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 بسمه تعالی

 صورتجلسه 

خانه معدن ایران حمل و نقل معدنی کمیته   

 

۱۵  ساعت خاتمه:                     ۱۴ساعت شروع:      

۱۹/۰۲/۱۴۰۰  تاریخ جلسه:  

آنالین از طریق اسکایپ  محل تشکیل جلسه:  

 موضوع جلسه: 

ی مقدمات تشکیل تعاونی حمل و نقل معدنی ررسب  

ج  معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلی

 فارس

 حاضرین جلسه 

 
دکتر خلج طهرانی ، نقل خانه معدن ایران دبیر کمیته حمل و عیقرلوناخدا  جناب آقای مهندس بهرامن رئیس خانه معدن ایران، 

مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل و دبیر   ، دکتر نظریمدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

،  ر اجرایی خانه معدن ایرانیدب خانم دکتر رکنی سرکار  ردی،، دکتر جوانم ی حمل و نقل ریلی هاجدید انجمن صنفی شرکت

، کاپیتان تیموری معدن فارس  ، جناب آقای مهندس شرافت رئیس خانهن مازندرانآقای مهندس باطنی رئیس خانه معدجناب 

 پور

 

 شرح جلسه 

 

مدیرعامل منطقه ویژه  آنچه در کمیته حمل و نقل معدنی خانه معدن ایران با حضور دکتر خلج طهرانی 

 :اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح شد

 

 :عیقرلو، دبیر کمیته حمل ونقل خانه معدن ایرانناخدا 

افزاری منطقه  افزاری و سختها با امکانات زیرساختی نرمفکر می کنم خیلی از افراد مدیران، شرکت طهرانی  ی خلجآقا

کردم به این نحو نتوانستم آشنا شوم این  رغم آنکه در آنجا زندگی و کار میمحترم شما آشنایی ندارند، بنده علی

ایجاد کرده نیاز هست که معرفی شود و همه در  امکاناتی که دولت محترم جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس 

 .بفرمایید راهنمایی  کلی  نظر از   جریان قرار بگیرند استدعا می کنم از شما که ما را 

 

 :طهرانی  خلجدکتر 

با عرض سالم و تشکر خدمت شما عزیزان خوشحال هستم از این که دعوت شدم و برای صرفه جویی در زمان ابتدا  

 .گزارشی در مورد وضعیت منطقه ویژه خدمت شما عرض می کنم

بزرگراه شهید رجایی در غرب بندرعباس قرار   ۱۳منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلومتر 

تاسیس   ۷۶گرفته، این منطقه به صورت تخصصی روی بحث معادن و فلزات و صنایع معدنی متمرکز بوده و در سال 
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ی خود را شروع کرده و صنایع کم کم استقبال کردند و وارد این منطقه  فعالیت رسم  ۱۳۸۳شده ولی عمالً از سال 

 شدند، 

هکتاری ما   ۲۰۰۰هکتاری، که سایت  ۲۵۰۰هکتاری و  ۲۰۰۰هکتار است. در دو بخش  ۴۵۰۰وسعت این منطقه 

های فوالدی مثل فوالد هرمزگان، صبافوالد خلیج  سایت قدیم است و اکثر زمین ها در آنجا پر است ،اکثر شرکت

میلیون فوالد را در سایت   ۱۰فارس، کاوه جنوب کیش، آلومینیوم المهدی در آنجا مستقر هستند و جدیداً هم طرح 

  صبا  و هرمزگان و گهر گل  و  ایمیدرو محوریت  با. )است مشارکتی   تقدیم داریم که امورش را انجام می دهیم وبصور

 ( مادکوش  شرکت و  فوالد

میلیون تن   ۲.۵میلیون تنی اش را در سال گذشته افتتاح کرد و  ۲.۵سازی است فاز اول ماد کوش هم که گندله  

 .بعدی را برای امسال در برنامه دارد که افتتاح کند

های این منطقه همجواری با آبهای آزاد و همچنین همجواری با خلیج فارس و تنگه هرمز می باشد. با  از مزیت

توانیم با هم در ارتباط  تیم و مجاورت کامل داریم و میبزرگترین بندر تجاری )بندر شهید رجایی( در کنار هم هس

 .باشیم پایانه ریلی سراسری ما در منطقه ویژه از طریق ریلی به کل کشور متصل است

توانند از طریق خط آهن با این منطقه در ارتباط باشند. سهولت دسترسی به معادن  حتی میمعادن کل کشور به را

کشور به خصوص معادن غنی سنگ آهن که در نزدیکی استان وجود دارد مثل گل گهر و چادرملو، همجواری با  

 .مگاواتی بندرعباس و همجواری با پاالیشگاه نفت ۱۲۰۰نیروگاه 

ایع پایین دستی نفت هم  این همجواری با پاالیشگاه نفت مزیتی شده برای این منطقه که واحدهای پتروشیمی، صن 

استقبال کردند و غیر از معادن و صنایع معدنی خودشان را در این منطقه جا انداختند و درخواست زمین دارند. یکی  

های بسیار مهم و استراتژیک منطقه ویژه، زیرساخت دریایی اش است و پایانه دریایی صادرات و واردات  از زیرساخت

