
برگزاری نشست کارگروه تخصصي حمل و نقل ترکیبي انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل 
ریلي با حضور جمعي از مدیران عامل و نمایندگان شرکت هاي حمل و نقل ریلي و همچنین 

نمایندگان اداره کل راه آهن، اداره کل گمرکات و اداره کل راه و شهرسازي استان قم: 

حمل و نقل در استان قم رونق می گیرد
قرار گرفتن استان قم در مسیر حمل و نقلی استان های جنوبی کشور که یکی از مهم ترین خطوط مبادالت 
کاال در کشور به حساب می آید مسووالن و فعاالن اقتصادی را بر آن داشته که این منطقه برای خدمت رسانی 
ب��ه ناوگان حمل و نقل )اعم از ریلی و جاده ای( از تجهیزات و لجستیک خوبی برخوردار باشد تا در صورت 
ب��روز هرگونه مشکلی فعالیت آن ب��ا تاخیر مواجه نشود. این در حالی است که عالوه بر این مباحث اقتصاد 
مقاومت��ی و نیاز به داشتن مسیری سری��ع، ارزان، امن و اقتصادی این پروژه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ 
موضوعی که موجب شده تا دستگاه های ذی ربط بر لزوم تکمیل پروژه راه آهن منطقه ویژه سلفچگان به عنوان 
یک��ی از محورهای مواصالتی خطوط راه آهن کش��ور از تعیین ایستگاه گارمانوری به عنوان دهکده لجستیک 

استان قم در تکاپو باشند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شهرک صنعتی شکوهیه قم و قرار گرفتن استان قم در مسیر تبادالت کاال 
در می��ان استان های جنوبی با سایر مناطق کش��ور موجب شده تا تردد بسیاری در مسیر های ریلی و جاده ای 
آن انجام شود. موضوعی که به شدت نیازمند این است برای جلوگیری از هرگونه مشکلی از خدمات خوبی 
بهره من��د باشد. در حال حاضر ساالنه ۸ میلیون تن بار شامل 3 میلیون از شهرک شکوهیه، 3 میلیون از منطقه 
ویژه اقتصادی سلفچگان و 2 میلیون نیز از اداره کل گمرک قم توسط شبکه ریلی این استان جابه جا می شود، 
موضوع��ی ک��ه باید بحث لجستی��ک در آن مورد توجه قرار گیرد. بیش از ۸۰ درص��د کاال ها از طریق مسیر 
راه آه��ن قم به سایر استان های کشور مبادله می ش��ود و یکی از سریع ترین، ارزان ترین و امن ترین مسیر ها به 
شمار می رود لذا این مساله مسئوالن را بر آن داشته تا ارائه خدمات با جدیت بیشتری اجرا شود؛ موضوعی 

که به شدت مورد توجه مسئوالن این استان قرار گرفته و اجرایی شده است.
ب��ه همی��ن منظور جلسه ای با حضور جمع��ی از مسئوالن و مدیران استان تشکی��ل شد که در این جلسه 
نمایندگان��ی از اداره ک��ل راه و شهرسازی، راه آه��ن و گمرک استان قم حضور داشتن��د که در این نشست 

تخصصی به ارائه گزارش و آخرین فعالیت ها در خصوص این پروژه پرداختند. 

در ابتدا مهندس س��یدی از اداره 
کل راه و شهرسازی استان قم به ایراد 

سخنرانی پرداخت و گفت:
برنامه ه��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
مدنظر م��ا ارائه و شناس��ایی جدید 

از پتانس��یل های اس��تان قم بود که 
از ش��هریور ماه امس��ال این ظرفیت 
محق��ق ش��د؛ یعنی اتص��ال گمرک 
اس��تان قم به شبکه ریلی با ۲۲ خط 

عملیاتی شده است. 

