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 :اهم موارد مطرح شده         

 ماه  مهر نهمبیست ومورخ  دوشنبهروز  11ساعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در  حمل و نقل و ترانزیتجلسه کمیسیون  دومین -1

و تشریف فرمایی  میهمان ویژه جلسه جناب آقای دکتر فاضل خیاط مدیر مرکز خدمات   کمیسیون کثریت اعضای محترمابا حضور 1931

 .برگزار گردید اتاق بازرگانی 2شماره ساختمان محل ر دسرمایه گذاری استان 

 

 و میهمان     ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی خدمت اعضای کمیسیون زمانیان، جناب آقای  در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون      

  در حال حاضر وضعیت کنونی دانستند که اشاره  هبموضوع را الزم دستور جلسه این قبل از . دستور کار جلسه پرداختند  به بررسی جلسه      

 مرزهای استان با افغانستان با بروز بعضی مشکالت در مرزهای میلک و دوغارون ، شرایط دشواری رقم خورده است و نگرانی نسبت به تشدید      

 افغانستان خودروهای چادری که قابلیت ترانشیپ دارند را کمتر به این مرز گسیل می کند و خودروهای ما نیز در مرز . مشکالت وجود دارد     

  البته طرف افغان قول . میلیون تومان رسیده است 22تا  15همچنین کرایه حمل و نقل افزایش زیادی داشته و به . اند شده  روزه 5دچار توقف      

 .م شوداین مسئله باید از طریق کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بررسی و برای حل مشکل، هیاتی از اتاق به مرز اعزا. است  همکاری داده    

 

. ایم ها بوده اند که طی روزهای اخیر پیگیر موضوع آن عالوه بر این، مرزهای میلک و نیمروز نیز شرایط حادتری پیدا کرده: زمانیان ادامه داد -2

این . طی تماس با آقای رضایی رئیس ترانسپرتی والیت هرات موضوع پیگیری گردید که ایشان قول مساعدت و همکاری را بیان نمودند 

حمل و  یانجمن شرکت هااحتمال وجود دارد که نیمه آبان ماه مدیرکل دفتر نظارتی گمرک ایران به استان ما سفر کند و نشستی نیز در 

پیشنهاد .توان این مسائل را به مسئوالن منتقل کرد در این نشست می. ی با مدیران گمرکی خواهیم داشتاستان خراسان رضو یالملل نینقل ب

نفر از اعضای کمیسیون به همراه هیاتی از استانداری و مرزبانی و اتاق مشترک ایران و افغانستان به مرز نیمروز اعزام و موضوع از 4که گردید 

 .نزدیک مورد بررسی قرار گیرد که به تایید همه اعضا قرار گرفت

 

ب زمانیان لزوم تشکیل کمیته ها قبل از جلسه گردید وجناآخرین وضعیت تشکیل کمیته ها توسط آقای خیاط دبیر کمیسیون مطرح   -9

 .کمیسیون را الزم دانستند
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  ابوبکری , خواجوی ,نوری,قربانی , فیض محمدی , نگهبان ,کاظمی ,شیخ , آریافر :آقایان  جاده ای و ترانزیتاعضای داوطلب عضویت در کمیته      

 میزایی ,جمال شهری , خزایی و سرکار خانم ها دهستانی      

 آریافر و سرکارخانم دهستانی,سپهرفر , شیخ, خزایی , شیردل , قربانی , شفیعیان  , دشتی, دانش : آقایانریلی اعضای داوطلب در کمیته      

 زایی و   میر:  شفیغیان و سرکار خانم ها, کاظمی , ابوبکری  , خواجوی ,سپهرفر, آریافر , دانش   :آقایان دریاییعضویت در کمیته  ینداوطلبو     

 .جمال شهری بودند که عضویتشان مورد تایید کمیسیون قرار گرفت     

 

ها و قوانین مربوط به در ادامه جلسه مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ضمن معرفی بیشتر این مرکز به اعضای کمیسیون به مشوق -4

گذاری اتباع خارجی در زمینه اینکه مسائل و مشکالت در حوزه سرمایهوی با بیان . گذاری اتباع دیگر کشورها در ایران اشاره کردسرمایه

گذار خارجی از در بسیاری از کشورها سهم سرمایه: حمل و نقل مشکالت زیادی داشت که امروز این مشکالت بسیار کمتر شده، گفت

اعمال این شرایط در . ر ما رفع شده استشود که این محدودیت در قانون کشوتقسیم می 51به  43سرمایه خود در یک کشور به نسبت 

المللی امری استثنایی است و سهمیه صددرصدی تبعه خارجی از های حمل و نقل بیناندازی شرکتگذاری خارجی برای راهزمینه سرمایه

 .شوددار میگذاری خود کمی خدشهسرمایه

  گذار خارجی راهمللی در خراسان رضوی فعال هستند که توسط سرمایهالشرکت حمل و نقل بین 22در حال حاضر : خیاط اضافه کردفاضل      

گذاری استان امری اختیاری بوده و نوعی تواند بیشتر از این باشد چون دریافت مجوز از مرکز خدمات سرمایهالبته این آمار می. اندازی شده اند     

 .می کند تا برای دریافت آن به مرکز مذکور مراجعه کندگذار را ترغیب ها سرمایهاین مشوق. شودمشوق محسوب می    

    نوع : گذار خارجی، بیان کردالمللی توسط سرمایهوی در خصوص حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل بین    

  گذاری مورد نیااز آن  ریداری شده باشد و حداقل سرمایهتواند نقدی یا به صورت ناوگان خها میگذاری خارجی برای ایجاد این شرکتسرمایه    

