یگنجد که به بهانه ها  ینم  یلوکس سوار  یاه  نینقل در زمره ماش  حمل و

 ی رقم زده است، خوددار یبخش تجارت خارج یرا برا ی بخش حمل و نقل بدل شده و مشکالت متعدد  یبرا چالش  ک یناوگان موجود به 

 تامل دارد. یموضوع و حل چالش موجود، جا نیمسئوالن از پرداختن به ا

 شبرد یو پ   شگاهینما  نیدر ا  یحضور فعاالنه بخش خصوص  اسفندماه  10تا    7  یدر روزها  کستانیو تاج  رانیابا توجه به برگزاری نمایشگاه   ▪

  شگاه یدر نما  یالن اقتصاداست که فعا  یضرور  اقتصاد کشورمان خواهد بود.  یبرا  یاتفاقات خوب  دبخشی نو  ه،یکشور همسا  نیتعامالت با ا

 بود. میخواه اشکاالت گذشته اصالح یو مطالبه گر برا ریگیشرکت کنند. ما هم پ  ی، به صورت جدکستانیدر تاج رانیا یتخصص

 یبرا  یخطر بزرگ  نی. ام یدان  یم   یاقتصاد مقاومت   بیتخر  ی هجمه ها را به معنا  نیا  م یکنیرا محکوم م  یما هجمه ها به بخش خصوص ▪

 مانند.  یتنگ شود، آنها در کشور نم ی. اگر عرصه بر فعاالن اقتصاداست از کشور یدادن فعاالن اقتصاد یفرار

اقدام محاسبه   نیاعالم کرده اند. اگر عواقب ا  یتومان  ۴۲۰۰خود را در مورد روند حذف بدون برنامه ارز    یتجارت نگران  ونیسیکم  یاعضا ▪

برا بس  ینشود،  کام  خطرناک  اریکشور  اعزام  درباره  بود.  د   ی رانیا  یها  ونی خواهد  ن  گریبه  خصوص  ز،یکشورها  بخش    ی برقرار   ،یانتظار 

 کرد.  میمختلف با مسئوالن مربوطه مطرح خواه یموارد را از مجار نیاست. ا نهیزم نیا رمطلوب د یپلماسید
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 اتاق مشهد  ت یحمل و نقل و ترانز  ونیسیکم  سیرئ  ان، یاحمد زمان ✓ 

بنگاه هاردیدر بودجه صورت گ  ی اصالحات  میدواریام ▪ رو،  به هر  تول  یاقتصاد  ی.  با مشکالت متعدد  یدیو  اکنون  به گر  ی هم   بان یدست 

 را رقم بزند.  یتریجد یتواند چالش ها  یمضاعف م  یهستند و فشارها

.  نبرده است  ییما تا به امروز، راه به جا  یها  یها و مطالبه گر  یریگی اما پ   میکن  یم  هیگال  ریمس  نیهاست که از موانع موجود در اسال ▪

از دست اندرکاران  د یاست. با دهینرس یا جهیمطرح شده اما هنوز به نت  یناوگان حمل و نقل تجار یسال است که طرح نوساز 10از  شیب

 شوند؟  ینم صیون ها در گمرک معطل مانده و ترخیچرا کام دیپرس

کشورها باالتر   گریکشنده در کشور ما از د  کی  دیتمام شده تول  نهیاست که هز  ی در حال  نیبحث وجود دارد و ا  نیا  یبرا  یسخت  ریمس ▪

  ش ی هم به شدت افزا  کیالست  متیتومان است و ق  ونیلیم  5تا    4حدود    س،یروغن و سرو  ضیمثل تعو  ی جانب  یها  نهیهز  ،یاست. از طرف

 است. افتهی

 ی به ازا  ونیکام  کیساله را از آلمان وارد کرد؛ اما شرط از رده خارج کردن    4-3بنز    ونیتوان کام  یهزار دالر م  60تا    50هم اکنون با   ▪

فرسوده    ونیکام  یتومان به ازا  ونیلی م  800  ی ال  700صرفا    نکهیرا به دنبال دارد. ا  یادیز  یها  یدشوار  د، ی واردات هر دستگاه ناوگان جد

 .ستیمالک به صرفه ن یخودروها در کشور، برا ریچشمگ متیق شیشود، با توجه به افزا داختبه مالک پر

ب ▪ موجود  مشکالت  ها  نیدرباره  نقل  یشرکت  و  کشت  یحمل  بخش  ا  سیرئ  ،یرانیبا  ا  رانیاتاق  رئ  یمکاتبه  قضائ  سیبا  و    هیقوه  داشته 