وی افزود: مثل سایر استان ها برای 
منطقه قم، یک دهکده لجستیک در 
نظر گرفته شده و مرکز لجستیک به 
محدوده ای گفته می شود که تجمیع 
ب��ا حمل و نقل  مرتبط  فعالیت ه��ای 

کاال )داخل��ی و بین المللی( در جهت 
کاه��ش  و  فرآینده��ا  بهینه س��ازی 

هزینه ها را شامل می شود. 
س��ند  داش��ت:  اظه��ار  س��یدی 
آمای��ش ک��ه در س��ال ۱۳۹۷ ابالغ 
ش��د دهکده ها و ش��هرهای مختلفی 
مش��خص ش��ده ک��ه در آن س��ند 
استان قم به عنوان دهکده لجستیک 
تعیی��ن ش��د. دهکده لجس��تیک به 
مجموع��ه ای گفته می ش��ود که در 
حیطه فعالیت های ملی و بین المللی 
ق��رار داش��ته )ص��ادرات و واردات( 
و دسترس��ی گس��ترده ب��ه امکانات 
حمل  و نق��ل )بندر خش��ک، جاده و 
راه آه��ن( دارد. برای اس��تان، عالوه 
بر ش��هر قم پوشش ش��هرهای ساوه 
و کاش��ان ه��م در نظر گرفته ش��ده 
و ه��اب ق��م که در این س��ند به آن 
اشاره ش��ده برای ظرفیت عملکردی 
۸ میلی��ون تن در س��ال که در حال 
حاضر بیشتر به صورت جاده ای )۵/۵ 
میلیون تن( لحاظ شده است. جذب 
ب��ار هاب قم بای��د ۴۳ درصد مربوط 
به پهنه خودش باش��د، ۲۹ درصد با 
ه��اب تهران، ۲۱ درص��د با خمین و 

۲۲ درصد با هاب بندرعباس.
 ۵۴ کاال  حمل و نق��ل  زمین��ه  در 
درص��د باید ب��ه ص��ورت بین  المللی 
اتف��اق بیفت��د و ۴۶ درص��د داخلی 
و عم��ده مواد مورد اش��اره تولیدات 
غذایی و محصوالت کشاورزی است. 
این آم��ار و ارقام اهم پیش بینی های 
سند آمایش است که استان قم باید 
به این س��مت حرکت کن��د. مصالح 
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ساختمانی، مواد شیمیایی و تولیدات 
فلزی هم جزو اقالمی اس��ت که باید 
استان قم در این بخش ها فعال باشد.

وی در ادام��ه افزود: قم ش��رایط 
خاصی دارد و از پتانسیل قابل توجهی 
چه از بعد ملی و چه از بعد ترانزیتی 
برخوردار است. نقش جاده ای قم در 
بخش حمل و نقل بس��یار ویژه است. 
ضم��ن آنکه دسترس��ی محدوده قم 
به مرزهای کش��ور بس��یار مطلوب و 

مناسب است.« 
س��یدی با اعالم آم��ار و ارقام در 
مورد اس��تان متبوعش اضافه کرد:» 
شهر قم ۸ ورودی دارد و روزانه بیش 
از ۱۰۰ ه��زار خ��ودرو در محورهای 
استان تردد می کنند. ۳۸۰۰ دستگاه 
اتوبوس هم روزانه آمد و ش��د دارند. 
بی��ش از ۱۶ ه��زار و ۵۰۰ دس��تگاه 
کامی��ون و تریلی در مس��یر ش��بکه 
جاده ای تردد روزانه دارند. همچنین 
۵۷ رام قط��ار در روز از ایس��تگاه قم 
و محمدی��ه ت��ردد می کنن��د. ۱۶۰ 
پرواز داخلی و خارجی روزانه از فراز 

آسمان قم عبور می-کنند.« 
س��یدی در پاس��خ به آن س��وال 
که ب��ا توجه به نزدیک��ی گمرک قم 
ب��ه س��لفچگان و حجم ب��اری که از 
مناطق جنوبی وارد می ش��ود تا چه 
میزان موفق بوده ایم، گفت:» منطقه 
سلفچگان درگیر مس��ایل بودجه ای 
اس��ت و فعال کار زی��ادی دارد؛ ولی 
تمرک��ز م��ا در ح��ال حاض��ر روی 
ایس��تگاه گارمانوری است که از نظر 
دسترسی و ظرفیت در شرایط خوبی 
است که در مجاورت گمرک راه های 
مواصالتی قرار دارد و می توان از این 
پتانس��یل به خوبی بهره برداری کرد. 
ضمن��ا ۸۰ درصد از مس��یر راه آهن 
س��لفچگان احداث ش��ده ولی سایر 

قسمت ها مانده تا تکمیل شود.« 
وی در پای��ان گف��ت:» قم از یک 
ممت��ازی  و  اس��تراتژیک  موقعی��ت 
برخوردار است و س��رمایه گذاری در 
بخ��ش ریلی س��ودآور خواه��د بود. 
امیدواری��م س��رمایه گذاران تمای��ل 
داش��ته باش��ند در اس��تان و در این 

