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  جمهوري اسالمی ایران

  شهرسازيوزارت راه و 
 

  صورتجلسه
  

 به ریاست آقاي دکتر 30/2/97 روز یکشنبه مورخ 8:30 شورایعالی هماهنگی ترابري کشور ساعت 202نشست 
  :گیري گردید آخوندي وزیر راه و شهرسازي و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستورکار به ترتیب زیر تصمیم

  

الت تراریخته و غالت از بنادر کشور که در نشست پیشین شورا مورد ومآهن در مورد حمل ریلی مح طرح پیشنهادي شرکت راه -1

ونقل ریلی و   مجدداً با محورهاي مبانی قانونی، مالحظات اجتماعی و اقتصادي، مقایسه عملکرد و سهم حمل،بحث قرار گرفته بود

راي حمل این نوع محصوالت با مشترك، تحلیل بازار، نحوه حمل و وضعیت ناوگان ریلی ب اي در مسیرهاي مشترك، غیر جاده

اي و ریلی و اشاره بر تأثیر توأم هزینه و زمان حمل به عنوان عامل جذابیت انتخاب شیوه حمل  هاي حمل دو شیوه جاده مقایسه قیمت

جویی  ه و با موافقت اعضا بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثري شبکه ریلی کشور و تأثیرپذیري آن بر افزایش ایمنی، صرفهیارا

 :محیطی به شرح زیر تصویب گردید ل زیستیانرژي و مسا

 
به مقاصد داخلی به شرکت اي و ریلی  از طریق جادهولیت حمل محموالت غالت از مبادي بنادر کشور ؤریزي و مس مدیریت، برنامه -1-1

 .گردد آهن واگذار می راه
ریلی این اي و  جادههاي الزم براي تسهیل حمل  گی هماهن،اي ونقل جاده هاي بنادر و دریانوردي و راهداري و حمل سازمان -1-2

 .آورند عمل می  محموالت را به
آهن براي عملیاتی شدن تخلیه کاال از کشتی و حمل محموالت مذکور، هماهنگی و اقدامات  در صورت عدم آمادگی شرکت راه -1-3

مان بنادر جلوي هر نوع تأخیر زمانی را خواهد ساز (گیرد الزم براي تغییر شیوه حمل از سوي سازمان بنادر و دریانوردي صورت می
 .)گرفت

اي  نماید و هیچ گونه وقفه اي تعهد می ی با شیوه جادهونقل محموالت موصوف را با زمان و هزینه حمل رقابت آهن، حمل شرکت راه -1-4
 .نباید به وجود آید

 . ماه به صورت آزمایشی است6 و به مدت 1/06/97آغاز اجراي طرح از تاریخ  -1-5
 .آهن مکلف است به صورت ماهانه گزارش عملکرد موضوع را به دبیرخانه شورا ارسال نماید ت راهشرک -1-6
صورت ه به منظور جلوگیري از وقفه در عملیات حمل این محموالت، حسن اجراي مصوبه شورا را بدبیرخانه شورا مکلف است  -1-7

 .مستمر رصد نموده تا در صورت وجود مشکل، موضوع سریعاً به شورا گزارش گردد
 .باشد می شدن طرح پس از بررسی گزارش عملکرد تجمیعی، با تصمیم شورا مییتمدید مدت زمان اجرا و یا دا -1-8
 

نامه ستاد مراکز  ن کمیسیون فرعی، آیی26/02/97بندي نشست مورخ   و جمع26/09/96 شورا مورخ 198پیرو تصمیم نشست  -2
 :صورت کامل قرائت و با اصالحات زیر تصویب گردید  لجستیک کشور به
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  .، معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه اضافه شود)اعضاي اصلی ستاد (2 در ماده -2-1
جارت و انجمن هاي صنعتی، نماینده سازمان توسعه و ت ، نماینده شرکت شهرك)اعضاي کمیسیون تخصصی ستاد (4 در ماده -2-2

  .اضافه شودایران پخش صنعت هاي  شرکت
  .اضافه گردد »هاي الزم تأمین سرمایه و مشوق«پیش از عبارت » مشارکت«کلمه  ،6 ماده 4بند در  -2-3
   . کمیسیون تخصصی ستاد اضافه شودوظایفبه ، نظارت 7  ماده4بند در  -2-4
  
  
  
 

و کامیاب شناس   حق،زاده حسنراستاد، ، )سازمان راهداري (اسدي نفیسی، بنینیا،  حسن، )وزارت صمت(سینکی، تابش و سلیمانی ، )ونقل و دبیر شورا عاون حملم(زاده  ، تقی)رییس شورا(آخوندي :  آقایان:ناحاضر
 عطاءالهی، )وزارت تعاون(، امیررحیمی )سازمان برنامه( و زاهدي مرشدخانی، )مركگ( زاد ایرانو ساالري ، )سازمان هواپیمایی(عابدزاده ، )آهن راه( و سیدوکیلی احمدي  علی،احمديمحمدزاده، ، )سازمان بنادر(
فر، فرج،  ینسیدي، شاه، )ونقل معاونت حمل ( مجد و، غضنفري، زند ترفع، عبدالهیمیرزایی،مقدم،  صفري،  ،)هما(، باقري )دستیار وزیر(  باقري،)اتاق ایران( فرامرزیان، )انجمن کشتیرانی (ملک، )ها شرکت فرودگاه(

   )%دبیرخانه شورا ( و مهرپویا، کدخدازادهامتحان، )المللی ایران نقل بین و انجمن حمل(فخري ، )هما(شرفبافی  ها خانمو ) دبیرخانه ( حسینی،عزتی، )ونقل استانی نمایندگان حمل(مند، آزاددوار و حجتی  بهره

  زيوزارت جهاد کشاور، وزارت امور خارجه، کشوروزارت : ناغایب