میلیون تن و یک سامانه نفتی هم داریم )اسکله نفتی(   ۱۲ورت کامال مکانیزه به ظرفیت مواد معدنی که ما داریم به ص

میلیون تن، ما طرح جامع بندر بزرگ منطقه را با محوریت معدن و صنایع معدنی هم در دستور کار    ۱۵با ظرفیت 

نشااهلل امسال اسکله را در  داریم که انشاء اهلل با آقای مهندس جعفری در سازمان صحبت کردیم با موافقت ایشان ا

خواهیم بزرگترین اسکله  می BOT بخش معدن و صنایع معدنی و مشارکت با بخش خصوصی به صورت قراردادهای

 .معدنی را در اینجا راه اندازی کنیم

هکتار سایت دپوی مواد معدنی داریم مجهز به دستگاه های مکانیزه انباشت و برداشت، دو دستگاه واگن برگردان به  

های دیگر  میلیون تن و تجهیزات بارگیری مواد معدنی در قطار را داریم که فعال هستند، یکی از مزیت ۶ظرفیت 

طقه موجود بود و خیلی تخریب شده بود و ما آن را مجدداً  ستاره که قبالً در من  ۶منطقه این است که یک هتل 

گذاری  ستاره( شخصی که در منطقه ویژه سرمایه ۵بازسازی کردیم از طریق بخش خصوصی )در استانداردهای هتل 

 .کند دیگر نیازی به ارتباط با شهر ندارد می

شهید   ۲۳۰به  ۴۰۰مگاوات، پست برق  ۶۰۰در بخش زیرساخت های برق ما پست برق گنو را داریم به ظرفیت  
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مگاواتی داریم که در منطقه ویژه االن فعال   ۲۳۵مگاوات، نیروگاه هرمز با ظرفیت  ۱۰۰۰لشکری راداریم به ظرفیت 

را داریم در منطقه   ۶۳به   ۲۳۰طریق پست شهید لشکری به صنایع ارائه می کند. یک پست مدوالر  است و برقش را از

و در حال حاضر هم داریم ترانس سوم را در پست شهید لشکری راه اندازی می کنیم. و با استانداری در تعامل هستیم  

ش را بیاوریم در منطقه برای صنایع معدنی  مگاوات خروجی دارد برق  ۳۰۰که انشاءاهلل نیروگاه هنگام را هم که حدود 

 .کنندگذاری میکه در منطقه دارند سرمایه

هزار مترمکعب در روز، آب شیرین کن فوالد کاوه را   ۳۰در بحث تامین آب، آب شیرین کن فوالد هرمزگان را داریم  

هزار متر مکعب در روز( و قراردادی داریم در مورد استفاده از پساب شهر بندرعباس برای آب صنعتی،   ۵۵داریم ) 

که سالهاست مردم بندرعباس با آن درگیر هستند ، شرکت زیرساخت تشکیل شد و   مشکل پساب بندرعباس را

 .کارهای آن در حال انجام است

 .آن آب، به عنوان آب صنعتی در منطقه ویژه بهره برداری خواهد شد خروجی 

اینچ هرمز را   ۳۰اینچ سرخون، شبکه  ۸اینچ سرخون را داریم و همچنین شبکه  ۲۲در بحث تامین گاز هم ما شبکه 

اینچ سایت   ۲۲آقای مهندس جهانگیری آن را افتتاح کردند و ایستگاه  ۹۷ایم و در سال داریم که از خط صلح گرفته

 میانی را داریم که فعال هستند 

  %۱۰۰معادن و صنایع معدنی  نوسازی  و توسعه سازمان .  است( ایمیدرو )  منطقه این مسئول سازمان   الزم به ذکر است 

 .دهیمسهامی منطقه ویژه را دارند و سازمان مسئول آن هستند و طبیعتاً تمام کارها را با هماهنگی سازمان انجام می

هکتار جای دیگری   ۲۵۰۰وسعه این مشکل را داریم که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری جز این البته در قسمت ت 

 .را در بندرعباس ندارند، برای همین متقاضیان سرمایه گذاری از ما استقبال بیشتری دارند 

میلیارد   ۳۵۰۰تا  ۳۰۰۰طی صحبت هایی که داشتیم برای زیرساخت منطقه ویژه قرار بر این شد که مبلغی حدود  

های آب ، برق ، گاز ، معابر و ... را  سال به منطقه ویژه اختصاص داده شود که تمامی زیرساخت ۷الی  ۵تومان طی 

برای منطقه ویژه راه اندازی کنیم و اولین استارت آن را از تیر یا مرداد ماه برای فراخوان پیمانکار )در اولویت هایمان(  

 .انجام بدهیم

منطقه ویژه فعال هستند آلومینیوم المهدی ، کارخانه روی بندرعباس، فوالد جنوب، فوالد هرمزگان،  صنایعی که در  

 .آنها در حیطه معدن و صنایع معدنی فعالیت می کنند  ٪۹۰  آلومینیوم هرمزگان، فوالد کاوه جنوب و .....که

طرح هم مصوبه کمیته را داریم از جمله کمیته   ۳۰تا پروژه در حال ساخت داریم، در حال حاضر  ۱۴غیر از این  

