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  جمهوري اسالمی ایران

  شهرسازيوزارت راه و 
 

  صورتجلسه

 و حضور اعضا برگزاربا  15/07/97روز یکشنبه مورخ  8:30شورایعالی هماهنگی ترابري کشور ساعت  209نشست 
  :گیري گردید صمیمتضمن بررسی موارد دستورکار به ترتیب زیر 

هداري و کیلومتر با ارایه گزارش توجیهی سازمان را- اي داخلی بار بر اساس تن ونقل جاده موضوع تعیین کرایه حمل -1
کیلومتر حمل کاال و پارامترهاي مؤثر در آن شامل ارزش ناوگان، هزینه -اي پیرامون نحوه محاسبه نرخ تن ونقل جاده حمل

و ) توپوگرافی منطقه(، طول مسیر، پروفیل طولی مسیر )با بار و بدون بار(سال   شده طی یک گذاري، مسافت پیموده سرمایه
هاي  داران و شرکت کامیون وهاي صنفی رانندگان  و با توجه به توافق سازمان یادشده با تشکلمطرح  ،هاي ثابت و متغیر هزینه
 :گردیدو تأمین نظرات ایشان، متن پیشنهادي به شرح زیر تصویب  داخلی کاال ونقل حمل

 

به و به ادارات تابعه محاسرا کیلومتر -حمل بار بر اساس تن شاخصاي موظف است نرخ  نقل جاده و سازمان راهداري و حمل -الف
کیلومتر به تفکیک هر -اساس تن نرخ نهایی را بر توانند میها  داران با شرکت هاي صنفی رانندگان یا کامیون تشکل. اعالم نماید
اي جهت اعمال  ونقل جاده هاي استان، مورد توافق قرار داده و به ادارات استانی سازمان راهداري و حمل شهرستان أمسیر از مبد

شده توسط  اعالم شاخصهاي صنفی مذکور، نرخ  در صورت عدم توافق میان تشکل. سامانه مدیریت بارنامه اعالم نمایند در
 هاي مورد توافق توسط اعضا، بر نظارت بر حسن اجراي نرخ. باشد اي مالك عمل می ونقل جاده ادارات کل راهداري و حمل

  .باشد قیمت در بارنامه می اي تا درج جادهنقل  و هداري و حملولیت سازمان راؤهاي موصوف بوده و مس عهده تشکل

  . باشد روزرسانی می هقابل ب الف، قسمتشده  هاي تعیین اساس درصد نرخ نرخ حمل بار حسب ضرورت بر -ب
اردادهاي توانند قر ها می شرکت ،االجرا شدن این مصوبه ماه از تاریخ الزم 3حداکثر ظرف مدت  در خصوص قراردادهاي جاري -ج

 .حمل خود با صاحبان کاال را مطابق شرایط مقرر در این مصوبه تعدیل نمایند
  

) استان کردستان(هاي نفتی ترانزیتی از کشور  گزارش دبیرخانه شورا در مورد موضوع تغییر مسیر و شیوه حمل فرآورده -2
 :و مقرر شد بندي معجمراتب زیر  ،کمیسیون فرعی 04/07/97نشست مورخ  تصمیمات با توجه بهمطرح و 

 

ترانزیت محموالت موصوف از مرز باشماق به صورت ترکیبی و با استفاده از شبکه ریلی و ایستگاه ریلی مراغه در مقایسه با  -2-1
ضمن آن که با وجود ایجاد مخازن . باشد اي از لحاظ هزینه و زمان، فاقد صرفه و جذابیت براي صاحبان کاال می شیوه جاده

هاي عبوري را با توجه به توان  نوع کاال توسط بخش خصوصی، ظرفیت آن تکافوي حجم روزانه فرآوردهسازي این  ذخیره
  .هاي احتمالی ندارد شبکه ریلی و گلوگاه

هاي  استفاده از ایستگاه ریلی کرمانشاه براي حمل ترکیبی محموالت عبوري مذکور به دلیل نبود مخازن و زیرساخت -2-2
ل و اعالم ضمنی بخش خصوصی مبنی بر عدم صرفه اقتصادي، در شرایط کنونی میسر نگهداري براي تغییر شیوه حم

