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دستورکار جلسه:
 آسیت ضٌبسی ّسیٌِ ّبی تراًسیت کبال از هسیر چبثْبر
 گسارش جلسِ کویتِ ٍیژُ ثررسی هسیر کتبی

هشتمیه جلسه کمیسیًن حمل يوقل ي تراوسیت اتاق بازرگاوی ،صىایع ،معادن ي کشايرزی خراسان رضًی ريز ديشىبه موًر
 8911/81/81در محل ساختمان مرکسی اتاق بازرگاوی ي با حضور مدعوین از اداره کل بنادر و دریااوورد اساتاس ستساتاس و

بلوچستاس ي اعضای کمیسیًن برگسار گردید.
 فیض هحودی ،رئیس ّیبت هدیرُ ضرکت ستبرُ یبراى زهیي



زر تبرید  52ثٗ ٚ٘٢ب ٟثب تؼسازی اس اػضبی ً٘یغی ٙٞحْ٘ ٛ ٝوْ اتبم  ٝثزذی اس كؼبال ٙاهتصبزی اكـبٛغتب ٙجٔغً ٠برُز ٟٝثزُزشار
ؽس تب ؽٜبعبیی چبٓؼ ١ب ٗ ٝوزرات زً ٝؾٞر صٞرت ُیزز  ٝثتٞاٛیٖ ث٢زٜٗ ٟسی ثیؾتزی اس ٗغیز ًتبی زاؽت ٠ثبؽیٖ.



ٗتبعلب ٠ٛظ٢ز ٘١ب ٙرٝس حبزث ٠آتؼ عٞسی زر اعالٕ هٔؼ ٠رخ زاز  ٝحٔو١ ٠بی ٗلوٞز ٟزر اعتلبز ٟاس ٗغیز ًتزبی را ثیؾزتز ثزای٘زبٙ
آؽٌبر ًزز ٛ ٝؾب ٙزاز ً ٠ثرؼ حْ٘ ٛ ٝوْ اكـبٛغتبً ٝ ٙؾٞر ٗب زر اٗبً ٚزٓٝتی اكـبٛغتب ٖ١ ٙای٘ٛ ٚیغتٜس  ٝذغبرت ٛبؽی اس آٙ
اتلبم را ٛیش ؽب١س ثٞزیٖ .ایٗ ٚغبٓٗ ٠غیز ًتبی را  ٖ١ثب ذغز ٗٞاجٗ ٠یٌٜس .رٝیٌزز ٗب زر ٗغیز ًتبی ثیؾتز ث ٠ع٘ت ارتجبط ثب ثرؼ
ذصٞصی اكـبٛغتب ٙثٞز؛ سیزا ثرؼ زٓٝتی ایً ٚؾٞر اس ٗغیز ًبرثزز ذٞز زٝر اعت ٘ٛ ٝیتٞاٛیٖ ثزای ٗح٘١ ٠ٓٞبیی ً ٠ث ٠ای ٚعز٘ت
ٗیزٛٝس ،اس ای ٚثرؼ ً٘ي ثِیزیٖ.



عی ز ٝز ٠١ارتجبط ثب اٛج٘٢ٜب  ٝثرؼ ذصٞصی اكـ بٛغتب ٙای ٚاٌٗب ٙثٝ ٠جٞز آٗس ً ٠تزاٛغلز١بی كؼبّ زر ایزً ٚؾزٞر را ؽٜبعزبیی
ًٜیٖ  ٝاس ً٘ي آ٢ٛب ثزای حْ٘ ٛ ٝوْ ًبال١ب اعتلبز٘ٛ ٟبییٖ.



ٛجٞز اٜٗیت پبیسار ٗ ٝؾٌالت سیزعبذتی اس ج٘ٔ ٠چبٓؾ٢بی ٗٞجٞز زر ٗغیز ٗٞجٞز كؼٔی اعت؛ اٗب زر حٞسٗ ٟغزیز ًتزبی٘١ ،شثزبٛی
ًؾٞر١بی ایٗ ٚغ یز ،ث ٠تٞعؼ ٠ای ٚراً٘ ٟي ٗیٌٜس .ثب پیِیزی عٗ ٠زس ذزٝجی ایزا ٙؽبْٗٗ :یٔزيٗ ،زب١یزٝز  ٝزٝؿزبر ،ٙٝثز ٠ایزٚ
ٛتیج ٠رعیسیٖ ًٗ ٠یٔي را ث ٠ػٜٞاٗ ٙزس تزاٛشیتی زرٛظز ثِیزیٖ.



زر جٔغً ٠برُز ٟٝتالػ ًززیٖ تِٜٜب١ب ٗ ٝؾٌالت را ؽٜبعبیی ًٜیٖ .یٌی اس ٗؾٌالت زر حٞس ٟتجبرت ٗب ٛجٞز ثی٘ٗ ٠غ٘ئ ٚاعزت ٝ
حبزث ٠آتؼ عٞسی زر اعالٕ هٔؼ ٖ١ ٠ثی٘١ ٠ب  ٖ١ ٝتجبر را زچبر ١زاط ٞ٘ٛز ٛ ٝؾب ٙزاز ً ٠ثبیس ث ٠زٛجبّ چبر ٟای ثبؽیٖ تب ثتزٞاٛیٖ
ثی٘ ٠را ث ٠آ ٙع٘ت تزؿیت ًٜیٖ  ٝثب ثی٘١ ٠بی ٗغ٘ئٜی ًبر ًٜیٖ.



