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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  شرکت راه آهنن ممونورا اسنالمی اینرا  در  10/07/1397مورخ  87352/8طرح و بررسی مشکالت فعالین حوزه صادرات ریلی در ارتباط با بخشنامه شماره

 20/05/1397التفاوت محاسبات انجام شده ریالی بارنامه هاا ارزا با نرخ بازار از تاریخ خصوص دریافت مابه 

  بررسی مشکالت ناشی از افزایش هزینه هااTHC توسط سازما  بنادر و کشتیرانی 

 
 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

مابه التفاوت محاسبات انجام شده ارز ریالی بارنامه هناا ارزا بنا افزایش هزینه هاا حمل و نقل که براساس تغییرات ناشی از نرخ ارز ایجاد شده است و دریافت  -

این فعاال  با طرف هناا تجنارا   و با تومه به تسویه انجام شده توسطمومب تحمیل هزینه به فعاال  حوزه صادرات ریلی شده  20/05/1397نرخ بازار از تاریخ 

 تاثیر مستقیمی بر فعالیت آنوا داشته است.این افزایش هزینه  

رایزنی مدیرعامل راه آهن مموورا اسالمی با مسئوال  مربوطه در خصوص به نرخ دولتی محاسبه شد  ارز بارنامه نماینده راه آهن در توضیح موضوع ایجاد شده   -

اعالم نموده و اظوار می نماید بندلیل عندم  13/6/97تا   این بخشنامهاز تاریخ  بانک مرکزا  20/5/97مورخ  171968/97شماره  را دلیل عدم امراا بخشنامه

   به صورت دریافت مابه التفاوت محاسبات انجام شده امرایی شده است.20/5/97از تاریخ    این بخشنامهامراا بخشنامهبه  موفقیت در این موضوع و الزام

  یافته و درآمدهاا مرتبط با آ  نیز افزایش یابد.رونق  ترانزیت آورند تا بخشفراهم می به گونه اا را بسترها... و ااماده ریلی  اعم ونقلحمل براا کشورها ربیشت -

کنه اینن باعند شنده . اسنت شده افزوده دالر 3000 تا 2000 بین گذشته ماه چوار در بندرعباس به کانتینر هر هاا ورودهزینه به آمریکا  هااتحریم به تومه با -
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 بنه ورودا کشتی هناا و کانتینر کمبود نتیجه در. شود حمل ایرا  اسالمی مموورا کشتیرانی توسط بارها عمده و خارمی غیر فعال شوند رانیکشتی شرکت هاا 

توسنط   مسنتقیم طنور بنه( کانتینر بارگیری و تخلیه نرخ) THC هزینه بندرعباس در دیگر طرف از. شده استو افزایش هزینه اا را مومب  ایجاد بندرعباس

 و بنار تخلینه مونت دالر 130 حندود فوتی 20 براا کانتینر و دالر 162 حدود فوتی ۴0 کانتینر هر براا یعنی ؛شود می دریافت ایرا  دریانوردا و بنادر سازما 

 شود. می دریافت نیز ریالی صورت به کانتینر تخلیه براا اا هزینه خصوصی بخش از این  بر عالوه شود. می دریافت بندر در کانتینر مابه مایی

اا شود در واقع بنه حنوزهمی ارائه سازما  این توسط که THC خدمات و فعالنددر حال حاضر در این حوزه  خصوصی بخش و بنادر سازما  تنوا با تومه به اینکه  -

 3 حدود کانتینر هر براا که این همه در حالی است شود. اخذ ریالی صورت به خدمات این هزینه باید نتیجه در گیرد؛می انجام کشور داخل در مربوط می شود که

 مبلن  دریافنت ایرا  مونت اسالمی مموورا کشتیرانی اعضاا به اامصوبه بنادر سازما  ماه مور انتواا در .است شده دریافت سازما  این توسط توما  میلیو 

 دولتنی سنازما  ینکچنرا محاسبه می شود این موضوع در حالی استکه باید مشخص شود  ارز آزاد نرخ به خدمات این و اعالم نمود که کرد ابالغ THC خدمات

 .کندنمی دریافت ارز دولتی نرخ با را خدمات این هزینه

- THC شنود و اینن می اعنالم دالر ننرخ بنه و ساالنه صورت و به بنادر سازما  آ  در ااپایه نرخ و است کشتی محوطه در کانتیر و یا بارگیرا تخلیه هما  هزینه