 .واگذاری زمین

پروژه اسید فسفریک مس را آوردیم به منطقه ویژه و صادرات اسید سولفوریک را هم داریم از اسکله خودمان توسط   

 .های دیگر مواد معدنی و پروژه پتروشیمیشرکت مس.کارخانه فوالد را در سایت توسعه داریم و پروژه

 : شرافت،رئیس خانه معدن فارس مهندس  

نحوه واگذاری زمینهای سایت منطقه ویژه مخصوصاً اول و فاز دوم که ما یکبار از آن بازدید داشتیم، تداخل مواد  
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د. آیا در سایت دوم شما  معدنی خیلی زیاد است که باعث آلودگی موادی که در حال صادر شدن هستند می شو

 ترتیبی برای عدم تداخل موادمعدنی و جداسازی اتخاذ شده است؟ همچنین نحوه واگذاری زمین به چه صورت است؟ 

 :طهرانی خلج 

ریزی کردیم که واحد عملیات و بهره برداری ما چه در سایت قدیم و چه در سایت جدید  برنامهبحث جداسازی را 

هاست که در بحث سنگ آهن و گندله و  ها را بهتر انجام دهند. فعالً در حال حاضر سالجداسازی ها و کنترل

هکتاری،   ۴۰شده در دپوی  کند، برای تفکیک آنها در حال حاضر جاهایی مشخص کنستانتره منطقه ویژه فعالیت می

 .هکتاری قرار داده ایم که عملیات جداسازی و تفکیک انجام میشود ۴۰ولی در سایت جدید هم یک 

در بحث واگذاری ها قیمت زمین از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و خودمان به صورت مستقیم   

درصد   ۳۰تا  ۲۰ویه پرداختی هم به این صورت است که شود و رنفره انجام می ۳دخیل نیستیم، توسط کارشناسی 

کنیم. قرارداد هم به صورت  گذار دریافت میماه از سرمایه ۳۶تا  ۲۴مبلغ زمین را از ابتدا دریافت و الباقی اقساط را 

 قرارداد اجاره به شرط تملیک است

 :مهندس بهرامن

 آقای مهندس خلج آخرین قیمتی که در سال گذشته واگذار شده است چه قیمتی بوده است؟ 

 :طهرانی خلج  

تومان قیمت هر متر بوده است، چون در   ۴۰۰تا  ۳۵۰قیمت متفاوت است در سایت قدیم مس را داریم که حدود 

تر هست چون  در سایت توسعه قیمت متفاوتجایی بوده که هم آب و هم برق دارد همچنین در کنار جاده است. ولی  

تومان است ولی به طور متوسط قیمت سایت   ۵۰الی  ۴۰هنوز شرایط کامالً آماده نشده، حدود حدود قیمت در حدود 

  .تومان را هم داریم ۱۵۰تا  ۱۲۰قدیم متری 

 :بهرامنمهندس 

سال قبل مراجعه به منطقه ویژه داشتیم برای وارد کردن ماشین آالت که به دلیل نابسامانی ها در تصمیم   ۱۶حدود 

 .گیری متوقف شد 

بسیار ارزشمندی است که باید برای توسعه بخش مواد معدنی استفاده شود. باید از مهندس   منطقه ویژه منطقه

 .دهند و در جهت توسعه پیش می روندجعفری و مهندس موذن زاده تشکر کرد که دارند این منطقه را گسترش می

 :طهرانی  خلج

مهندس بهرامن منتظر دریافت پیشنهادات و راهکارهای شما جهت فعالیت بیشتر این بخش و بخش معدن و صنایع   

 .معدنی هستیم به این دلیل که رسالت اصلی ما در این بخش معدن و صنایع معدنی است

 :عیقرلو

ها را آماده کند  دارم که سازمان شما هرچقدر هم سرمایه گذاری کند و زیرساخت  طهرانی سوالی خدمت آقای خلج 

لتی هماهنگ نباشد در آینده  ولی اگر تفاهم نامه های شما با گمرک، سازمان بنادر، سازمان راهداری و سازمان های دو
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های  شدیداً دچار مشکل خواهیم شد. خواهشمندم برای رفع این موضوع فکر اساسی شود که هیچکدام از سازمان

 .گذار مانعی ایجاد نکندهمجوار برای سرمایه

 :طهرانی خلج  

درست می فرمایید، که البته ما از حمایت استانداری و کمیته رفع موانع توانستیم خیلی استفاده ببریم که در جاهایی  

که به مشکل می خوریم بالفاصله درخواست می کنیم از استانداری و معاون اقتصادی ایشان و کمیته رفع موانع و  

خوبی به ما دادند برای رفع این موانع مثل بحث نیروگاه هنگام ، که تعامالتی با گمرک شهید رجایی داشتیم   مصوبات

و همچنین در گمرک شهید باهنر توانسته ایم ارتباطات خوبی را برقرار کنیم و جلسات ماهیانه بین صنایع و گمرک  

داشته ایم. مثل جلسه هفته گذشته که مشکلی با   داریم که مشکالت را به صورت رودررو میگوییم و پیشرفت خوبی