ٗغیز ًتبی ثزای اكـبٛغتب ٙزارای ز ٝا٘١یت اعتٛ ،رغت ای ،٠ٌٜایً ٚؾٞر ثزای آٝی ٚثبر ث ٠ػٜٞاً ٙؾٞر تزاٛشیتی ؽٜبعبیی ٗیؾزٞز
 ٝز ٕٝایٛ ،٠ٌٜجٞز اٜٗیت ثبػث ٗیؾٞز ً ٠اس ٛبُٝب ٙاكـبٛغتبٛی زر آٗ ٙغیز اعتلبزًٜ ٟیٖ.



یٌی اس ٗشایبی ایٗ ٚغیز ثزای صبزرًٜٜسُب ٙایزا ٙرا اٌٗب ٙحْ٘ ثبر ثب تٜبص ثبال ٗی ثبؽس ً ٠ایٞٗ ٚضٞع زر ًب١ؼ ١شیٜز ٠ح٘زْ اس
ایٗ ٚغیز ٗٞثز اعت.



چؾٖ اٛساس آیٜسٗ ٟب ثبیس ای ٚثبؽس ًٗ ٠غیز ١زاتٗ ،ی٘ ،٠ٜهیصبر را تٞعؼ ٠ز١یًٖ .ؾزٞر١بی زٛیزب زر حزٞس ٟتزاٛشیزت ١شیٜز١ ٠زبی
ثغیبری ٗی ًٜٜس اٗب ٗتبعلبٗ ٠ٛب زر ً 522یٔٗٞتز ثبهی٘بٛس ٟاس ٗی٘ ٠ٜتب هیصبر ٜٞ١س ٛتٞاٛغت ٠ایٖ ًبری ًٜیٖ .ثب ١شی ٠ٜزر ایز ٚسٗیٜز٠
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ٗیتٞاٛیٖ ٗغیز را ًٞتب٘ٛ ٟبییٖٗ .شیت زیِز ایٗ ٚغیز ای ٚاعت ً ٠زر صٞرت عبذت ٠ؽس ،ٙثب تٞج ٠ثٛ ٠شزیٌی  4اعتب ٙاكـبٛغتب ٙزر
ایٗ ٚغیز ثب ایزا ،ٙاٌٗب ٙذٞثی ثزای حْ٘ ًبال١بی ایزاٛی ٗیتٞا ٙثٝ ٠جٞز آٝرز  ٝاس عزكی ،اٌٗب ٙحْ٘ ٗ 25ب ٠١زر ایٗ ٚغیز ٝجٞز
ذٞا١س زاؽت.


اُز ایٗ ٚغیز را كؼبّ ٘ٛبییًٖ ،زیسٝر ؽ٘بّ ث ٠جٜٞة  ٖ١كؼبّ ذٞا١س ؽس  ٝاس عزین ریْ ٗیتٞاٛیٖ ثرؾی اس اٛتوبّ ًبالیی ً ٠تٞعزظ
زریب اٛجبٕ ٗیؾٞز را حْ٘ ٘ٛبییٖ.

 زهبًیبى ،رئیس کویسیَى حول ٍ ًقل ٍ تراًسیت اتبق هطْد



زر ٘١بیؾی ٛیٖ رٝس ٟآعیج٢ب ٗ ٝشایبی ایٗ ٚغیز را ثزرعی ذٞا١یٖ ًزز  ٝث ٠اعالع كؼبال ٙحٞس ٟحْ٘ ٛ ٝوْ ٗیزعبٛیٖ.



ثب تٞج ٠ثٗ ٠ؾٌالت ٗٞجٞز زر اٛتوبّ ًبال اس ٗغیز زٝؿبرٗ ،ٙٝغیز ًتبی ٗیتٞاٛس تبثیز ٗغٔٞثی زاؽت ٠ثبؽس  ٝكؼبّ ؽس ٙآٗ ٙیتٞاٛزس،
ث٢تزیٗ ٚغیز ثزای زعتیبثی ثً ٠ؾٞر١بی آعیبی ٗیب ٠ٛثبؽس.

 خَاجَی ،هدیرعبهل ضرکت دٍر آسیب یگبًِ دی



زرثبرٗ ٟزس ٗیٔي  ٝجبیِشیٜی آ ٙثزای تزاٛشیت ًبال١ب ثبیس ثزرعی ثیؾتزی صٞرت ُیزز؛ ایٗ ٚزس ثزای ای ٚاتلزبم ثبیزس پتبٛغزیٔ٢بی
ذبصی زاؽت ٠ثبؽس  ٝای ٚظزكیت ثبػث ٗیؾٞز اٌٗبٛبت ذبصی ثزای آ ٙزرٛظز ثِیزیٖ .اُز زر ایزٗ ٚغزیز ،عزٜس ٝاحزس جزبز ٟای ٝ
ُ٘زًی ثی ٚعً ٠ؾٞر ث ٠صٞرت پزٝتٌْ تٜظیٖ ؽٞز ،ثزای راٜٛس١ ٟب  ٖ١ث٢تز ذٞا١س ثٞز.