 موثثر واقع می شود. نیز واردات و صادرات بر بلکه دارد  تاثیر ترانزیت بر تنوا نه تعرفه

 و دالر 177 واردات بنراا دالر  133 صنادرات بنراا شنود  همنننینمی اضافه آ  به نیز افزوده ارزش است که دالر 129 ترانزیت براا فوتی 20 کانتینر هزینه -

 اساس بر کشورها سایر بنادر در و شود انجام ریالی صورت به آینده سال در THC نرخ مدت این است که بلند در پیشنواد. شودمی دریافت دالر 97 خالی کانتینر

 .نباشیم درگیر ارز نرخ نوسانات مسئله با تا گرفت خواهد صورت کشور آ  رایج نرخ

 هنااپیگیرا اعالم شند. در ادامنه آزاد نرخ یعنی سنا ارز براساس نیاز مورد ارز را امرایی نمود که براسا  آ  اامصوبه بنادر سازما  ارز  نرخ نوسانات به باتومه -
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 تناریخ امنا نشنده امراینی تناکنو  بخشننامه این البته. شد توما  اعالم هزار 8 حداکثر نیما  سامانه اساس بر ارز نرخ مورماه 30 در متعددا انجام گرفت و نوایتا 

 رقم خواهد خورد.  خوبی شرایط کرد  تواتر هاشرکت این با را التفاوتمابه این بتوا  اگر. است مورماه یک از بخشنامه

 در؛دینکه همساله در همین ایام صادرات و واردات را دچار مشکل منی نما است CISدر حوزه کشورهاا  واگن کمبود یکی دیگر از مشکالت مومود در حال حاضر -

 بخنش توانمنندهاا از CIS المنافعمشترک کشورهاا مستقلدر گذشته . است شده واگذار آهن مموورا اسالمی ایرا شرکت راه به واگن تامین گذشته سال چند

 عونده بنر واگنن تنامین در نوایت و افزایش یابد دالر نیز 200هزار و  تا واگن تامین هزینه شد تاسلسله عواملی منجر  آ   درکنار و کردند سوء استفاده خصوصی

کشنورهاا  با نماینندگا  ملساتیدر این رابطه  .شد حذف آهن راه توسط بود  شده تحمیل ما صادرات به که دالرا 200این هزار و  درنتیجه گرفت؛ قرار آهنراه

 قنول بنه ولی دهندمی قول کشورها این اما شود انجام گذشته طبق ایرا  واگن تامین تا است شده برگزار خارمه امور وزارت و وزیر معاونا  وزیر  سطح مذکور در

در راه آهن  بتوانند... و خصوصی هااواگن تا کنند فراهم مالی مقررات بپذیرند  خود ونقلحمل شوراا عضو عنوا  به را ایرا  باید کشورها این. کنندنمی عمل خود

 فرانک 30 روزانه که نماید پرداخت آنوا به را هاواگن از استفاده حق نیز ایرا   و دهند قرارایرا   اختیار در را کرایه حق همننین. کنند مشترک این کشورها تردد

 .شده است وابسته آنوا به کشوراز این لحاظ  و نیست فراهم ایرانی هااواگن از استفاده و سیر شرایط حال این با. است

مشنکالت  و کنندمی حمنل را اینرا  کاالهاا به مقصد بازگشت نیز در ایرا  به خاک کشورهاا هدف این منطقه  از ترانزیتی کاالا حمل با هاواگن این از بخشی -

 براا بنابراین. شویممی موامه واگن کمبود با درنتیجه که شودنمی انجام واگن با واردات متعددا دالیل به اما شودمی حل و فصل تاحدودا بخش این در ااهزینه

 .نیابد افزایش تصاعدا صورت به واگن تامین هزینه اقدامات این تا با شود استفاده مشخص  ضوابط یک با خصوصی بخش توا  از که باید مسئله  این حل

 نیازمننداسنتا   هسنتند  صادراتی باالا ارزش داراا اا کهمتفرقه مورد کاالهاادر  اما است شده برطرف نیاز این درصد100 سیما   براا واگن تامین بخش در -