 مشکالت موجود مرتفع گردد.  یبه زود میدواریام

اردصدور مجوز   ▪ پ   بهشتیاز  آنکه  تهران منتقل شده؛ حال  به  امسال  ا  شیماه  استان خراسان رضو  نیاز  و    ستانیو س  یجنوب  ،یدر سه 

با    کل حمل و نقل سه استان  رانیکار در استانها داشت، مد  نیبه انجام ا  د یتاک  یبخش خصوص  نکهیا  رغمیگرفت. عل  یبلوچستان انجام م

 ادامه روند صدور مجوزها از مرکز شدند.  رموضوع موافقت نکردند و خواستا نیا

انجمن مذکور،   دیی کردند و با تا  یمراجعه م  یخراسان رضو   یالملل  نیحمل و نقل ب  یشرکت ها  یدر گذشته رانندگان به انجمن صنف ▪

وزارت   قیکند. از طر  یموافقت نم  زای با صدور و  یبه سادگ  یکرد؛ اما هم اکنون کنسولگر  یمربوطه را صادر م  یزایپاکستان و  یکنسولگر

ا به  ورو  نیخارجه  ا  میکرد   د موضوع  نامه  به  خوشبختانه  کرد  یو  سف  میبرخورد  اسام  ریکه  و  است  شده  حل  مشکل  کرده    ی اعالم 

رسد    یشود و به نظر م   یشرکت را شامل م   30که حدود    م یرانندگان خود هستند را ارسال کرد  یبرا  زایکه به دنبال اخذ و   یی هاشرکت

 گشوده خواهد شد.   یمشکل به زود نیگره ا

  ی رانیبه حل مشکالت ورود ناوگان ا ن یخود به ترکمنستان اعالم کرد مشکالت حل شده است؛ اما خوشب  ریپس از سفر اخ یجمهور سیرئ ▪

 .رانیهمه کشورهاست نه فقط ا یبرا تیممنوع  نیمشکل حل نشده است. البته ا  نیو هنوز هم ا میکشور نبوده ا نیبه ا

به   یلی حمل، تما هیدر بحث کرا یعدم صرفه اقتصاد لیاز استان به افغانستان، به دل یصادرات ی در موضوع حمل کاالها یرانیا ی ها ونیکام ▪

 . ردیگیتفاده قرار ممورد اس  یناوگان افغانستان شتریب ند یفرآ ن یموضوع ندارند و در ا نیا

 

 هیات مدیره شرکت جهان گردان خراسان عضو    ،یاحمد فرخ ✓

اند و مردم ناگز  ،یسال هاست که مونتاژکاران در قالب خودروساز ▪ از واردات   دی با  .موجود هستند  یلی تحم  طیاز شرا  ریانحصار رقم زده 

که سه تا پنج سال در اروپا    یی دهند. خودروها  انی واردات کشنده ها پا  یبرا  یبه مانع تراش  یو خودروسازان داخل  م یکن  تیحما  ونیکام

 گردند.  ی عرضه م ی مل د یشوند و به نام تول یهستند که در کشورمان مونتاژ م ییبه مراتب بهتر از خودروها تیفیکار کرده اند از منظر ک
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 استان  یکارگزاران گمرک  ه یاتحاد  سیرئ  ، یقندچ یمرتض ✓ 

از   یکه برخ  م یرا مطرح نمود  شنهاداتیاصالح قانون پ   یو برا  م یصدها نفر ساعت کار کرد  1390در سال    ی اصالح قانون گمرکدر موضوع   ▪

به ترکمنستان،   یرانیا  ی ها  ونیمشکالت ورود کام  به همراه داشت.  یکارگروه گمرک   یرا برا  ییها  تیاتفاق مز  ن یلحاظ شد؛ ا  شنهاداتیپ 

 از سایر موارد می باشد. به تهران  ی صدور مجوز ورود موقت ناوگان افغانستان یواگذار زیکل و نمش  نیحل ا یبرا یپلماسیضعف د

 

   مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی سپهر  ، یصبوح  نیالد یمح ✓

 ی برا  ونیکام  د یحاضر به خر  دکنندهی. تولد یآ  ی م  ش یناوگان پ   نیتام  ی چگونگ  یعن ی  یناوگان حل شود، موضوع بعد  یاگر مشکل نوساز ▪

بخش مطلب   نیداده نشده است. لذا در ا  یدیتول  یناوگان به شرکت ها  یدر موضوع نوساز  زین  یمجوز   نیو چن  ستین  شی حمل کاالها

مورد  یها ونیداده شود تا بتوانند کام ازمند ین  یمجوزها به شرکت ها نیاست که ا نیما ا  شنهادیمهم، اصالح مجوز واردات ناوگان است. پ 