 ضْدادی ،هعبٍى اهَر ثٌدری ٍ اقتصبدی ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر



ٗحصٞالت اسثٌغتب ٙزر عبّ جبری اس عزین اكـبٛغتب ٝ ٙچبث٢بر ثٜ١ ٠سٝعتب ٙتزاٛشیت ؽس  ٝثزرعی٢بی آٗ ٙغزیز صزٞرت ُزكتز٠
ا عت ٗ ٝیتٞاٛیٖ ً٘ي ًٜیٖ ً ٠ثرؾی اس ًبال١بی ایٗ ٚغیز  ٖ١اس ًتبی ٜٗتوْ ُززز ً ٠آجت ٠ایٞٗ ٚضٞع ٛیبسٜٗس ثزرعی اعت.

 زهبًیبى  ،رئیس کویسیَى حول ٍ ًقل ٍ تراًسیت اتبق هطْد



زرثبر ٟا٘١یت ثٜسر چبث٢بر ثزای حٞس ٟحْ٘ ٛ ٝوْ ذزاعب ٙرضٞی ثبیس ُلت :ث ٠ج٢ت تزاكیي ثبر زر ثٜسرػجبط ،عبٓ٢ب ت٘بیْ زاؽتیٖ
ً ٠اس ظزكیت٢بی ثٜسر چبث٢بر اعتلبزًٜ ٟیٖ؛ اٗب ٞ٘١ارٗ ٟؾٌالتی زرثبر ٟثحث تبٗیٛ ٚبُٝبٝ ٝ ٙرٝز ًؾتی٢ب ثٜٗ ٠غو ٠آساز چبث٢بر ٝجٞز
زاؽت ٠اعت



ثٜسر چبث٢بر ثزای حْ٘ ًبال ثً ٠ؾٞر١بی آعیبی ٗیب ،٠ٛث٢تزیٞٗ ٚهؼیت را زارز  ٝثبیس ٗؾٌالت ٗ ٝشایبی ایٗ ٚغیز را ثزرعی ٘ٛبییٖ.

 ضْدادی ،هعبٍى اهَر ثٌدری ٍ اقتصبدی ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر



زر جٔغُ ٠ذؽت ٠اػالٕ ًززیٖ ًٜ١ ٠سی٢ب ٗ 5.2یٔی ٙٞزالر زر ثٜسر چبث٢بر عزٗبیُ ٠ذاری ًزز ٟاٛس .اٗزٝس  ٖ١اػالٕ ٗیٌٜزیٖ ًز ٠زر
رٝس١بی ُذؽتٗ 22 ٠یٔی ٙٞزالر زیِز ثزای تج٢یشات زر ای ٚثٜسر ١شیً ٠ٜزز ٟاٛس .ایٛ ٚؾبٗ ٙیس١س ً ٠ا٘١یت چبث٢بر ثزای ًؾٞری
چٜ١ ٙٞس چوسر سیبز اعت  ٝایً ٚؾٞر ثزای زعتیبثی ث ٠آعیبی ٗیب ٠ٛتب چ ٠حس رٝی ای ٚثٜسر حغبة ًزز ٟاٛس.



ٌٛت ٠ایٜجبعت ً ٠ؽبیس كؼبال ٙحْ٘ ٛ ٝوْ ذزاعب ،ٙزر ًٞتبٗ ٟست ١شی١ ٠ٜبی ارعبّ ثبر اس چبث٢بر را سیبز ثساٜٛزس اٗزب زر ثٜٔسٗزست
هغؼب ایٗ ٚغیز آثبر ٗثجتی ثزای ثرؼ حْ٘ ٛ ٝوْ ذزاعب ٙرضٞی ذٞا١س زاؽت.