 .اندنکرده عمل خود تعودات به CIS کشورهاا اما شده  درخواست واگن دو هزار براا این منظور تا حدود است که  مسقف واگن
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 بنه تومنه بنا اما دهد ارائه را ترا پایین قیمت گیرد می شکل کشور داخل در که رقابتی در چوارچوب اینستکه انتظار شود عمل می وارد خصوصی بخش که وقتی - 

 را به واگن تامین هزینه و صادرکننده براا شده تمام بواا که شودمی متحمل را هاییهزینه ناگزیر ما خصوصی بخش  CISکشورهاا حوزه  در مومود ادارا فساد

 شود براا آ  بسیارکم شده تمام هزینه تامین نماید تا را هاواگن آهنراه از که رسید نتیجه این به خصوصی بخش .دهدمی افزایش ما هااشرکت میا  رقابت علت

 ینا و داد پوشش را هاهزینه این از بخشی بتوا  تخفیفاتی  اعمال با داخل در باید شده و کم کشور ترانزیت میزا  و آمده ومود به که اخیرا تحوالتی به تومه با اما

 نمود. استفاده هاواگن از معمولی سود یک با بتوا  و نکند پیدا افزایش هاقیمت تا شود  ایجاد ساختارا کند  تویه را هاواگن خصوصی بخش که باشد قرار اگر

 بنه باتومنه. اسنت اامناده ونقلحوزه حمل در اصلی مشکالت از یکی در این عرصه  بزرگ هااتوسعه شرکت به نداد  امازه و مختلف هاابخش کرد  ریزدانه -

  شد. ترانزیت بخش بویژه در  هزینه افزایش به منجر دارند  دخالت این حوزه در که هاییدستگاه نباید دارد  کشور در اقتصاد اساسی نقش ترانزیت اینکه

ا از افراد منافع تا شود ایجاد چندملیتی هااشرکت که است این تغییر سیاست در کشورهاا هدف و کاهش هزینه هاا ناشی از آ   با مقابله براا مومود حل راه -

 بخورد  گره یکدیگر به آ  کشورها با تجار ایرانی

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 نظر به موضوعات مطرح شده و اعالم نظر کلیه اعضا مقرر گردید:

پیشنواد عدم افزایش هزینه هاا این دارد  بویژه در شرایط فعلی کشور اقتصاددر  اساسی نقش ترانزیت اینکه به باتومه -

 در کانتیر و یا بارگیرا تخلیه هزینه ( THCو نیز تعیین نرخ  حوزه توسط هیچ یک از دستگاهواا خدمات رسا  دولتی

 دبیرخانه شورا
جلسه مرتبط 

 شورا
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 نیز منعکس شود.ذیصالح  به مراج طرح و  در شوراا گفت و گوا دولت و بخش خصوصی ( بصورت ریالیکشتی محوطه 

2 

بانک مرکزا  بدلیل رایزنی مدیرعامل راه آهن مموورا اسالمی با  20/5/97مورخ  171968/97شماره  نظر به اینکه بخشنامه

با امرایی نگردیده و  13/6/97مسئوال  مربوطه در خصوص به نرخ دولتی محاسبه شد  ارز بارنامه از تاریخ این بخشنامه  تا 

ه فعاال  اقتصادا کشور با طرف هاا تجارا مومب تحمیل ضرر و دریافت مابه التفاوت بدلیل تسویتومه به عدم اطالع ذینفعا  

ده است لذا ضمن طرح موضوع در شوراا گفت و گو  راه آهن استا  نسبت به پیگیرا و رفع مشکل یزیا  به بخش خصوصی گرد

 20/05/1397از تاریخ  محاسبات انجام شده ریالی بارنامه هاا ارزا با نرخ بازارایجاد شده و عدم دریافت مبل  مابه التفاوت 

 اقدام نماید.

راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران 

 دبیرخانه شورا

جلسه مرتبط 

 شورا

موضوع سیاستگذارا تامین واگن بویژه در  ماهواا کم تردد واگنواا ترانزیت و وارداتی به کشور توسط کارگروه سیاستگذارا  3

 تامین واگن بررسی و نتایج به دبیرخانه شورات موت بررسی و طرح در ملسات شورا ارائه گردد. 

کارگروه 

سیاستگذارا 

 تامین واگن

 یک ماه

 
 

 