 . هزار دالر است  252   

 گذاری استان، از ما خواسته تا استاندار خراسان رضوی در طرحی به مرکز خدمات سرمایه: خاطرنشان کرد مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری     

    این طرح هم اکنون در ایستگاه حمل و نقل است و در حال .رت میدانی پایش کنیمهای اجرایی را به صودر دستگاه هافرآیند صدور مجوز    

 المللی  های حمل و نقل بین ها و اخذ پروانه فعالیت شرکت های خدمات رفاهی و تیرپارکمجتمعبررسی فرایند مجوزهای حمل و نقل همچون     

 گیرد و تاکید استاندار نیز صدور مجوزها برای هر دو طرف داخلی و خارجی صورت میباید توجه داشت تسهیل فرایند . می باشیممسافر و کاال    

 . بر تسهیل فرآیندها برای فعاالن داخلی بوده است    

 توانیم ای را به ما منعکس کنند، میهای اتاق نیز موانع و مشکالت خود در حوزه حمل و نقل جادهاگر کمیسیون: دکتر فاضل خیاط تصریح کرد   

 . در جهت رفع و رجوع آن اقداماتی که الزم است و در سطح اختیاراتمان می گنجد را انجام دهیم   

 
 :در ادامه برخی از اعضای کمیسیون به ایراد مطالب مورد نظر پرداختند -5

های ما بدون ایجاد زیرساخت: رد، عنوان کردگذار خارجی باید از روش های موثری صورت بگیبا بیان اینکه ایجاد جذابیت برای سرمایهیکی از اعضا 

باید توجه داشت کشورها در . ساز شودتواند مشکلای میگذار هستیم که چنین مسئلهالزم و صرفا با ارائه امتیازات بیشتر خواهان جذب سرمایه

اما اگر یک فرد خارجی مجوز ایجاد شرکت حمل و گذاران را به کشور خود دعوت می نمایند کنند و سرمایهای تالش میهای سرمایهحوزه فعالیت

تواند هر گاه مایل بود خودروهای خود را به کشوری دیگر منتقل کند و اینجاست که شرکت ثبت شده المللی داشته باشد، بسیار راحت مینقل بین

 اش، مشکالتی را تجربه خواهند کرد با مدیرعامل ایرانی
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المللی وجود دارد و بیشتر سهام آن های حمل و نقل بینگذاری خارجی در شرکتحال حاضر سرمایهدر : دیگر عضو کمیسیون بیان داشت 

گذار خارجی سرمایه. گذار خارجی یک تهدید خواهد بوددید برخی افراد این است که سرمایه. های خارجی استهم در اختیار مجموعه

های المللی تفاوتگذاری خارجی در بخش حمل و نقل بینباید توجه داشت سرمایه. کندتوقعاتی دارد که این توقعات معضالتی ایجاد می

 های دیگری اقتصادی داردزیادی با بخش

  معموال سرمایه: گذاران خارجی درحوزه ترانزیت استان بیشتر از اتباع افغان است، گفتعضو دیگر کمیسیون با اشاره به اینکه ترکیب سرمایه     

 گذاری خارجی در حوزه خدمات و ترانزیت چگونه قارار  سرمایه. های خدماتیهای تولیدی و کالن برود، نه فعالیتبه سمت فعالیت گذاری باید    

    باید توجه داشت نگرانی ما سرمایه. ایماست به بازتولید سرمایه کمک کند؟ ما با ارائه سهم مالکیت صددرصدی یک امتیاز بیهوده ارائه کرده    

 گذار گذار خارجی مالک مطلق شود و سرمایهشود تا سرمایهاین امتیازات موجب می. ها نگران هستیمگذاری خارجی نیست اما از سیاستگذاری    

 .ایرانی کنار برود    

          ها کمیسیون برای کمیتهباید : ها ذیل کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی گفتعضو دیگر کمیسیون نیز  با تاکید بر تشکیل کمیته    

 .  ها این است که کار دنبال شود ترین مسئله در بحث کمیته در واقع اصلی. ریزی کند تا جلسات آن قوام و دوام داشته باشد برنامه     

 

ماه امسال نیاز بیاان    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در خصوص برگزاری همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه در آذر  -6

  در سطح کشور نهادینه شده و اکثر بزرگاان و دولتماردان باه ایان حاوزه ورود پیادا       « ترانزیت در مسیر توسعه»برگزاری همایش ملی : کرد

شاهد،  این بهترین فرصت برای استان است تا انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی و اتاق بازرگاانی م . اندکرده

آذر، در مشهد و در محال اتااق    21همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه قرار است روز پنجشنبه . این همایش را به نحو احسن برگزار کنند

 .چیدمان پیشنهادی برگزاری این همایش نیز ارائه شده که احتماال مورد تایید خواهد بود. بازرگانی استان برگزار شود

   شود و خروجی آن طی یک پنل برگزار شود که در آن مباحث کارشناسی مطرح می 4در قالب این همایش قرار است  :زمانیان اضافه کرد    

 المللی نمونه کشوری تقادیر  شرکت حمل و نقل بین 19همچنین در اختتامیه این همایش از . بیانیه در اختتامیه همایش قرائت خواهد شد    

 . خواهند شد    

 
 :مصوبات جلسه 

و هماهنگی با اتاق مشترک ایران و افغانستان و استانداری در در خصوص اعزام هیاتی جهت بررسی مرز نیمروز  مکاتبه با ریاست اتاق  -1

 نفر از اعضای کمیسیون همراه این هیات 4و اعزام  این مهمخصوص 

تهیه  و از اعضای کمیسیون جهت تشکیل جلسه نفر 5انتخاب , با عنایت به لزوم تهیه بسته ویژه سرمایه گذاری در بحث حمل و نقل  -2

 .پیش نویس آن
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