 عطبییً ،بیت رئیس کویسیَى حول ٍ ًقل ٍ تراًسیت اتبق هطْد



ثب ٝجٞز ای ٠ٌٜعزٗبیُ ٠ذاری ِٜ١لتی اس عٞی ًؾٞر ٜ١س زر چبث٢بر اتل بم اكتبزٟ؛ اٗب ه ٝ ّٞهزار١بیی ثزای حْ٘ ًبال اس عزیزن چبث٢زبر
یب ٝارزات اس رٝعی ٠اس ایٗ ٚغیز صٞرت ِٛزكت ٠اعت  ٝثبیس ثساٛیٖ ٗؾٌْ ایٞٗ ٚضٞع چیغت؟ یٌی اس ٗؾٌالت ٗب زر چبث٢بر ٘١یٚ
یي عز ثبر ثٞز ٙاعت ً ٝبٗیٛٞی ً ٠ث ٠آ ٙع٘ت ٗیزٝز ،حت٘ب ثزای ثبر ثزُؾت ثبیس ثتٞاٛس اهسإ ًٜس .اُزز ًؾزٞر ٜ١زس را تزؿیزت
٘ٛبییٖ ً ٠ثبر ذٞز اس رٝعی ٠را اس عزین ایزا ٙتزاٛشیت ًٜسٗ ،یتٞا ٙث ٠ز ٝعز ثبر ؽسً ٙبٗی٢ٛٞب اٗیس زاؽتٜ١ .س زر ُذؽتُ ٠لت ٠ثٞز
 5.2تً ٚبالی ٗٞرز ٛیبسػ را اس ٗزس١بی ؽ٘بٓی ایزاٝ ٙارز ٗیٌٜس  ٝثبیس ثجیٜیٖ چزا ای ٚاتلبم ٛیلتبز ٟاعت.
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ٗ تبعلب ٠ٛای ٠ٌٜچزا چبث٢بر ٛغجت ث ٠ثٜسرػجبط رٛٝن ِٛزكت ٠ث ٠ای ٚزٓیْ اعت ًٗ ٠زس ٗیٔي رٛٝن چٜساٛی ِٛزكتٝ ٝ ٠رٝز ًبٗی٢ٛٞبی
اكـبٛغتبٛی زر آٗ ٙغیز ،ثًٜ ٠سی صٞرت ٗیِیزز .اس عزكیٛ ،شزیي ث 252 ٠زرصس اكشایؼ ًزای ٠اس آٗ ٙغیز زر ٘١ی١ ٚلت ٠زاؽتیٖ
 ٝایٞٗ ٚضٞع ٗٞجت ٛبرضبی تی تجبر ؽس ٟاعت .اعتب ٙعیغتب ٝ ٙثٔٞچغتب ٙثبیس ٗؾٌْ ٗزس ٗیٔي ثززای ٝرٝز  ٝذززٝک ًزبٗی ٙٞرا
ثزعزف ًٜس.



زر راثغ ٠ثب ا٘١یت ایجبز ذغٞط ٜٗظٖ ًؾتیزاٛی ثٝ ٠یض ٟاس زثی « ٝججْ ػٔی» ً ٝؾٞر١بی ١سف ث ٠چبث٢بر ثبیس ُلت ایٗ ٚؾزٌْ را
زر ؽ٘بّ ًؾٞر  ٖ١زاریٖ  ٝث ٠زٓیْ ٛجٞز ذغٞط ٜٗظٖ ،ثزای ًؾتی ر -ٝر ٝاعتوجبٓی اس ٗغیز ثٜسر اٗیزآثبز ٛؾس .اُز ثٜسر چبث٢بر كضب
را ثزای كؼبٓیت ًؾتیزاٛی ١بی ثرؼ ذصٞصی زر ًٜبر ًؾتیزاٛی ایزا ٙثبس ًٜس ،اثبر ذٞثی را اؽ٢س ذٞا١یٖ ثٞز.

 خَاجَی ،هدیرعبهل ضرکت دٍر آسیب یگبًِ دی



چبث٢بر ثزای ای ٠ٌٜزر اٛتوبّ ًبال ٗب ٜٛس ثٜسرػجبط ؽٞزٛ ،یبسٜٗس اٌٗبٛبتی اعت .ثٜسر چبث٢بر ثبیس تٞعؼ ٠زاز ٟؽٞز  ٝر ٝث ٠رٛٝن ثزٝز.
ٗزس ٗیٔي ثزای اٛتوبّ ًبال ث ٠اكـبٛغتب ٖ١ ٙاًٛ ٜٙٞوغ ٠ػغق ٗبعت ٞٛ ٝى پیٌب ٙهزار زارز؛ اٗب تغ٢یالت  ٝاٌٗبٛبت سیزثٜزبیی ًز٠
زر ٗیٔي ٝجٞز زارزٗ ،بٛؼی ثشرٍ ثزای رؽس  ٝتٞعؼ ٠چبث٢بر ذٞا١س ثٞزِٗ .ز ایٗ ٠ٌٜیٔي را ٘١شٗب ٙثب چبث٢بر تٞعزؼ ٠ز١زیٖ  ٝثز٠
٘١ب ٙاٛساس ٠ً ٟث ٠چبث٢بر ا٘١یت ٗیس١یٖ ،ثٗ ٠یٔي ٛیش ا٘١یت ز١یٖ .زر ٝاهغ ،ثبیس ظزكیت٢بی ٗیٔزي را ثززآٝرز ًٜزیٖ تزب ثتزٞاٛیٖ اس
چبث٢بر  ٖ١اعتلبزٗ ٟغٔٞة ٘ٛبییٖ.

 دضتی ،عضَ ّیبت هدیرُ اًجوي صٌفی ضرکتْبی حول ٍ ًقل ثیي الوللی خراسبى رضَی



ثزای رٛٝن چبث٢بر ز ٝثرؼ ذصٞصی  ٝزٓٝتی ثبیس زر ًٜبر  ٖ١ثبؽٜس ،آٝی ٚاهساٗی ًٗ ٠یتٞا ٙثزای رؽس ثٜسر چبث٢زبر زر ذصزٞؿ
آ ٙثزٛبٗ ٠ریشی ًززٞٗ ،ضٞع ثبراٛساس یب ٗحٔی ثزای ج٘غ آٝری ًبالعت .هغؼب زر ثرؼ ذصٞصی ٘ٛیتٞاٛیٖ ث ٠ت٢ٜبیی زر ای ٚسٗیٜز٠
ٝرٝز ًٜیٖٝ .جٞز ثبراٛساس ثزای ًبٛتیٜز١ب ثغیبر ٗ ٖ٢اعت؛ صزف تغ٢یالت ز١ی عبسٗب ٙثٜبزر  ٝزریبٞٛرزی ٘ٛیتٞاٛزس ایز ٚاِٛیزش ٟرا
ایجبز ٘ٛبیس.