 .محیط زیست داشتیم و برای خروج قطعات اسقاطی. مشکالت با تعامل قابل حل هستند

 م.تور جلسه تشکیل تعاونی حمل ونقل معدنی پیگیری می کنی ادامه بحث را با دس  رکنی،دکتر  

 :عیقرلو

ای به منطقه دیگر برویم طبق  مشکل دیگری که مشاهده کردم راه های ارتباطی است، که اگر بخواهیم از منطقه

کیلومتر طی کنیم تا به فاز توسعه برسیم، اگر این پل های ارتباطی هرچه سریعتر    ۴۰تا  ۳۰بررسی ها باید حدود 

 .انجام شود به نظر من کمک بزرگی به ارتباطات خواهد شد

 :طهرانی خلج  

درست است، ما برای ارتباط سایت قدیم به جدید طرحی را داده ایم برای یک پل دسترسی که مناقصه آن در حال  

 .خواهد شد د و کار ساخت آن شروعشوانجام است و به زودی پیمانکار انتخاب می

 :عیقرلو

پور در این جلسه حضور دارند از   تیموریجوانمردی و کاپیتان با توجه به اینکه جناب آقای سبحان نظری، دکتر 

 .ی ها و تجربیات این عزیزان استفاده می کنیمراهنمای 

 :ی حمل و نقل ریلیهانظری،مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل و دبیر جدید انجمن صنفی شرکت سبحاندکتر  

سالم و عرض ادب خدمت حضار گرامی، نکاتی را به عنوان راهکار جهت اینکه آیا اساساً موضوع زیر ساخت لجستیک  

 .وظایف حاکمیتی محسوب می شود را عرض می کنم

در واقع ساخت زیر ساخت لجستیک و حمل و نقل در بحث کالن ترین شکل خود وظیفه دولت است در همین   

زیرساختی هم شاهد حدود دو دهه اخیر شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم این ناشی از این است  مباحث 

گذاری دولتی به تنهایی نتوانست کفایت کند و دولت رویکردش را به سمت جذب سرمایه گذاری بخش  که سرمایه

 .خصوصی اصالح کرده است

نکته دوم در ظرفیت سازی لجستیکی صرفاً ایجاد شبکه و خط آهن یا جاده کشیدن به تنهایی کفایت نمی کند.   

ریلی  حتما باید ناوگان حمل هم به اندازه کافی برای حمل بار وجود داشته باشد استحضار دارید که تأمین ناوگان چه 
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ای ناوگان توسط بخش  ای االن اساساً از وظایف و حتی اختیار دولت خارج است و سال هاست که بخش جادهو جاده

سال است که ناوگان ریلی هم خصوصی سازی شده است بنابراین اگر در جایی   ۲۰شود و نزدیک به خصوصی اداره می

به نمایندگی از این بخش دارم عرض می کنم حتماً این  که کمبود ناوگان وجود داشته باشد در بخش ریلی که بنده 

کمبود ناوگان باید با تولیت بخش خصوصی توسعه پیدا کند و البته دولت هم وظایفی را برای خودش تعریف کرده از  

که فرمودند   طهرانی  جنس ارائه مشوق هایی برای توسعه ناوگان بنابراین اینجا گریزی به فرمایش آقای مهندس خلج 

رابطه با منطقه ویژه که به خطوط ریلی مجهز شده خیلی خبر خوب و خوشحال کننده ای است و ما با مشکل  در 

لکوموتیوهای باری مواجه هستیم. مسئله ی حیاتی   -۲های باری واگن -۱بزرگتری به نام کمبود تجهیزات هم 

تر بشکافم و سعی می کنم کمی با  هایم را بیش اینجاست که این نه بیان شده و نه شنیده شده می خواهم صحبت

 .بپردازم تر ویژه صورت  به ملموس  اعداد و ارقام 

میلیون تن فوالد و سرعت   ۵۵حتما اطالع دارید که صنعت فوالد ما چشم اندازی برای خودش دارد برای تولید  

آید اگر  پیشرفت به سمت تحقق این هدف از دید مایی که بیرون از این صنعت هستیم خیلی خوب است به نظر می

مواجه  ۱۴۰۰درصد در افق  ۹۰تا  ۸۵ز میلیون تن کلش هم محقق نشود به احتمال زیاد با تحقق بیش ا ۵۵این 

 .خواهد شد

میلیون تن فقط سنگ   ۱۶۰اهراً چیزی نزدیک به ای انجام دادم برای اینکه این مقدار محصول تولید شود، ظمحاسبه

میلیون تن بار مواد اولیه قرار است حمل   ۲۰۰آهن مورد نیاز است. مواد اولیه دیگر را هم که اگر اضافه کنیم نزدیک 

میلیون تن تقریبا کلش برون استانی است و در تعاریف لجستیکی کشور این   ۲۰۰شود تا این محصول تولید شود این 

درصد این بار همین االن هم دارد حمل   ۴۰یا  ۳۰ست که قرار است به سیستم ریلی کشور تحمیل شود. حدود باری ا

ای دارد با ایمنی بسیار اندک این  می شود منتها با دردسرها و مصیبت های فراوان، یعنی هم بخش حمل و نقل جاده