بخش فعالیت کنند.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت مهندس 

قربان��ی از اداره کل راه آه��ن قم در 
جایگاه سخنران قرار گرفت و گفت:» 
کل حج��م ب��اری که در اس��تان قم 
احصا ش��ده ح��دود ۲۰ میلیون تن 
اس��ت ولی متاس��فانه فقط ۳ درصد 
از ای��ن مقدار را توانس��ته ایم جا به جا 
کنی��م. امیدواری��م ب��ا ت��الش همه 
دس��تگاه ها حداقل به رقم ۲ میلیون 

تن در سال برسیم.
مباح��ث  اف��زود:  ادام��ه  در  او 
اس��تراتژیک در استان بس��یار مهم 
اس��ت چون قم در مس��یر شمال – 
جنوب قرار دارد و هم در مسیر شرق 
ب��ه غرب. مجموع راه ه��ای عبوری و 
مانوری ۵۳۸ کیلومتر اس��ت که ۳/۷ 
درص��د کل خطوط ریلی کش��ور را 

شامل می شود.« 
قربان��ی در مورد مزای��ای اتصال 
ش��بکه ریلی قم به ش��بکه سراسری 
گف��ت: » ت��وان ب��اال در بارگی��ری، 
ظرفی��ت قاب��ل قب��ول در انتق��ال، 
پیش��رفته  تجهی��زات  از  اس��تفاده 
تخلیه و بارگیری، اتصال به س��امانه 
هوش��مند گمرک اس��تان، مجاورت 
با ش��هرک های صنعتی )ش��کوهیه، 
محمودآباد و سلفچگان( و... از جمله 
مزیت های شبکه ریلی استان است. 

وی در پاس��خ به این پرس��ش که 
ب��رای ورود س��رمایه گذار تدابی��ری 
اندیشیده شده، اظهار داشت:»بخش 
خصوص��ی می تواند ب��ه صورت »بی 
او تی« وارد ش��ود. اکن��ون در بحث 
واگن مذاکراتی در جریان اس��ت که 
امیدواریم به نتیجه برس��د. در بحث 
انبارداری ای��ن امکان وجود دارد که 
ش��رکت های خصوصی وارد شوند و 
به ش��کل قراردادهای »ب��ی او تی« 

فعالیت کنند. 
در قسمت سوم این جلسه مهندس 
کاویانی از اداره کل گمرک استان قم 
به ارائه گ��زارش و اعالم فعالیت های 
گمرک اس��تان پرداخ��ت. کاویانی با 
توضیحات��ی در مورد نح��وه فعالیت 
گمرک استان قم گفت:گمرک قم در 
تمام زمینه ها غیر از بخش مسافری، 
ص��ادرات و واردات دارد. ترانزی��ت، 
کنت��رل، خروجی،  اس��تعالم،  ثبت، 
حوزه ه��ای  دیگ��ر  و...  مرجوع��ی 

گمرک اس��تان اس��ت. قم در برخی 
کاالهای صادرات��ی به عنوان گمرک 
تخصصی مطرح اس��ت مانند خودرو، 
فرش دس��تباف، خشکبار و... و برای 
کاالهای وارداتی مانند ماش��ین آالت 
صنعتی، تجهیزات پزشکی و... مطرح 
است. در س��ال ۱۳۹۰ پروژه مهم و 
مس��تمری برای اس��تان قم تعریف 
ش��ده و در یک فض��ای ۴۰ هکتاری 
عملیاتی ش��ده و در س��ال ۱۳۹۷ به 
شبکه ریلی سراسری هم متصل شده 
است. موقعیت استان قم شاهراه ۱۷ 
اس��تان دیگر اس��ت؛ همان طور که 
اس��تحضار داری��د ۹۰ درص��د اقالم 
وارداتی که از مرزهای جنوبی، غربی 
و ش��رقی وارد کشور می شود همگی 
از اس��تان قم عبور می کنند. در حال 
حاضر گمرک قم می تواند با وس��عت 
و ظرفیتی که دارد س��رریز کاالهای 
بندر شهید رجایی و گمرک تهران را 