زر ثحث حْ٘ ٛ ٝوْ ،ثب تٞج ٠ث ٠ذٞزٗبٌٓی ثٞز ٙای ٚحٞس ٟزر ایزاٗ ،ٙوز ٙٝث ٠صزك ٠ثٞزً ٙزای ٠حْ٘ ثغیبر ٗ ٖ٢اعت؛ حبّ آٌٛز،٠
اٌٗبٛبتی ً ٠زر چبث٢بر ُذاؽت ٠ؽس ٟثیؾتز ٗتٞج ٠صبحجبً ٙبالعت تب ثرؼ حْ٘ ٛ ٝوْ.



فیض هحودی ،رئیس ّیبت هدیرُ ضرکت ستبرُ یبراى زهیي



ثٜسر چبث٢بر ثبیس رٛٝن یبثس  ٝثرؼ زٓٝتی هسرت ثیؾتزی ثزای اٌٗبٛبت ز١ی ث ٠ای ٚثٜسر زارز .السٕ اعت ذظ اٛتوبّ ًبال اس ججْ ػٔی
را ٟاٛساسی ؽٞز  ٝث ٠ع٘ت چبث٢بر ثیبیس٘١ .چٜی ٚزر صٞرت را ٟاٛساسی ذظ ً 02-52بٛتیٜزی زر ایز ٚثٜزسر ،ثرزؼ ذصٞصزی ١زٖ
ت٘بیْ ث ٠كؼبٓیت زارز.

 کوبل ًَری ،هدیرعبهل ضرکت فالت ًبٍگبى ًَر آسیب



زٞٛ ٝع تؼبرض ٜٗبكغ زر حٞسٗ ٟغیز چبث٢بر ٝجٞز زارز ،یي ٞٛع ،تؼبرض ٜٗبكغ اٜٗیتی اعت ًً ٠ؾزٞر١ب ٗیرٞاٜ١زس ایزٗ ٚغزیز را
تحت آؾؼبع هزار زٜ١س  ٝای ٚتؼبرض ٜٗبكغ ثبػث ٗیؾٞز ػٔی ٠ایٗ ٚغیز ًبر ًٜٜس  ٝاثز آ ٙزر اكـبٛغتب ٙزیسٗ ٟیؾٞز .تؼبرض ٜٗبكغ
زیِزی  ٖ١زر ثرؼ ذصٞصی زاریٖ؛ اپزاتٞر١بی ثٜسرػجبط ٌٗ٘ ٚاعت ث ٠ج٢ت ٜٗبكغ زر ای ٚثٜسر یب زیِز ثٜبزر ،زر تٞعؼٛ ٠یبكتِی
ثٜسر چبث٢بر اثزُذار ثبؽٜس .ایٞٗ ٚضٞػبت ثبیس ثزرعی ٗ ٝزتلغ ُززز.



السٕ اعت عزػت ثیؾتزی ثزای اٌٗبٛبت ز١ی  ٝتٞعؼٗ ٠غیز چبث٢بر صٞرت ُیزز؛ سیزا زر  52عبّ ُذؽزت ٠اتلزبم چٜزساٛی ٛیلتزبزٟ
اعت.
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 داًص ،هدیرعبهل ضرکت آسب ثرٍدت طَس



هزٛغیٞٗ ٠ٜجٞز زر ٗزس١بی ٗیٔي  ٝزٝؿبرُ ٙٝب١ب اجبس٘ٛ ٟیس١س ً ٠ثتٞاٛیٖ اس ایٗ ٚغیز اعتلبزًٜ ٟیٖ .اس عزكی ثبال ثٞز١ ٙشیٜز١ ٠زب،
ثبػث ٗیؾٞز ثیؾتزً ،ؾتی ١بی كٔ ٠ثز زر ٗغیز ثٜسر چبث٢بر كؼبّ ثبؽٜس.



ػسٕ تٞهق زر ذزٝجی ٗزس ٗیٔي ٗیتٞاٛس تبثیز ثغشایی زر اٛتوبّ ًبال اس چبث٢بر زاؽت ٠ثبؽس.