  ۴۰دارد سرویس می دهد. به تامین نیاز این  دهد و هم بخش حمل و نقل ریلی در سقف ظرفیتش وظیفه را انجام می

میلیارد تن کیلومتر به کل عملکرد حمل و نقل   ۷۰درصدی که قرار است اضافه شود چیزی حدود   ۶۰درصد، آن 

 .کند فعلی کشور اضافه می

ای اگر مقایسه کنیم ، عملکرد فعلی بخش حمل و  میلیارد تن را برای مقایسه با واقعیت های موجود مثالً جاده ۷۰

میلیارد کیلومتر تن است. یعنی برای اینکه چشم انداز صنعت فوالد محقق   ۲۲۰تا  ۲۱۰نقل جاده ای کشور نزدیک 

تا چند سال دیگر باید نزدیک یک سوم باربری فعلی بخش حمل و نقل  شود از همین مقداری که در آن ایستاده ایم 

ای تحمیل کنیم، که در واقع این یک اقدام  جاده ای کشور را به آن اضافه کنیم اگر بخواهیم کلش را روی بخش جاده

 .سخت و احیاناً نشدنی است

اگر بخواهیم آن را مقایسه کنیم با عملکرد فعلی بخش حمل و نقل ریلی کشور ، بخش حمل و نقل ریلی کشور کلی  

تا   ۷۰میلیارد تن کیلومتر است. آن  ۳۴تا  ۳۳المللی( نزدیک کند شامل بار داخلی و ترانزیت )بینباری را که حمل می

 این یعنی دوبرابر کل باری که االن در شبکه ریلی کشور حمل می کند، به نسبت 
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ای ریلی کشور انجام دادم یعنی تمام انواع مالحظه می فرمایید که این مقایسه را با کل عملکرد حمل و نقل جاده

زی و امثال اینها  بارهای حمل شدنی را اعم از بار معدنی و فوالدی به اضافه بارهای پتروشیمی، بار ساختمانی، کشاور

 .مقایسه کرده ام

اگر با آن سهمی از بار موجود این سیستمها که دارد با صنعت فوالد و صنایع معدنی کار میکند مقایسه کنیم می  

بینیم که تحمیل بار جدید شدت بیشتری دارد. نکته مهم این است که آیا اساسا الزم است به سمت سیستم حمل و  

حمل بارهای معدنی؟ جواب این بسیار بدیهی است ولی برای اینکه مجددا با عدد و رقم   نقل ریلی متمایل شویم برای

ها رخ داد زنگ های هشدار به صدا درآمد که با  سال پیش با اعتصاباتی که در جاده  ۲با هم صحبت کنیم از حدود 

 .ای باید خداحافظی کنیمکرایه های سنتی پایین، بخش جاده

این قاعده ها را اگر بپذیریم، اهداف توسعه ای بخش معدن و به تبع آن فوالد محقق می شود. حتماً باید روی بیاوریم  

 .به حمل و نقل ریلی

رویکرد حمل و نقل ریلی هستیم، نکته مثبتی که در اولین حضورم  در جمع بندی عرایضم و توصیه نهایی، ما نیازمند  

در این جلسه مشاهده کردم دیدن عنوان دستور جلسه بود )تشکیل تعاونی حمل و نقل مواد معدنی( و این خیلی  

خوب است که یک اتحادیه وجود داشته باشد. یکی از معضالت ما در بخش حمل و نقل ریلی این است که امکانات و  

های متعدد و فقط برای مقایسه در ذهنتان داشته باشید که تعداد ناوگان حمل  هیزات پراکنده شده اند، بین شرکتتج

برابر ناوگان کشور ایران است ولی در کشور ما تعداد شرکتهای حمل و نقل بار ریلی   ۵۰و نقل ریلی کشور روسیه 

هد چقدر اقتصاد مقیاس در کشور ما متالشی شده  د تاست و این نشان می ۴تا  ۳تاست ولی در روسیه  ۳۰حدود 

است. خوب است که سرمایه گذاری کنیم ولی خوب تر این است که این سرمایه گذاری پراکنده نباشد و حتماً به  

 .شکل متحد و بزرگ مقیاس باشد و حتما ضرورت دارد که ناوگان جدید تزریق شود به سیستم حمل و نقل ریلی

شود گلوگاه اول ناوگان است هم ناوگان  شبکه فعال خیلی مشکلی ندارد ولی آن هم پس از ناوگان تبدیل به گلوگاه می

 .واگن و هم ناوگان لوکوموتیوکفایت ظرفیت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل تقریباً به اتمام رسیده است

صنعت حمل و نقل ریلی در بخش ناوگان داری یعنی هم مالکیت ناوگان واگن و هم مالکیت ناوگان لکوموتیو صنعت و  

سرمایه گذاری در   IRR های اقتصادی بدون کمک دولت زنده نمی ماند. یعنی کسب و کاری است که از نظر شاخص

درصد است، مگر اینکه با مشوق هایی که دولت ارائه می کند    ۶یا  ۵درصد است، حدودا   ۱۰زینس ها عموما زیر این بی

درصد ، بنابراین الزم است که از سمت خود   ۲۰تا  ۱۵که آن هم قاعدتا بلندمدت نخواهد بود برسد به حدود 

که مقداری از نظر سود دهی سرمایه گذاری   متقاضیان کسب و کارهای ریلی یعنی صاحبان محترم بار به ویژه کسانی

گذاری  وضع بهتری دارند مثل برخی از معدنی ها، فوالدی ها و برخی از صاحبان صنایع پتروشیمی خودشان سرمایه

 .کنند 

ایم که این سرمایه گذاری به صورت مشارکتی باشد  از سمت ما که سابقه کار در حوزه حمل و نقل ریلی را داریم آماده

مدیریت و دانش و تجربه از سمت فعاالن فعلی حمل و نقل ریلی باشد، سرمایه گذاری از سمت دوستان عزیز   .