  . باشد نمی
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، نگهداري محموالت ترانزیتی در انبارها و مخازن اختصاصی خارج از ایران بنا بر اعالم نماینده گمرك جمهوري اسالمی -2-3
   .باشد پذیر نمی ، امکان)قانون امور گمرکی 53ماده (هاي گمرکی  محوطه

گونه محدودیت براي تردد ناوگان ترانزیتی، ایجاد عامل بازدارنده از  روي کشور، اعمال هر المللی پیش با توجه به شرایط بین -2-4
و موجب کاهش مطلوبیت ترانزیت از کشور و درآمدهاي ناشی از آن شده که آثار منفی اقتصادي و  گردیدهداخل محسوب 

   .خواهد داشت اجتماعی در استان و کل کشور را به دنبال
از ترانزیت محموالت پذیري شبکه ریلی کشور  منظور افزایش سهم  ا نسبت به تهیه برنامه جامع عملیاتی به.ا.آهن ج شرکت راه -2-5

 .هفته اقدام نماید 2ظرف مدت  ،نفتی

بهبود و  مضاعفاجرایی کنترل ، راهکارهاي هفته 2هاي کشور ظرف مدت  ایمنی راهکمیسیون با همکاري  دبیرخانه شورا -2-6
 .استان کردستان پیشنهاد نمایدبراي عبوري را  هاي نفتی نظارت بر تردد ناوگان حامل فرآورده

 
ترتیب زیر به اي  ونقل جاده پیشنهادي سازمان راهداري و حمل، متن اي و تأمین ناوگان جادهدر ادامه بررسی موضوع نوسازي  -3

 :گردید تصویب
 

 ویژه به جهت عدم امکان بکارگیري ه وري خودروهاي فرسوده ب خصوص عدم بهره رآمده د عمل هاي به با توجه به بررسی
اي، به  نقل جاده و سازي و متعادل نمودن عرضه ناوگان با تقاضاي حمل منظور بهینه  المللی و همچنین به نقل بین و آنها در حمل

دو دستگاه  ،کنندگان ناوگان مینأتوسط ت گذاري هنگام شماره ازاي ورود یک دستگاه خودروي نو با استاندارد روز، در
 .فرسوده مشمول طرح و داراي کارت هوشمند فعال از رده خارج گردد يخودرو

اي در  ، گزارشی از روند اجراي طرح نوسازي ناوگان جادهتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایرانا شدمقرر همچنین 
 .شورا اعالم نماید ماه به دبیرخانه 2 مدت هاي اخیر را ظرف سال

  10:40پایان نشست ساعت 

  

  

  

، احمدي، )سازمان بنادر و دریانوردي(زاده  ، حسن)سازمان راهداري(الهی دحم مداح ونفیسی، نیا،  حسن، )دستیار ویژه وزیر(، باقري )ونقل و دبیر شورا معاون حمل(زاده  تقی: آقایان :حاضران
وزارت امور (خدایی ، )سازمان برنامه(، زاهدي )وزارت کشور(و حسینی محمدیان ، )گمرك ایران(زاد  ایرانساالري و ، )وزارت صمت(ی و قبله سینک، )آهن راهشرکت (سیدوکیلی  و جعفري
انجمن ( عطرچیان، )انجمن کشتیرانی(ه م پل، )اتاق بازرگانی(حسنی و جوانمردي فرامرزیان، بهاروند، ، )وزارت تعاون(امیررحیمی ، )وزارت جهاد کشاورزي(کریمی و احمدي آذر ، )خارجه

فر،  ، شاهینمرادي، آزاددوار، )ونقل عاونت حملم(بقایی وزیري و مقدم، ترفع، عبدالهی،  اشرفی، صفري، )مرکز تحقیقات(یعقوبی، رضایی، ماهپور و پوریاري ، )انجمن ریلی(، بابایی )ایران
   )دبیرخانه شورا(امتحان، کدخدازاده و مهرپویا   ها خانم و )دبیرخانه شورا( عزتی، )ها ونقل استان حمل نمایندگان( نیا و فرج دوستی

  الملل دفتر توسعه امور بین سازمان هواپیمایی کشوري و نمایندگان :غایبان