 اثَثکری ،هدیرعبهل ضرکت آة توین گیتی



تب سٗبٛی ً ٠ثحث ذظ ٜٗظٖ زریبیی را را ٟاٛساسی ٌٜٛیٖ ،كزهی ثی ٚچبث٢بر ثب زیِز ؽ٢ز١بیی ً ٠ثٜسر ٛسارٛسٝ ،جٞز ٛرٞا١زس زاؽزت.
ٌٛت ٠ایٜجبعت ً ٠ثزای تٞعؼ ٠ثٜسر چبث٢بر ٛجبیس اس جیت ثرؼ ذصٞصی ١شیً ٠ٜزز؛ ثٌٔ ٠زٓٝت ً ٝؾتیزاٛی ج٘ٞ٢ری اعالٗی ثبیزس
ٝارز ػْ٘ ؽٛٞس .تبجزی ً ٠ثبر اس چی ٚزارز ،ثبیس ثبر را ث ٠ججْ ػٔی  ٝعپظ ثٜسرػجبط ثجزز ٠ً ،ایٞٗ ٚضٞع ١ ٖ١شی ٖ١ ٝ ٠ٜسٗزبٙ
را ثزای حْ٘ ًبالی ا ٝاكشایؼ ٗیس١سٗ .ؼتوسیٖ ً ٠زٓٝت ثبیس ثزای ٗ 6ب ٟحساهْ اٛتوبّ ًبال اس چبث٢بر ث ٠ججْ ػٔی  ٝعپظ چزی ٚرا
را ٟاٛساسی ًٜس  ٝعزٝیظ ٜٗظ٘ی زر ای ٚسٗیٝ ٠ٜجٞز زاؽت ٠ثبؽس تب چبث٢بر رٛٝن ُیزز.

 ضْدادی ،هعبٍى اهَر ثٌدری ٍ اقتصبدی ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر



زرثبرٗ ٟجحث ًٜٞاٛغی ٙٞتیز  ٝػضٞیت زر آ ،ٙؽبیس ثبٓؾ ثز  22ثبر ای ٚپیؾ٢ٜبز را ث ٠زعتِب٢١بی تص٘یٖ ُیز زاز ٟایٖ ًٝ ٠هتزی زر
حْ٘ ٛ ٝوْ چٜس ٝج٢ی ًبر ٗیٌٜیٖ ،ثبیس عٜس جبٗغ حْ٘ ٛ ٝؤی ثزای حْ٘ ًبال صبزر ؽٞز؛ ای ٚاتلبم حساهْ ثزای ًؾٞر١بیی ً ٠زر
تلبٛ ٖ١بٗ ٠ای ٗؾتزى ًبر ٗیٌٜٜس ،ثبیس ثیلتسٝ .هتی ًبال ٝارز ُ٘زى چبث٢بر ٗیؾٞز ،تٞعظ ؽزًت حْ٘ ٛ ٝوزْ ًٜٜزس ٟثزُ٘ ٠ززى
اظ٢بر ٗیؾٞز ً ٠ای ٚثزای صبزرًٜٜسً ٟبال ثب ِٛزاٛی ٘١زا ٟاعت.



پیؾ٢ٜبزاتی ًٗ ٠غزح ٗیؾٞز را زر ًبرُز٢١ٝبی زٓٝتی ٗغزح ذٞا١یٖ ًزز ٖ١ .اً ٜٙٞزر ٗزس ٗیٔي پزْ ز ٕٝثززای ػجزٞر ًبٗی٢ٛٞزب
تثجیت ؽس ٟاٗب عزف اكـبٛغتبٛی آٗبزُی السٕ را ٛسارز.



زرثبر ٟعزٗبیُ ٠ذاری زر چبث٢بر ثبیس ػزض ًٝ ٖٜهتی ریْ ث ٠ثٜسر ٝارز ٗیؾٞزٛ ،بُشیز اس ای١ ٚغتیٖ ً ٠تزٗیٜبٓ٢بی ٗرصٞؿ ثززای
ثزذی ًبال١ب ٗثْ ؿالت ،عٞذت ُُٞ ٝزز زاؽت ٠ثبؽیٖ١ .ز ؽزًت ثرؼ ذصٞصی ً ٠زر ای ٚسٗی ٠ٜثرٞا١س ٝرٝز ًٜسٗ ،زب حبضززیٖ
ٌ٘١بری ًٜیٖ .ثٗ ٠جزز ای ٠ٌٜریْ چبث٢بر را ٟاٛساسی ؽٞز ،ؽزًت٢بیی ً ٠ثزای ایجبز تزٗیٜبّ ریٔی آ ٙاػالٕ آٗبزُی ًزز ٟاٛس ،اهزسإ
ٗیٌٜٜس.



زر پبعد ثٞٗ ٠ضٞع ذغٞط ٜٗظٖ ًؾتیزاٛی زر ٗغیز ثٜسر چبث٢بر ٛجبیس ث ٠عبذت ثٜسر  ٝتبٗی ٚتج٢یشات اًتلب ًٜیٖ  ٝثبیس ث ٠ذغٞط
ٜٗظٖ ًؾتیزاٛی ثپززاسیٖ .ترلیلبتی ثزای را ٟاٛساسی ذغٞط ٜٗظٖ ١سكِذاری ؽس ٟاعت .ذٞؽجرتب ٖ١ ٠ٛاًٜز ٙٞعز ٠ذزظ ًؾزتیزاٛی
ثشرٍ زر چبث٢بر زر حبّ كؼبٓیتٜس اٗب زؿسؿ ٠ای ً ٠ای ٚذغٞط زارٛس ،ثبر اعت .ذغٞط ًؾتیزاٛی ١ز  22رٝس یٌجبر اس چبث٢زبر ثززای
تزاٛشیت ًبال حزًت ٗیٌٜٜس .ؽبذص٢ب ٛؾبٗ ٙیس١س ًٗ ٠غیزی ً ٠عی ٗیٌٜیٖ ثب ٝجٞز زؿسؿ١ ٠زب ٗ ٝؾزٌالت ،آیٜزس ٟای اٗیزسٝار
ًٜٜس ٟزارز.