1
/3
/2
0
2
1

 

 

 

 
 

8 

 بسمه تعالی

 صورتجلسه 

خانه معدن ایران حمل و نقل معدنی کمیته   

 

 .کنم که اساتید دیگر هم اگر نظری دارند استفاده کنیمصاحبان صنایع باشد عرایضم را تمام می

 :عیقرلو

گذاری بحث مدیریت و حمل و نقل نوین  می کنم از فرمایشات شما، منتها تصور من این است که توأم با سرمایهتشکر 

های لوکوموتیو و ریل و بحث دیجیتال  گذاریشود و اگر توأم با سرمایههم باید دیده شود. واقعاً سنتی دارد عمل می

از شما تشکر می کنم و از جناب آقای دکتر جوانمردی  شدن حمل و نقل ریلی هم اگر دیده شود بسیار عالی است. 

 .خواهم که در نقد صحبتهای جناب آقای سبحان نظری اگر مطلبی دارند و یا اگر موافق هستند بفرمایندمی

 :جوانمردیر دکت 

خواستم  سالم عرض می کنم خدمت حضار، آقای نظری همه مطالب را فرمودند فقط راجع به ساختار این شرکت می

های خاص خودشان را دارند و نمی توانند  های تعاونی مشکالت و محدودیتتوضیح دهم که با توجه به سابقه شرکت

توسعه شرکت، از آنجایی که این شرکتها اوال بعد ملی دارد و   خیلی گسترده باشند بنابراین مشکل ایجاد می شود در

ای  ای هم داشته باشد و بتواند کشورهای منطقه را هم پوشش دهند در بحث حمل و نقل جادهمی تواند بعد فرامنطقه

را   ، ما شرکت های تعاونی سهامی عام ۴۴اشان الزام دارد که یک شرکت خیلی بزرگ و فراگیر باشد در قالب اصل 

داریم که میزان سهم هر فرد در آنجا می تواند متغیر باشد و طبیعتاً وقتی سهم متغیر باشد تعداد کسانی که سهم  

بیشتری دارند می توانند مدیریت و کنترل شرکت را به دست بگیرد، برگه ی این مسئله تضمینی است برای ادامه  

های تعاونی سهامی  س کنند بهتر است در قالب شرکتحیات شرکت اگر روزی دوستان خواستند این شرکت را تاسی 

اصالحیه اش را گذاشته اند که اگر کسانی   ۴۴هایی را هم در قالب اصل سری مزیتعام باشد که فرا گیر است و یک 

توانند  آمدند و اینچنین شرکتی را تاسیس کردند و به ثبت رساندند از یک سری مزایای هم بخش سهامی عام هم می

یکسری مزایایی برای   ۴۴شود( هم در قالب اصل ه کنند، )البته اگر وارد بورس شوند مزایایش بیشتر میاستفاد

 .ها در نظر گرفته شده که از هر دو مزیت میشود استفاده کردتعاونی

تواند تمام آحاد ملت ایران را در این شرکت سهیم کنند، سرمایه  ضمن اینکه فراگیر هم هست و بعد ملی دارد می

بیاورند و شرکت گسترش پیدا کند، بعد مدیریتی تخصصی را که آقای نظری فرمودند کامال درست است. از افرادی که  

راضی هستند و ثانیا میزان سرمایه شان محدود است ولی در  در صنعت ریلی سرمایه گذاری کردند، اوال خیلی از آنها نا

های جهانی و بعد صادراتی که این  بعد معدن و صنایع معدنی مثل مس، فوالد و امثال اینها خوشبختانه به خاطر نرخ

ت کنند.  ها دارند ، شرکت های بسیار ثروتمند و کسانی که توانایی مالی خوبی دارند میتوانند در این امر مشارکشرکت

و صنعت ریلی که می توانند تضمین کننده حیات صنعت معدن باشند. مهمترین بعد صنعت فوالد و مس و سایر مواد  

  ذینفعان تمامی   معدنی این است که قابلیت جابجایی در میزان انبوه داشته باشد بنابراین اگر این شرکت با مشارکت 

  از ایران ملت هم  آنجا در  و  کنیم  بورس  م می توانیم آنها را وارد ه آینده در  و باشد  مثمرثمر تواند می شود تشکیل 

 . کنند استفاده  آن  مزایای تمام 
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 :مازندرانمهندس باطنی،رئیس خانه معدن 