بدون هیچ مشکلی جذب کند.
وی در م��ورد تخلی��ه، بارگی��ری 
و نگه��داری کاال در گمرک اس��تان 
اظهار داشت:» اس��تان قم در زمینه 
انبارداری در حال حاضر ۴ هزار متر 
انب��ار سرپوش��یده دارد، ۵ هزار متر 
انبار س��رباز که فنس کشی شده، ۵۰ 
هزار متر محوطه هم هست که فعال 
در آن ان��واع الیاف تخلیه و نگهداری 
می ش��ود. بیش��تر مصرف کنن��دگان 
الی��اف نیازش��ان را از گم��رک قم یا 
شهریار تامین می کنند. در پروژه ای 
که عملیاتی ش��ده حدود ۲۰ هکتار 
از مس��احت گمرک که راه-آهن هم 
ب��ه آن دسترس��ی دارد را مخصوص 
کانتینر طراحی کرده ایم که ظرفیت 
۱۰ هزار کانتینر دارد. فاصله گمرک 
ق��م تا منطق��ه ویژه س��لفچگان ۴۰ 
کیلومت��ر اس��ت که در ای��ن منطقه 
چون هنوز تکمیل نشده انواع کاالها 
با ریل به گمرک آورده شده و همین 

جا ترخیص  می گردد. 
و  امتی��ازات  م��ورد  در  کاویان��ی 
ک��رد:  بی��ان  گم��رک  مش��وق های 
نزدیکی به شهرک به شهرک صنعتی 
حس��ن آباد و فرودگاه بین المللی امام 
خمین��ی )ره( از مزیت های اس��تان 
است و واحدهای تولیدی – صنعتی 

شهرک حسن-آباد به خاطر مجاورت 
با فرودگاه از گمرک قم برای ترخیص 
کاال اس��تفاده می کنند. گمرک قم به 
عنوان مجموعه مجاز به اس��تفاده از 
حمل و نقل ریل��ی برای همه مرزهای 
زمین��ی و دریای��ی کش��ور تعری��ف 
ش��ده که هم��ه نوع عملی��ات تخلیه 
و بارگی��ری در آن انج��ام می ش��ود. 
ضمنا مشوق هایی هم برای بازرگانان 
وج��ود دارد ک��ه صادرکنن��دگان و 
واردکنن��دگان در ح��ال حاضر از آن 
برای  اس��تفاده می کنن��د. همچنین 
ترخی��ص و بارگی��ری کاال نی��از ب��ه 
پرداخ��ت پول نق��د نیس��ت و تجار 
می توانن��د در فواص��ل ۶ ماهه و یک 

ساله ضمانتنامه بانکی ارائه دهند.
وی در خصوص سایر معافیت های 
گمرکی اف��زود: معافیت های دیگری 
هم هس��ت که مخصوص مواد اولیه، 
اس��ترداد  و  ماش��ین آالت صنعت��ی 
حقوق ورودی اس��ت که پس از یک 
سلس��له فرآیندهای قانونی در جهت 
حمایت از صادرات به فرد بازگردانده 
می ش��ود. مش��وق دیگری داریم که 
می توانن��د در محوطه گمرک قطعه 
زمینی را در اختی��ار بگیرند و اجاره 
کنن��د و در آن انبار یا س��وله ایجاد 
کنند. بعد در قال��ب قراردادهای بی 
او ت��ی و س��ایر قراردادهای مش��ابه 
ب��ه صورت ۱۰ تا ۲۰ س��اله اقدام به 
انب��ارداری و نگه��داری کاال کرده و 
پ��س از موعد مقرر ب��دون پرداخت 
را  انب��ارداری کاالی خ��ود  هزین��ه 

ترخیص کنند.
کاویان��ی در پایان در مورد مناطق 
وی��ژه اظهار داش��ت: »منطق��ه ویژه 
برای این تاسیس شده که واحدهای 
تولیدی درآن مس��تقر شوند و از آنها 
برای مواد اولی��ه حقوق گمرکی اخذ 
نشود تا کمکی به تولید شده باشد و 
فقط مربوط به واردات صرف نباش��د. 
گم��رک فقط برای واردات و صادرات 
انواع کاالهاس��ت ول��ی مناطق ویژه 
برای ای��ن ایجاد ش��ده اند که کمک 
به تولید و ش��کوفایی صنایع مستقر 
در آن باشد. اگر این مساله به خوبی 
رعایت شود هزینه های تولید به شکل 

چشمگیری کاهش می یابد.
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