ث٢تز اعت كؼبال ٙحٞس ٟحْ٘ ٛ ٝوْ ذزاعب ٙثب  ٖ١صٜلب ٙذٞز زر ثٜسر چبث٢بر ارتجبط ثزهزار ًٜٜس چ ٙٞتب جبیی ًٗ ٠یساٛیٖ ز ٝؽزًت
حْ٘ ٛ ٝؤی زر حٞسً ٟؾتیزاٛی كؼبٓیت ٗیٌٜٜس  ٝت٘بط ز ٝعزف ثب یٌسیِز ؽبیس زر ًب١ؼ ١شی١ ٠ٜب  ٖ١اثزُذار ثبؽس.



زر ٗٞضٞع تؼبرض ٜٗبكغ ًؾٞر١بیی ً ٠اس چبث٢بر اعتلبزٗ ٟیٌٜٜس ،ثب اع٘یٜب ٙػزض ٗیٌ١ ٖٜیچ تؼبرض ٜٗبكؼی ثیً ٚؾزٞر١ب ٝجزٞز
ٛسارز  ٝاتلبهب ظزكیت ذٞثی زر ثٜسر چبث٢بر ثزای جُٔٞیزی اس تؼبرض ٝجٞز زارز.



ٗحسٝزیتی ثزای ٝرٝز ًؾتی ث ٠چبث٢بر ٝجٞز ٛسارز اٗب ِٛزاٛی زر تبٗی ٚثبر اعت .زر حبّ حبضز ث ٠عٞر ٗتٞعزظ ١زز ز ٟرٝسً ،ؾزتی
ًبٛتیٜزی ثب ٗجسا ٗ ٝوصس ٜ١س  ٝزثی ٝارز ثٜسر چبث٢بر ٗیؾٞز  ٝاٌٗب ٙحْ٘ ًبال١بی ركت  ٝثزُؾتی صبزراتی ٝ ٝارزاتزی  ٝتزاٛشیتزی
ٝجٞز زارز.
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ٜ١سی٢ب ثز اعتلبز ٟاس ایٗ ٚغیز ٗصز ١غتٜس .ؽزًت٢بی ثشرٍ ٜ١س ًً ٠بر ٓجغتیٌی زر ع ٠حٞس ٟحْ٘ ٛ ٝؤی ریٔی ،زریبیی  ٝجبز ٟای
ٗیٌٜٜس ،ثزٛبٗ ٠ای ثزای اٛتوبّ چبی  ٝثزٛج اس ثٜسر چبث٢بر ث ٠رٝعی ٠زارٛس.



اعتب ٙذزاعب ٙرضٞی  ٝظزكیت٢بیؼ زر حٞسٝ ٟارزات  ٝصبزرات ثزای ٗب ثغیبر ٗ ٖ٢اعت  ٝتٞاٜ٘ٛسی ؽززًت٢بی ح٘زْ ٛ ٝوزْ ایزٚ
اعتبٗ ،ٙب را تزؿیت ًزز ٠ً ٟث ٠عزاؽ ای ٚاعتب  ٙثیبییٖ سیزا ظزكیت٢بی ایجبز ؽس ٟزر ثٜسر چبث٢بر ٗیتٞاٛس ثزای ح٘زْ ًبال١زب اس ایزٚ
ذغٞٗ ٠ثز ثبؽسٗ .ؼتوسیٖ ظزكیت٢بی ثٝ ٠جٞز آٗس ٟزر چبث٢بر ثبیس ثب ظزكیت٢بی حْ٘ ٛ ٝؤی زر ًؾٞر ُز ٟثرٞرز.

 هحودزادُ ،هسئَل ثبزاریبثی ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر



ٜ١سٝعتب ٙثب تٞج ٠ث ٠رؽس اهتصبزی ذٞثی ً ٠زارز٘١ ،یؾِٛ ٠بٝ ٟیض ٟای ث ٠اكـبٛغتب ٝ ٙآعیبی ٗیب ٝ ٠ٛارٝپب زاؽت ٠اعت .ثحث ثٜسر
چبث٢بر  ٝتلبٛ ٖ١بٗ ٠ع ٠جبٛجً ٠ؾٞر١ب زر ای ٚثٜسر  ٖ١زر راعتبی ٘١یٞٗ ٚضٞع  ٝتجبزّ ًبالیی ٜ١سٝعتب ٙثب ًؾٞر١بی آعیبی ٗیب٠ٛ
ً ٝؾٞر١بی ؽ٘بّ ایزا ٙاعتٝ .سیز اٗٞر ذبرجٜ١ ٠سٝعتب ٖ١ ٙاذیزا تبًیس ٝیض ٟای ثز اعتلبز ٟاس ٗغیز ثٜسرچبث٢بر ًزز ٟاعت.