ما در تعاونی یک سهامدار ویژه تعریف کردیم، هر تعداد که باشد اساسنامه برای یک مدت محدود   در رابطه با تعاونی، 

عنوان سهامدار ویژه اختیار می دهد که تصمیم گیری کند که در مجموع این    و معلوم به سهامداران خاص به

د بر اساس آن ارکان تصمیم  سهامداران ویژه )در اصل آن ارکان تصمیم گیری( هستد. رای بقیه هم هرچه که باش

گیری می شود و این را اگر در اساسنامه تعریف کنیم و مجوز را از وزارت تعاون بگیریم خوب است . مطلب دیگر این  

است که نگاه ما نگاه بیزنس باشد، یعنی اگر حتی سرمایه گذار دولتی هم بخواهد پول بگیرد باید بازپرداخت آن مثل  

 .از حالت دولتی و نیمه دولتی خارج شودبخش خصوصی باشد و نگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصوبات 

 ردیف  موضوع مسئول اجرا/ پیگیری  مهلت

   ۱ 

   ۲ 
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 نشست مشترک کمیته حمل ونقل معدنی خانه معدن ایران 

با ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیتهای معدنی   

۳۰:۱۲  ساعت خاتمه:              ۳۰:۱۱ساعت شروع:     

۰۸/۰۳/۱۴۰۰  تاریخ جلسه:  

آنالین از طریق اسکایپ  محل تشکیل جلسه:  

زی حمل و نقل و لجستیک مواد بهینه سا  :موضوع جلسه

 معدنی 

 حاضرین جلسه 

 

،مشاور خانه معدن ایران در بخش حمل ونقل و عضو محترم هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و  جناب آقای کشکولی

یس خانه معدن ایران، سرکار خانم دکتر رکنی مدیر و دبیر اجرایی یر ، جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامنلجستیک ایران

  ،مالرحمان جناب آقای جمشید ،نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی  جناب آقای دکتر خانه معدن ایران،
  ناب آقای، جناب آقای دکتر جوانمردی، جاسیون حمل و نقل و لجستیکعیقرلو، دبیر کمیته حمل ونقل معدنی فدر جناب آقای

ی های معدنگذاری فعالیتمدیرعامل صندوق سرمایه دهقانی   

 شرح جلسه 

 

در نشست مشترک کمیته حمل ونقل معدنی خانه معدن ایران با ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیتهای  آنچه

 ...... معدنی گذشت

 
مل ونقل معدنی خانه  مدیر و دبیر اجرایی خانه معدن ایران چکیده ی مختصری از اهداف کمیته ح رکنی،ابتدا دکتر 

 :معدن ایران را بیان و هدف از درخواست تشکیل این جلسه را چنین اعالم کرد

 
بخش حمل و نقل معدنی در کشور ما، هم هم به لحاظ زیرساخت و هم به لحاظ ناوگان، با توسعه نیافتگی گسترده  

 .ای مواجه است

درصد خواهد   ۳۰درصدی به  ۲۳با افزایش  ۱۴۰۴ونقل ریلی مواد معدنی در سال اساس مطالعات افق نیاز حملبر 

رسید و مسلم است تحمیل این افزایش بار به ناوگان فعلی حمل و نقل قابل دفاع نیست لذا کمیته حمل ونقل معدنی  

ی اقدامی نموده و راهی تازه بیاندیشد و نسبت به  خانه معدن ایران درصدد است تا نسبت به جبران این توسعه نیافتگ 

راه اندازی هلدینگ و یا تعاونی جاده ، ریل و دریا برای صنعت معدن بنحوی شایسته اقدام نماید تا بدینوسیله بتوانیم  

 .های سربار حمل مواد معدنی برداریموری و کاهش هزینهگامی مهم در بهبود بهره

 
ونقل، فعالیت بخش  های بخش حملرییس خانه معدن ایران گفت: از آنجا که افزایش قیمت محمدرضا بهرامن«»

ها باید کارشناسی شود تا ایمیدرو بهتر بتواند در  ها و ریلکند، میزان ظرفیت جادهمعدن را با چالش جدی مواجه می

 .گیری کندونقل تصمیمهای حملحمایت و تامین مالی پروژه
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با ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیتهای معدنی   

 
کشکولی،مشاور خانه معدن ایران در بخش حمل ونقل و عضو محترم هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک  

 : ایران

 .اطالعی ندارد کساز پتانسیل های حمل و نقل استانی هیچ -

 .دهندمعادن به دلیل مبحث مالیات اطالعات شفاف از حمل و نقل ارائه نمی -

 .ماه می توانیم اطالعات جامعی را جمع بندی کنیم و در اختیار دولت جدید قرار دهیم ۲ما طی  -

 .استراه آهن برای حمل بارهای معدنی از مزیت رقابتی نسبت به دیگر انواع حمل و نقل برخودار  -

  نقل  و حمل  سیستم دارند، باالیی  جغرافیایی وسعت که  کشورهایی  بویژه دنیا کشورهای  تمام در  اینکه  به اشاره با  وی

  ای  جاده نقل و  حمل از  است ممکن  استثنایی موارد  در  فقط :  افزود است،  شده طراحی  آهن راه  توسط بارها  قبیل این