 . ندینما  نیخود را تام ازین

حوزه صاحب تجربه است و مصرف کننده    نیگذاشته شود که خود در ا  یبرعهده بخش خصوص  د یناوگان با  یاست که نوساز  ن یبحث ما ا ▪

 شناسد.  یم یمذکور را به خوب تیو ظرف  د یآ یآالت به شمار م  نیماش نیا

راض ▪ نقل  و  ناوگان حمل  دارندگان  و  رانندگان  کام  ی نم  یعمده  وضع  یونهایشوند  و  کنند  واگذار  را  خود  رانت   یکنون  تیفرسوده  بازار 

 کرده است.   جادیا ی مضاعف

حدود   ▪ ما  مس  ونیکام  150تا    100شرکت  در  تراف  ریفعال  شاهد  اما  دارد  هست  یمرز  کیترکمنستان  ترکمنستان  ها میدر  شرکت   ی . 

 لیرا به فعاالن بخش حمل و نقل تحم ی مضاعف ی ها نهیموجود هز طی. شراآخر محاسبه کرده اند ال یخود را تا ر یدموراژها زین یرانیکشت

 کند.  یم

حمل در ترکمنستان و    هیکرا  یدرصد40تا    30  شیدر ازبکستان مستقر هستند و با توجه به افزا  نریکانت  200حدود    زیدر حال حاضر ن ▪

 یکشنده ها   یلوازم جانب  یبرخ  یشوند. به تازگ  یتازه دچار م  یانیهر روز به ز  ر،یمس  نیحمل و نقل فعال در ا  یازبکستان، شرکت ها

 دهد.   ی انجام نم نهیزم نیدر ا یتیحما  چیرفته است و مسئوالن ترکمن هم ه قتدر ترکمنستان سر یرانیا

 صادرکنندگان استان هیاتحاد  سیرئ  ردل،یکاظم ش ✓

زمان ▪ د  ی تا  نم  ی پلماس یکه  نشود،  قدرتمند  م  ییها  ونیکام  میتوان  ی ما  وارد  کشورها  م یکن  ی که  به  نما   گر ید  ی را    یپلماس ید  . مییاعزام 

در آن ها    گاهیجا  تیتثب  ،یخارج  یاست. حضور در بازارها  تگریحما  تیضرورت و ظرف  کیبخش صادرات و حمل و نقل ما    یبرا  یاقتصاد

 . ستیموضوع قابل انکار ن نیهدف است و اثرات ا یبا کشورها یو اقتصاد یاسیس یمستمر، در گرو روابط قو یو تعامالت تجار

 

 ی صادرکنندگان خراسان رضو  هیاتحاد  رهیمد  اتیعضو ه  ان،یمحمد  نیحس ✓

با    ا یآزاد محاسبه شود    متیبا ق  د یبا  ای آورد،    ی که صادرکننده به دست م  یدالر  ابد، ی  شیافزا  م یاگر قرار است صادرات با توجه به تحر ▪

 گردد.  قیصادرکننده به ادامه کار خود تشو بیترت ن یباالتر از نرخ آزاد؛ تا بد یمتیق

ا  د یبا ▪ افزا  نیبه  توجه شود که  ناش   شینکته  و صادرات محصوالت فراور  یآمار در بخش صادرات،  شده    یاز رشد صدور مواد خام است 

 .م یکن لیآمارها را تحل نیا نانهیواقع ب د یرقم بزند و با د یاقتصاد و تول  یتواند ارزش افزوده الزم را برا یمسئله نم نینداشته است. ا یرشد
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نما ▪  است  قرار  نما  یالملل  نیب  شگاهیاگر  به  ا  ی ندگیمشهد  نما  رانیاز  نشست  شگاه یآن  در  تا  است  الزم  ابتدا  کند،  برگزار  بخش    یرا  با 

حوزه حاصل   نیاز ا  ی کارآمد  یتا خروج  د ینما   یرا بررس  شگاه ینما  نی ا  یی موجود در ادوار گذشته برپا  یمشکالت و ضعف ها  ،یخصوص

 و اجرا، رخ دهد.   یزیبرنامه ر تیفیدر ک  یاساس یراتییتغ دی برپا شود، با رانیدر شان ا یشگاه یشود. اگر قرار است نما

پاسخ   ی غلط ب  ی رفتارها  نیدفاع شود و ا  یپارلمان بخش خصوص  گاه ی و جا  انیاز ک  د ی وارد شده با  ی که به اتاف بازرگان  یدر برابر هجمه ا ▪

 نماند. 

 

 

 

 مصوبات: 

 یجاده ا ژهیبه و  یو جاده ا ی لیناوگان حمل و نقل ر یدرخواست بازساز -
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