 ثْرام هحودپَر ،هسئَل تراًسیت ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر

 اعتب ٙذزاعب ٙرضٞی ث ٠ػٜٞا ٙاعتبٛی ثزای تٞعؼٗ ٠حٞر ،زر ثرؾ٢بی عزٗبیُ ٠ذاری ً٘ز َٛاعت .اعتب ٙاصل٢ب ٙثزای عزٗبیُ ٠زذاری
زر چبث٢بر ٝرٝز ًزز ٟاٛس  ٝاٛتظبر ٗب اس ثرؼ ذصٞصی ذزاعب ٖ١ ٙحضٞر زر چبث٢بر اعت .زر ًؾٞر ٗب حسٝز ١2شار ًبٛتیٜز یرچبٓی ًزٖ
زاریٖ ذزیس ایً ٚبٛتیٜز١ب ثبػث تٞعؼ ٠صبزرات ٗحصٞالت ًؾبٝرسی ٗیؾٞز.
 زهبًیبى ،رئیس کویسیَى حول ٍ ًقل ٍ تراًسیت اتبق هطْد



ت ٘بیْ ؽزًت٢ب ث ٠ای ٚاعت ًً ٠بٗی٢ٛٞب ث ٠ثٜسر چبث٢بر ثیبیس اٗب ٗؾٌْ ًبر ًجبعت؟ ث ٠ای ٚتٞجًٜ ٠زیٖ ًز ٠زر حزٞس ٟتزاٛشیزت اس
اكـبٛغتبٛ ،ٙبُٝب ٙاكـبٛغتبٛی ًٖ اعت  ٝػٔت آٗ ،ٙؾٌالت ٗزس ٗیٔي اعت .ؽزًت٢بی ٗب صس زر صس ت٘بیزْ ثز ٠اعزتلبز ٟاس ٗغزیز
ثٜسر چبث٢بر زارٛس .اس عزكی ،ص بحت ًبالی اكـبٛغتبٛی ثب ؽزًت حْ٘ ٛ ٝوْ ریٔی ایزاٛی ٘١بٗ َٜ١یٌٜس ًز ٠ثزبر را ثزً ٠زسإ ثٜزسر
ثلزعتس ٛ ٝوؼ ؽزًت زر ایٞٗ ٚضٞع ٗٞثز اعت .پیؾ٢ٜبزٕ ای ٚاعت ً ٠اُز ثرٞا١یٖ ًبال١بیی ً ٠ثز ٠ثٜزسرػجبط زاریزٖ ثز ٠ثٜزسر
چبث٢بر ثلزعتیٖ ،السٕ اعت ٘ٛبیٜس ٟای اس اتبم ثبسرُبٛی عیغتب ٝ ٙاٛجً٘ ٚؾتیزاٛی  ٝاٛج٘ز ٚح٘زْ ٛ ٝوزْ ذزاعزب ٙزر ٛؾغزتی ثز٠
راٌ١بری ثب عبسٗب٢ٛبی ٗزتجظ ثزعٜس؛ سیزا آٛجب ٗحسٝزیت٢بیی زر ثزذی اس زعتِب٢١بی زٓٝتی ٝجٞز زارز؛ زر ثزذی اس ای ٚزعزتِب٢١ب،
ِٛب ٟاٞٓٝیت ز١ی ث ٠ؽزًت ١بی حْ٘ ٛ ٝؤی اعتب ٙذٞز یؼٜی عیغتب ٝ ٙثٔٞچغتبٝ ٙجٞز زارز .اُز زر سٗی ٠ٜحضٞر ؽزًت٢بی حْ٘
ٛ ٝوْ  ٝثرؼ ذصٞصی ذزاعب ٙرضٞی تغ٢یْ صٞرت ُیززٗ ،ب  ٖ١ؽزًت٢بی صبزراتی را تزؿیت ٗیٌٜیٖ ً ٠ثبر١بیؾزب ٙرا اس ثٜزسر
چبث٢بر حْ٘ ًٜٜس.



ًبٛتیٜز١بی یرچبٓی  ٖ١ثبیس هبثٔیت زریبٞٛرزی زاؽت ٠ثبؽٜس  ٝای ٚزر زعت ؽزًت٢بی ًؾتیزاٛی اعت  ٝثبیس زر ای ٚسٗی ٠ٜزرذٞاعت
ًزز.

 ضْدادی ،هعبٍى اهَر ثٌدری ٍ اقتصبدی ادارُ کل ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثٌدر چبثْبر



زر ثٜسر چبث٢بر ث ٠ػ٘ن ٗ 26تز ثزای پُٞٔ٢یزی ًؾتی٢ب زر اعٌٔ ٠اٌٗب ٙترٔی ٝ ٠ثبرُیزی ٝجزٞز زارز ً ٝؾزتی٢بیی ثزب ظزكیزت 25
ًبٛتیٜز رٝی ػزؽٗ ٠یتٞاٜٛس ذسٗبت ز١ی ًٜٜسٗ .یبِٛی ٚترٔیً ٠بال ثزای ًبٛتیٜز١ب ثب ٘١ی ٚتج٢یشات 55 ،ثبًظ ثززای یزي عزبػت
اعت ِٛ ٝزاٛی ثبثت تج٢یشات  ٝسیزعبذت٢بی ثٜسری ٛیغت.
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