 .شود  استفاده بار انتقال برای

 :نظریدکتر 

 :شبکه جاده ای کشور کشش پذیرش بار بیشتری را روی بخش های پر محصول ندارد و این دو دلیل دارد

 دلیل عمرانی  -

به سوخت دارد وجاهت خودش را نشان می دهد،هزینه   ٪۱۰۰ دلیل اقتصادی )بخش جاده ای دارد با یارانه دهی -

 .نگهداری راه ها،بهای نیروی انسانی در بعد اقتصادی بخش حمل و نقل، بیشتر از این کشش بار را ندارد

 .در صنعت حمل دنیا چه داخلی و چه بین المللی به شدت متکی به حمل ریلی هستند-

  درصد کل بار توسط ریل  ۹۰سیه در رو

 درصد  ۴۰تا  ۳۵در چین 

  ۳۵تا  ۳۰در آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، آمریکا در اکثر اینها سهم حمل و نقل ریلی در کل جابجایی بار بیش از 

 .درصد است  ۱۰درصد است و در ایران این سهم 

وضع اقتصاد حمل و نقل ریلی اینقدر در واقع جذاب نیست که به اتکا سرمایه ها و منابع مالی موجود در این بخش   

 .خطوطش توسعه پیدا کند

 

سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی تصریح کرد: ایمیدرو و فعاالن معدنی برای رشد و  

 .تداوم فعالیت پایدار، باید در سرمایه گذاری مستقیم در بخش حمل و نقل فعال تر باشند 

 .شود پیگیری  عدن م بخش  در  لجستیکی  هلدینگ  یک مقدمات کردن فراهم  زمانهم تا  کرد  تاکید   وی

 

  امسال: گفت وی.شد خواهد آن  زیربناهای و بخش این  توسعه صرف معدن  بخش منابع  جمشید مالرحمان«: »

  از نباید  که  است معدن  بخش  توسعه زیربناهای از یکی   نقل و  حمل اما  هاست،بخش سایر از ترزیربنایی  بسیار اکتشاف

 .شد غافل آن
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هزار میلیارد تومان یاد شده، اعتبارتی را نیز به این  کرد: بر این اساس ایمیدرو عالوه بر رقم یک مالرحمان خاطرنشان

 .کند بخش تزریق می

داد: پیشنهاد ما این است که با در نظر  ای است، ادامهوی با بیان اینکه نگاه ایمیدرو به بخش حمل و نقل توسعه

المللی حمل و نقل در بخش معدن و بررسی رابطه بین این حوزه و بخش معدن، به راهکارهای  گرفتن الگوهای بین

الت حمل و نقل در بخش معدن پرداخته شود.برای رسیدن به نگاه جامع در حمل و نقل بخش  موثر در حل مشک

 .های توسعه زیرساخت های حمل و نقل در این بخش شناسایی شود معدن باید گلوگاه

های زیرمجموعه در  کرد: ایمیدرو هم در طرح ایجاد زیربناها برای معادن کوچک و هم از طریق شرکتوی خاطرنشان

های  فارس به استان  حال فعالیت برای توسعه زیربناهای بخش معدن است که از جمله می توان به انتقال آب از خلیج

 .کرمان اشاره کرد- آهن سیرجانشرقی کشور و ساخت راه

 
 :جوانمردی

  برداری حمل و نقل است نه بحث زیربناها منظور دوستان حمل و نقلی بحث بهره

 ما معتقدیم که حاکمیت مسئولیت دارد 

 .بخش خصوصی واقعی هم کال مخالف این نوع سرمایه گذاری هاست

 !ای از ارزش افزوده داریم در بخش معدن، که متاسفانه در این زنجیره حمل و نقل دیده نشدهما زنجیره

اگر حمل و نقل نداشته باشید. شرکت های معدنی ما ساپورت کافی دارند.کمبود لوکوموتیو و کمبود واگن از  

 .های اصلی بخش معدن استچالش

 !!میلیون فوالد جابجا کنید؟؟  ۵۵باکدام نوع پشتوانه و حمل و نقل می خواهید 

 !شما االن لکوموتیو به اندازه کافی ندارید؛ واگن بارگیری می کند تا چند روز منتظر می ماند تا بار جابجا شود

 
اسیون حمل و نقل و لجستیک نیز در این نشست گفت: هدف ما  عیقرلو، دبیر کمیته حمل ونقل معدنی فدرمحمد  

ونقل را پوشش داده و بتواند نیازهای صنعت  های حملای است که همه بخشتشکیل شرکت تعاونی چند منظوره

 .معدن را تامین کند

 
های بخش  های معدنی با اشاره به تامین مالی طرحگذاری فعالیتهمچنین »فرید دهقانی« مدیرعامل صندوق سرمایه

های معدنی بزرگ گفت: بخش معدن به حمل و نقل آسان و ارزان نیاز جدی دارد اما نباید  حمل و نقل از منابع شرکت

 .های بزرگ معدنی دچار مشکل شوندراحی شود که شرکتای طگونههای تامین مالی بهروش
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 مصوبات 

 ردیف  موضوع مسئول اجرا/ پیگیری  مهلت
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